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4/2017. SZEPTEMBERI  H Í R L E V É L  

 

E GY E S Ü L E T I     É L E T     H I R E I 
 

1, Elindult a kézműves műhely tevékenysége. 
Először is elnézést kell kérnem amiatt, hogy a kézművesek hagyományos elnevezését, vagyis a 

kézműves műhely szóhasználatot felcseréltem a klubbal. Az érintettektől szíves elnézést kérek. 

Az első foglakozás sikeresen lezajlott. Az előkészületi munkálatok sikeresek voltak, a karácsonyi 

feladatok elindultak. Sajnos a foglalkozáson mindössze 4-en vettek részt, ami bizonyos értelemben 

érhető, hiszen közel egy évig a műhely nem működött és közben vezetőváltás is történt.  

E helyen is kérek minden érdeklődő tagot, különösen a korábbi tagokat, hogy a nagyon jól működő 

műhely munkájába bekapcsolódni szíveskedjék.  
A vezető szíves invitálója facebookon olvasható. (Kovács Ákosné 

[notification+zj4oo9ss9a26@facebookmail.com]) 

Sok szeretettel várja Kovács Ákosné Kata a sorstársakat a kézműves foglalkozásokra. 
 

2, Felhívás a kiállításon való részvételre 
„Mindannyian Mások Vagyunk" Egyesület ez évben is megrendezi hagyományos kiállítását a 

Rudasban 2017. október 16-21 közt. 

Ez évben is várjuk a fogyatékkal - egészségkárosodással élő sorstársaink alkotásait, bemutatás céljából. Az alkotások tetszőleges 

technikával készülhetnek, postai úton szállíthatóak legyenek. Az alkotások visszaszármaztatásának költségét szervezetünk 

biztosítja. Lehetőleg 1  alkotó sorstársunktól 1 - 2  alkotást várunk. Kérjük az alkotások hátoldalára a nevet és elérhetőséget 

feltüntetni. Kérünk egy kis bemutatkozást is. 

Az alkotásokat 2017. október 06-ig (péntek) kériük címűnkre eljuttatni. Az alkotásokat személyesen is át lehet adni, előre 

egyeztetett időpontban. A kiállítás nem verseny, nincsenek helyezettek, csak győztesek. Minden alkotót egy szerény ajándékkal és 

oklevéllel jutalmazunk meg az ünnepélyes megnyitón. 

Elérhetőségek: 06-20/202009457 és 06-20/2044333 email: mmvkne(5)gmail.com Weblap: http://www.mmve.hu/ 

facebook:https://www.facebook.com/Mindannvianlvl3SokVagvunkEevesulet?ref-hl 

 

3. Szinházlátogatás  

Ismételten felhívom a figyelmet az egyesület új szolgáltatására tagjai részére. 

Az egyesület megvásárolt a 2017-2018-as színházi évad őszi előadásaira 2 Kodály bérletet.  

A bérletben szereplő darabok: Régi nyár - operett; Terminál - táncjáték; A mi városunk - színmű; 

Hazatérés -  tragikomédia. 

www.bartokszinhaz.hu/berletes_eloadasok 

A bérletet bármely érvényes tagsággal rendelkező igényelheti 200 Ft/db áron. Egy idényben egy 

személy csak egy alkalommal kaphatja meg. Az odaítélés a jelentkezés sorrendje alapján történik. 

Jelentkezni kizárólag az irodában személyesen, vagy az iroda vonalas telefonján történhet.  

Őszi színházlátogatás! 
Az egyesület a hagyományoknak megfelelően megszervezi az őszi színházlátogatást a Bartókban. 

Az egyesület 2017. október 22.-én (vasárnap) 19.00 órakor a Ájlávju, de jó vagy, légy más 
c. jókedvű musical revü előadására szervez látogatást. 

Jelentkezni és a részvételi díjat befizetni az egyesület irodájában ügyfélfogadási időben az egyesület 

irodájában, Dzjadiga Nellinél lehet. 

Részvételi díj: tagoknak 500 Ft/fő, mindenki másnak önköltséges 2000 Ft/fő.  

Jelentkezés elfogadása a beérkezés sorrendjében. 

Jelentkezési határidő:  2017. október 17. kedd 
 

4. Tagi létszámváltozás 

http://www.mmve.hu/
https://www.facebook.com/Mindannvianlvl3SokVagvunkEevesulet?ref-hl
http://www.bartokszinhaz.hu/berletes_eloadasok
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A tagdíjak be nem fizetése, illetve a jelezett kilépési szándék alapján a kilépés tényéről az  

alapszabály vonatkozó pontja értelmében, a 2015. október 5-i elnökségi ülés dönt. Az érintett 

személyek:  Csóti József; Éri Márta; Kósa Istvánné; Krizbai Sándor; Litovcsenkó Ignácné; Nagy 

László; Pulai Imréné; Solymosi Istvánné; Szabó Sándorné; Tibai Szandra; Virág Zsuzsanna 
 

5. Rocky klub indulása 
Korábban jeleztük, hogy az egyesületi élet felpezsdítése érdekében, a személyes találkozók 

gyakoribbá tételére szórakoztató beszélgetős, játszós délutánokat szervezünk tagjaink részére. 

Egyenlőre a találkozókat 

minden héten csütörtökön 15.00-17.00-ra közötti időszakra tervezzük, 

a MEEE irodahelyiségben, a polgármesteri hivatal földszintjén levő 003-004-es termében. 

Az első találkozó: 2017. szeptember 28. csütörtök 

Várunk minden kedves érdeklődő sorstársunkat! 

A beszélgetés mellett lehetőség van magyar és francia kártyajátékokra ízlés szerint, sakkozásra, a 

táblajátékok közül, malom, dáma, amőba, és hoppá játékra. A sakk esetében Samu József 

szaktanácsot tud nyújtani.  
   

P RO G R A M O K 
A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYÜTT EGYMÁSÉRT EGYESÜLETE szervezésben  

Állandó programok 
a, Kézműves műhely foglalkozásai: minden második páratlan heti kedden 13-16 óta között. 

A klubfoglalkozás helyszíne: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városháza 

tér 1-2 fszt.  003-004 szobák. (A toronyépület földszintjén.) 
 

R E N D E Z V É NY  SZ E R V E Z É S 
Korábban jeleztem, hogy szervezzük az év végi karácsonyi programot.  

A karácsony és újévköszöntő: 

2017. december 6-án  szerdán  16.00 - 21.00 óra közt   a főiskola Campus kis termében lesz. 

A rendezvényen való részvétel díja kizárólag az egyesületi tagok (rendes és pártoló tagoknak – akik 

a tagdíjat befizették) számára 900 Ft/fő. Mindenki másnak támogatói vacsorajegy a részvételi 

költség, ami 1700 Ft/fő. (A vacsora az ajánlat alapján egységesen 1400 Ft/fő) 

A Campus Étterem menü és árajánlata megérkezett, amely az alábbi: 
Vegetáriánus Menüajánlat „A”:  

• Rántott gomba, rántott sajt (vegyesen) 

• Rizi-bizi 

• Tartármártás 

Menüajánlat „B”:   

• Erdei gombás marharagu 

• Burgonya krokett 

Menüajánlat „C”:  

• Sörtésztában sült csirkemell,  

• Petrezselymes burgonya, grillezett zöldség 

Részvételi jelentkezés: 

Azokat a személyeket tudjuk regisztrálni, akik részvételüket a részvételi díj, vagy a támogatói 

vacsorajegy befizetésével, valamint a választott menü egyértelmű megjelölésével megerősítik.  

Befizetés: Marschalkó Ferencnénél az alábbi időpontokban és helyen lehet. 2017. október 20. 

(péntek) 10-12 óráig; 2017. október 27. (péntek) 15-17 óráig; 2017. november 10. (péntek) 10-12 óráig 

2400 Dunaújváros, Bocskai István u. fszt. 1. Elérhetőség: 06-70-360-37-12 
Határidő utáni jelentkezéseket a jelentkezők számától függően tudjuk elbírálni. (Ok: a Campus Étterem kis termének 

korlátozott befogadóképessége.) 

Mindenkinek jó egészséget és további kellemes napokat kíván: 

A vezetőség 

Dunaújváros, 2017. szeptember 24. 


