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2/2018. FEBRUÁRI  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 
Hírturmix – hírek röviden 

 

1, Helyreigazítás 
A hírlevél legutóbbi számával kapcsolatosan számos észrevételt kaptunk igaz áttételesen, amit nagyon 
köszönünk. Sajnos be kell látnunk, hogy nem voltunk elég körültekintők, így a dokumentumba több formai és 
tartalmi hiba is becsúszott, amiért szíves elnézésüket kérjük. Technikai eszközeink (nyomtató) korszerűsödtek, 
így az első szám alkalmával a betűtípusok és betűméretek a nyomtatón nem az eredeti dokumentum szerinti 
formátumban jelentek meg. Így fordulhatott elő, hogy a főcímek valóban olvashatatlanok lettek. A honlapon az 
eredeti verzió olvasható 

Tisztelettel kérek mindenkit ezúton is, hogy az észrevételeit ne csak szájhagyomány útján jelezze, hanem a 
vezetőség számára hivatalosan is az ügyeleti napokon  - hétfő 10-14, és csütörtök 13-15 - az ügyeleten akár 
személyesen, akár telefonon, hivatali időben a 25-244-224 telefonon, vagy az ismert mobil, illetve internetes 

elérhetőségeken. A kommunikáció csak így lehet hatásos!!! 

 

2, Taglétszám, tagdíjbefizetés 

Mint ismeretes a tagi nyilvántartást az elmúlt esztendőben átvizsgáltuk. A végleges személyi döntések az ez évi 
első  - 2018. február 8-i - elnökségi ülésen megtörténtek. Az alapszabály szerinti eljárás után az elnökség döntött 
az egyes kérdésekben. Ezek alapján a jelenlegi állás szerint az egyesület 83 rendes és 31 pártoló tagot számlál. Ez 
évben feltételen szükség lenne egy nagyon hatékony tagtoborzó kampányra. Számítunk a segítségükre!!! 

Ezúton is tisztelettel kérek tehát minden rendes- és pártoló tagot, hogy  
a 2018. évi befizetési kötelezettségét  2018. március 31-ig teljesítse. 

 

3, Kísérő kérése 
Még a december 14-i elnökségi ülésen merült fel az a gondolat, hogy mérjük fel az egyesületen belül azokat a 
személyeket, akiknek, a különböző rendezvényeken - pl: gyógyfürdő - való részvételhez segítő személyre van 
szüksége. 

Az egyesület elnöksége nevében kérek mindenkit, akinek a helyváltoztatáshoz - autóbusz, tömegközlekedés, 
lépcső  stb. igénybevételéhez  -  segítségre van szüksége, az jelezze az irodán, ügyeleti időben, vagy írásban levél 

útján, 2018. március 31.- ig 
 

4, Logo szavazás 

Elkészítettünk néhány embléma (logó) tervezetet. A kibővített vezetőség áttekintette a tervezeteket és azokból 
szavazás útján a fenti négyet ajánlja a tisztelt tagság figyelmébe. Kérjük, hogy a tagok szavazatukkal segítség a 

vezetőség munkáját. Szavazni lehet írásban, levél útján, telefonon az ügyfélszolgálati időben, emailen, a honlapon 
és a facebookon név és cím feltüntetése mellett a sorszám megadásával, 2018. március 31-ig. Kérek mindenkit a 

határidő pontos betartására. 
A végleges logó eldöntésére az éves rendes közgyűlésen kerül sor.  

    
 1. logó   2. logó   3. logó   4. logó 
 

5, Pályázatok, támogatások 
Január hónap elején a működésünkhöz létfontosságú pályázati (NEA) támogatási igényünket január 15-ig 
beadtuk, amit formai szempontból elfogadtak. A döntés későbbi időpontban lesz.  
Január 30-i elkészítettük a tavalyi pályázati pénzek elszámolását. Az önkormányzati pályázatok elszámolását  
napokban készítjük el, amit az illetékesek számára eljuttatunk.  
Az önkormányzat által a „Dunaújváros Kenyere” akció kapcsán kapott 99 000 Ft önkormányzati támogatás 
megérkezett. 
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6. Kirándulások 
Az egyesület 2018 évben 3 gyógyfürdős kirándulást szervez az alábbiak szerint: 2018. június 20. Cserkeszőlő; 2018. 

július 11. Kiskunmajsa; és 2018. augusztus 8. Igal. A távolság és a belépőjegyek árának alakulása folytán az 

önköltséges részvételi díj 4000 Ft/fő körül alakul. (A kedvezményes, az önköltség 55%-a) 
 

7, Színházlátogatás 
A tavaszi két bérletet megvettük. Ismételten felhívom a figyelmet a jelenleg nagyon kedvezményes (jövőre a 
megállapított térítési díj alapján működik) színházi előadás megtekintésének lehetőségére. 
Az első tavaszi bérletes előadás sajnos lement, ami a Molnár Ferenc: Üvegcipő volt 2018. február 15.-én.  

A Kodály bérlet következő előadása 2018. március 6.-án  19.00 órakor  a Bartókban   
Székely Csaba: Kutyaharapás című gengszterdráma lesz tatabányai Jászai Mari színház művészeinek 

tolmácsolásában.   
További információk a: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-bartok-kamaraszinhaz-muveszetek-haza-

dunaujvaros.html 
Várjuk a jelentkezőket. Ár most még 200 Ft/fő 

 

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

Állandó programok 
Állandó programok: Kézműves műhely minden páratlan kedden 13-16 óra közt az egyesületi 

irodában Kovács Kata vezetésével 
 

R E N D E Z V É NY E K 
FONTOS! A részletes éves program a honlapon megtekinthető! ) 

1, Locsolóbálra való jelentkezés befizetés 
A korábban írtak szerint zenés tombolával egybekötött locsolóbált rendezünk 2018. március 21-én a Főiskola 
Campus Éttermében 16 órától. 
Választható menük:  
Vegetáriánus menüajánlat „A”:  
• Rántott gomba, rántott sajt (vegyesen)  
• Rizi-bizi  
• Tartármártás  
Menüajánlat „B”:  
• Sertés szűzérmék, paprikás mártásban  
• Galuska  
Menüajánlat „C”:  
• Diós-ropogós csirkemell  
• Petrezselymes burgonya, grillezett zöldség  
A vacsora egy pohár italt (sör, bor, fröccs, üdítő) tartalmaz.  
Jelentkezések és befizetések: Marschalkó Ferencnénél  2018. február 16. (péntek) 15-17 óráig;  2018. február 23. 
(péntek) 15-17 óráig; 2018. március 09. (péntek) 10-12 óráig;  Részvételi díj:: tagoknak és pártoló tagoknak 800 
Ft/fő, másoknak 1900 Ft/fő. 
 

2, Gyógyfürdős kirándulás az EPI-vel 2018. március 17-én szombaton 
Az EPI egyesület 2018. mácius 17.én szombaton 6.30-as indulással a Béke térről gyógyfürdős kirándulást szervez 
Kiskőrösre. Részvételi díj az EPI tagoknak kedvezményes, másoknak teljesáru. Jelentkezni lehet Szilágyi 
Ferencnél.  
 

3, Részvételi lehetőség a REHAB CRITICAL MASS rendezvényén 
Március 14-én kerül Budapesten megrendezésre a Critical Rehab Mass következő rendezvénye. Honlapjuk a:   
www.rehabcriticalmass.hu. Jelentkezéseket az irodán várjuk. Megfelelő számú jelentkezés esetén az utazás 
szervezésében próbálunk segítséget nyújtani.   
 

Mindenkinek sok erőt, egészséget kívánva, sorstársi üdvözlettel: 
a vezetőség 

Dunaújváros, 2018. február 17. 
A  következő szám tartalmából:  tagkönyvcsere, a 2018. éves rendesközgyűlés 2018. május 14.én 15. órakor az MMK-ban,   
kirándulásokra való jelentkezés 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-bartok-kamaraszinhaz-muveszetek-haza-dunaujvaros.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-bartok-kamaraszinhaz-muveszetek-haza-dunaujvaros.html
http://www.rehabcriticalmass.hu/

