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6/2018.  OKTÓBERI   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 

Bevezető (fontos) 
A közgyűlésen elhangzott, hogy az egyesület nem szervez programokat, a tevékenység 

kizárólag a gyógyfürdős kirándulások szervezésére, és a két „bulira” koncentrálódik. Az is 
elhangzott, hogy az ötleteket a tagoktól várjuk, hogy milyen rendezvényekre mutatkozna 
igény. Sajnálatos tény az is, hogy eddig bizony egyetlen indítvány, ötlet, javaslat nem érkezett. 
Sok lelkes támogatónk, tagunk segítségével azonban néhány általunk gondolt programot 
szerveztünk illetve szervezünk.  

Most már csak egy dolog van hátra a tisztelt tagtársak részéről:  
mindenki az ízlésének, érdeklődésének megfelelő programon szíveskedjék részt venni!!! 

Ezzel a hét minden napján valamilyen rendezvény az irodában lebonyolításra kerül, ezzel az 
iroda kihasználtságát is sikerült javítanunk. Többek közt ezért van szükség az irodára, hogy a 
rendezvényeinket meg tudjuk tartani. Eddig a következő rendezvények voltak: 
Hétfő- asztrológia;  Ptl hét Kedd - kézműves műhely, Szerda – teadélután; Csütörtök – 
játékklub; Péntek –csillagászat; azzal a megjegyezéssel, hogy a konkrét időpontok a 
facebookon mindig fenn vannak, illetve lehet érdeklődni telefonon is. Ezúton is köszönöm Tibai 
Szandra lelkes szervező agitáló munkáját!!! 
Riteczné Nyári Mária még a hétvégi időtöltést is megszervezi azon ötlete nyomán, hogy filmek 
megtekintését ajánlja mindannyiunk számára. Az internettel rendelkezők nagyon egyszerűen 
facebookon egyetlen kattintással indíthatják a filmet, ami igazán nem kíván nagy szakértelmet.  
Tervek között szerepel: a bocca sportkör beindítása – az indítás egy kedvcsináló „versennyel” 
2018. szeptember 29-én de 9.30-12.30 közt az MMK udvarán Szilágyi Miklós tagtársunk 
játékvezetése mellett és Dzjadiga Nelli szervezésében indult. Amennyiben igény és konkrét 
téma megjelölés történik számítástechnikai ismeretek oktatására (szövegszerkesztő, 
táblázatkezelő, internethasználat) is sor kerülhet. A rejtvényfejtők számára meghirdetjük a 
MEEE rejtvénybajnokságát pénzdíjas eredményhirdetéssel.  

Kevés sikerélményem van a tekintetben, hogy a tisztelt tagtársak véleményüket 
megfelelő helyen és időben elmondják. Az elnökségi ülésen szembesültem azzal a néhányuk 
által képviselt nézettel, hogy a 6 (hat) oldal hírlevél túl hosszú és nincs kedvük, energiájuk 
végigolvasni a túl hosszú irományt. Szerencsére az egyesületben azért sok minden történik  
annak ellenére, hogy az igazán aktív tagok száma mindössze 15-20 fő a közel 120-ból. Továbbá 
az is szerencse, hogy az egyesületi élet relatíve pezsgő, viszonylag sok érdeklődésre számot 
tartó esemény történik, amiről érdemes és a résztvevők felé illik is beszámolni 
tevékenységükről,  amivel kifejezzük tiszteletünket is kifejezzük.  

Azt hiszem havonta vagy esetleg ritkábban megjelenő bővebb terjedelmű hírlevél 
figelmes elolvasása nem okozhat gondot, például oly módon, hogy részeletekben olvassuk el a 
levelet. Jómagam nem kevés időt töltök azzal, hogy egy jól szerkesztett informatív újságot 
vegyen kezébe a Tisztelt Olvasó. Szomorú hír, hogy most is hat oldala lesz a kiadvány mert az 
elmúlt időszakban nagyon sok változás történt, amiről szeretnénk tájékoztatni a kedves 
tagtársainkat!  
 

1, Játékklub (Riteczné Nyári Mária) – még mindig ÚJ! 
A játékklub köszönhetően Riteczné Nyári Máriának lelkes kis csapattal nagyszerűen működik. A 
résztvevők jól érzik magukat, és kedvükre választhatnak a sok játék közül. (pl. römi, dominó, ki 
nevet a végén, solitair stb.) 
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A nyár elején sikerült közel 10 000 Ft értékben társasjátékokat beszerezni, így ezzel 
biztosítottuk a klub szerény tárgyi feltételeit. Sajnálatos tény, hogy csak nagyon kevesen 
érdeklődnek illetve vesznek részt a délutáni találkozókon, ami rendszerint hetente 
csütörtökönkét 15.00 órtól van az egyesület irodájában. Ez az év végéig továbbra is így marad. 
 

2, Teadélután (Riteczné Nyári Mária) még mindig ÚJ! 
Hatalmas lelkesedéssel dolgozó pártoló tagunk Riteczné Nyári Mária a nyár elején beindította a 
teadélutánt. A rendezvényekre való szervezést a facebook-on végzi illetve Tibai Szandra 
próbálja lelkesíteni tagtársainkat, egyenlőre sajnos kevés sikerrel. Mindenesetre annak is 
örülünk, hogy néhányan nagyon jól érzik magukat ezen a kellemes összejöveteleken. Ezen 
fórumon is köszönöm a segítségüket a hírlevelek postázásában. Kérem, érdeklődjenek az 
időpontokról a megfelelő csatornákon, SMS, telefon email, facebook, stb. A találkozók 
rendszerint minden szerdán 15.00 vannak az egyesület irodahelyiségében az6 év végéig.  

Mindkét rendezvényünkre várjunk tagjainkat!!! 

 

3,  Csillagászati előadások és észlelések (Hédl István) – ÚJ! 
A nyári égbolt látványa, az általában felhőtlen égbolt és a kellemes idő nagyon kedvez a 
csillagászati megfigyeléseknek, ugyanakkor, hátrány, hogy sajnos csak késő este lehet szép 
csillagos eget látni. Az ősz és a tél beköszönte kissé zorddá teszi az időjárást, sokszor felhős az 
ég, de viszonylag korán lehet szemlélni az eget. Jó alkalom, hogy rövid kémlelés után a jó 
meleg irodában gyarapítsuk tudásunkat.  

A csillagászati kör foglalkozásai: 
2018.  október 12-én; november 16-án; és december 14-én péntekenként 17 órától lesznek az 

irodában. 
  

4, Asztrológiai előadássorozat  (Orosz Mária)  ÚJ! 
Egy előadással illetve konzultációs lehetőséggel elindult az asztrológiai ismeretket 
népszerűsítő kurzus. Tapasztalatom szerint nagyon sokan vannak, akik érdeklődéssel fordulnak 
a csillagászat más vonatkozású megközelítése felé, így merem remélni, hogy e 
kezdeményezésünk népszerű lesz. Nagyon sokan szeretik olvasgatni a saját és mások (pl. 
szeretteik, barátjaik) horoszkópját, illetve érdeklődnek ezen ezoterikus terület felől.  
Az ősztől lehetőség nyílik arra, hogy a horoszkóppal kapcsolatos ismeretekbe az érdeklődők 
belemélyedjenek Orosz Mária előadónk jóvoltából. A foglalkozások pontos időpontjai az 
interneten és a hirlevelekben olvashatóak.  

Kérjük, hogy az érdeklődök jelentkezzenek és az előadásokat minél nagyobb számban 
szíveskedjenek látogatni!!! 

 

5, Változások a kézműves műhely életében  
(Fekete Mária ?agdolna, és Mogyorósi Imréné) 
Sajnos Kovács Ákosné Kata betegsége hosszantartónak bizonyul. A 2018. október 4-i elnökségi 
ülésen bejelentette, hogy a továbbiakban a kör működtetését nem tudja vállalni. A probléma 
korábban is ismert volt, így a keletkező problémát orvosolni kellett. Szerencsére lelkes tagjaink 
ismét segítettek, amelyet tisztelettel köszönünk. Így a műhely további működése zavartalanná   
vált azáltal, hogy Fekete Mária Magdolna és Mogyorósi Imréné pártoló tagjaink kör 
működtetését vezetését a következő időre elvállalták.  
Ezzel egyídőben megszervezték a Rudasban 2018. október 15-én 16 órakor a „Mindannyian  
mások vagyunk” szervezet által szervezett kézműves kiállításán egyesületünk jeles tagjainak 
részvételét.  A megnyitó ünnepségre, és a  kiállítás megtekintésére minden érdeklődőt 
szeretettel várunk.  
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A karácsonyi ünnepségre készülő csekély ajándékok, meglepetések elkészítése is megtörténik.  
A műhely bár kis létszámmal jó hangulatban, nagyon szorgalmasan végzi munkáját. 
Mindenképpen szeretnék, ha minél többen csatlakoznának a kézműves műhelyhez. Ennek 
érdekében, mind a tevékenységi kört, mind a szervezeti formát lassan átalakítják. Cél a minél 
kreatívabb, a személyiséget, tehetséget kibontakoztató, kellemes időtöltést biztosító 
foglalkozások szervezése.  Ennek első jele, hogy a jövőben a találkozók időpontjai nem előre 
rögzítettek lesznek, hanem az aktualitásokhoz igazodnak, továbbá minden résztvevő kellems 
légköben, jó  társaságban,  szabadon alkothat a fantáziájának megfelelően.  

2018.-ban a kézműves műhely foglalkozásai: 
2018. november 6., és 2018. november 20-án kedden 13-16 óra közt lesznek az irodában. 

December ben nem lesznek foglalkozások 

 

6, Gazdasági hírek 

Az önkormányzattól kapott 99.000 Ft támogatásáról elszámoltunk.  
Az iroda bérleti szerződése augusztus 31-el lejárt, ennek megújítása változatlan feltételekkel a 
következő egy esztendőre megtörtént, így a zavartalan működésnek nincs akadálya.  
 

7, Tagi létszámváltozások 

A MEEE 2018. október 4-i elnökségi ülésén a következő határozatokat hozta a tagi 
létszámváltozásokkal kapcsolatosan. A legutóbbi elnökségi ülés óta: 
a, elhunyt rendes tagjaink: Hegedüs Istvánné Dunaújváros, Magyar u. 50/a, és Tóth Attiláné 
Dunaújváros Kőrizs u. 6. alatti volt tagjaink. Nyugodjanak békében! 
ba, válasz hiányában, tagdíj elmaradás miatt öt vidéki rendes tagunk került ki a 
nyilvántartásunkból: 
Bocsor István Simonytornya;  Budai Attila Károly Dunavecse; Cserfalvi Gyöngyi Rácalmás; 
Luterné Horváth Zsuzsanna; és Zsiger István Kulcs; 
bb, egészségi állapot megromlásának indoklásával pártoló tagjaink sorából távozott, Horváth 
Lászlóné Dunaújváros, Római körút 39. VIII.3. és Szentkúti Tiborné Dunaújváros, Lajos király 
körút 21.IV. 1. Így a pártoló tagi létszám 34 fő. 
c, szerencsére az egyesület belépni szándékozók is akadnak (4fő), köztük olyan személyt is 
sikerült visszacsábítani ai már egyszer távozott az egyesületből.  
Mészáros Márta Ágnes Dunaújváros, Rákóczi Ferenc u. 22.; Pásh László Dunaújváros, 
Szabadság u 8 . II.2.; Tibai Szandra Dunaújváros, Római körút 39. IX.1.; Vajda Béláné Dunújváros, 
Szóród Márton út 19. II. 10.; Ezzel a rendes tagi létszám 81 fő.  
 

8, MEOSZ szervezeti élet  

Mint ismeretes mindenki számára Farkas Zsolt az MEOSZ elnökségi tagja. Ennek keretében 
rendszeresen részt vesz a MEOSZ által szervezett elnokségi üléseken, rendezvényeken. A 
legutóbbi ülés Hajdúszoboszlón volt 2018. szeptember 25-28. között. Köszönjük, hogy  
tagságunk érdekeit képviseli a MEOSZ-ban. 
 

9, Tagkönyvek cseréje  

A tagkönyvek cseréjét egészen másként terveztem. Úgy gondoltam, hogy egy kedves 
beszélgetés keretében mindenkinek személyesen adom át az irodában. Ez a technika azzal az 
előnnyel is járt volna, hogy egyrészt a személyes ismerkedés megtörtént volna, másrészt a 
tagok is saját szeműkkel győződhettek volna meg arról, milyen körülmények szolgálják a 
tagokat, illetve az egyesület életét szervezők munkáját. Az idő előrehaladtával az elnökségi 
ülésen úgy döntöttünk, hogy a dunaújvárosiak a hirláncon keresztül, a vidékiek pedig postán 
tértivevényesen kapják meg az igazolványokat, még az év végéig.  
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R E N D E Z V É NY E K   2018 ősz  
FONTOS! A részletes éves program a honlapon megtekinthető! ) 

 

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYÜTT EGYMÁSÉRT EGYESÜLETE szervezésben  
Állandó program(ok) 

Teadélután minden szerdán 15.00-17.00 óra 
Játékklub minden csütörtökön 15.00-17.00 óra 

Csillagászat minden hónap harmadik péntekén 17.00-19.00 (kivéve december) 
 

1, Őszi csoportos színház és bérletes előadások (Dzjadiga Nelli) - 
(www.bartokszinhaz.hu/események/2018-10/) 

a, A színházlátogatás - Kodály bérlet – bérlettel: 

Az őszi Kodály bérlet első előadásában 
Simai Kristóf-Szarka Gyula: Zsugori (zenés vígjáték)-a kerül színre mégpedig  

2018. október 20-án   szombaton   19.00 órai kezdettel. 
(részletek:  www.bartokszinhaz.hu/esemenyek/zsugori-zenes-vigjatek-kodaly -berlet/ 

 

Várjuk a bérletes előadáson való részvételre jelentkezőket az irodában a  
25-544-224- es telefonon ügyeleti időben, Dzjadiga Nellinél, vagy Samu Józsefnél!!! 

 
b, Őszi csoportos szinházlátogatás!!!  

FIGYELEM A Bartók szinház műsorterve alapján 
 2018. november 12-én 19 órára Arany János Toldi című musicaljér 

 szervezünk csoportos színházlátogatást 
Várjuk az előasáson való részvételre jelentkezőket.2018. október 16-án de 10-13-30 és 2018. 

október 30-án 10-13—30 közt az egyesület irodájában Dzjadiga Nellinél.  
Részvételi díj MEEE tagoknak 1250 Ft, másoknak 2500 Ft.  

 
 

2, Bocca (golyó) sportkör, (Szilágyi Miklós)  ÚJ! 
A korábbi években nagyon sikeres volt Szilágyi Miklós által vezetett Bocca speciális sportjáték. 
Sajnos ez a tevékenységi kör az egyesület életében kissé visszaszorult, pedig a világban, így 
Magyarországon is egyre népszerűbb, olyannyira, hogy e sportág a speciális olimpia műsorán is 
szerepel. Az érdeklődők a sportág szabályait a honlapunkon olvashatják:  
www.egyuttegymasert.eu  - Egyesületi élet/Játékklub alatt. 
Amennyiben igény mutatkozik rendszeres sporttalálkozó illetve játék megszervezésére az őszi, 
téli, tavaszi időszakban is, abban az esetben megpróbáljuk megszervezni tornatermi keretek 
közt.  

CSAK abban az esetben kezdeményezünk lépéseket a szervezés tekintetében, ha látható 
érdekődés mutatkozik!!! 

Az évközi sporttalálkozókra való igény bejelentését várjuk  
2018. október 30-ig. 

Jelentkezések az irodában ügyfél fogadási időben. 

 

http://www.bartokszinhaz.hu/esemenyek/zsugori-zenes-vigjatek-kodaly%20-berlet/
http://www.egyuttegymasert.eu/
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Mint az a korábbi hírlevélben jeleztük, az MMK udvarán kissé felhős borongós, hideg őszi 
időben részben nagyon jó hangulatban megrendeztük (a hideg idő moiatt a páros verseny 
elmaradt) a MEEE 2018. évi BOCCA bajnokságát. Bár többen jelezték részvételüket,de sajnos 
betegségek miatt többen az utolsó utáni pillanatban lemondták a részvételt. Az érdeklődés így 
sajnos csekély volt. A kis létszámú résztvevő miatt a bajnokságot körmérkőzéses rendszerben 
bonyolítottuk le. A résztvevők: Dzjadiga Nelli, Vass Anna, Mészáros László, Fekete Mária 
Magdolna, Rácz Károly Sándorné és Győri Mihály voltak, és egy egyben a verseny 
végeredménye is.  
A versenyt meglátogatta Samu József, és Horváth Zoltán. 
Köszönjük mindannyian Szilágyi Miklós előkészítő és lebonyolító munkáját.   
  

3, Számítógépes ismeretek (Kondor László)   ÚJ! 
A számítógépes parkunk bővülése lehetővé teszi azt, hogy tagtársaink számítógépes ismereteit 
bővítsük amennyiben erre igény mutatkozik . Csak konkrét jelentkezés esetén tudok  

Kérjük, azokat a tagtársakat, akik igényelnék a számítógépes ismereteik bővítését azok téma 
megjelölésével az egyesület irodájában jelentkezzenek!!!! 

 

4, Karácsony köszöntő és évbúcsúztató 
2018. december -5-én  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 800 Ft/fő. Mindenki másnak támogatói vacsorajegy a 
részvételi költség, ami 1700 Ft/fő.  
A Campus Étterem menü és árajánlata 
Vegetáriánus Menüajánlat „A”: 

• Rántott gomba, rántott sajt (vegyesen) 

• Rizi-bizia 

• Tartármártás 

Menüajánlat „B”: 

• Gombás marharagu 

• Burgonya krokett 

Menüajánlat „C”: 

• Sörtésztában sült pulykamell, 

• Rizi-bizi, 

A vacsora tartalmaz egy pohár sört, bort, vagy üdítőt. 

 

Jelentkezések és befizetések időpontjai:  
2018. október 19. péntek 15-17 óra 

2018. október 26. péntek 10-12 
2018. november 16. péntek 10-12 

210. november 23. péntek 15-17 ór: 
A befizetés helyszíne a szokásos: Marschalkó Ferencné 2400 Dunaújváros, Bocskai u. 27. fszt 1. 

 

A húsvéti rendezvényhez hasonlóan szeretnénk kedveskedni tagjainknak azzal, hogy kedvenc 
zeneszámaikat hallhatják az összejövetel alkalmával. Írásban  

várjuk a zenei kéréseket 2018. november 15-ig 
a megszokott módon . 
 

5, Az egyesület pénzdíjas rejtvényfejtő bajnoksága  ÚJ! 

Az emberek jó része szívesen fejt rejtvényeket. Azt gondolom, hogy ez egyesület tagjai 
körében népszerű foglalatosság, így az egyesület tagjai közül is sokan  a szabadidejükben 
szeretnek a különböző fajta és nehézségű rejtvényeket megfejteni. 
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Ezen gondolatok közepette jutottunk arra következtetésre, hogy érdemes lenne a tagoknak 
egymás között egy kis erőfelmérést végezni, találkozni egymással. Ennek egyik legjobb formája 
valamilyen bajnokság, amelyet mi a „MEEE 2018-2019 évi rejtvényfejtő bajnoksága” névvel 
láttuk el.  
Újdonság lehet, és részvételi kedvet növelheti az a tény, hogy az erkölcsi dicsőségen túl anyagi 
juttatásban részesítjük a jól teljesítő tagtársainkat! (Haladva a korral – nem biztos hogy jó – de 
csúnya szóval mondva ez egy pénzdíjas verseny lesz.)  
 
Az érdeklődőknek részletes kiírást adunk, amely tartalmazza a részleteket –a nevezés rendjét 
és részvétel rendjét, a feladattípusokat, fordulók számát lebonyolítás rendjét stb. -, az 
eredménynek megállapítását, a pénzdíjak összegét. Mindezek alapján mindenki eldöntheti 
indulni kíván-e vagy sem. Tehát az első teendő jelentkezzen, hogy érdekli a verseny és kéri a 
verseny részletes versenyiírását. 

A jelentkezés telefonon az irodában félfogadási időben lehetséges, vagy írásban  
2018. október 27.-ig 

A jelentkezés után a versenykiirás eljuttatásáról gondoskodunk. 

 
 

 

F E L H Í V Á S ! 

A közgyűlésen elhangzottakra való tekintettel nagy tisztelettel kérek minden tagtársat, hogy az 
egyesület eredményes és a tagok számára megelégedést nyújtó működése érdekében 

 a jövő évi programtervezet elkészítéséhez nyújtsák be javaslataikat, 
mondják el észrevételeiket  

legkésőbb 2018. november 30.-ig.  
Ilyen javaslat lehet a kirándulás(ok) rendje, tavaszi nyári, őszi  programok, pl: szalonnaütés, 

szaunázás, bocsa versenyek stb. 
Jobbító szándékú segítségüket előre is köszöni az elnökség.  

 

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

 

Elérhetőségeink: 

Személyesen a Polgármesteri hivatal fszt. 003-004 irodában, és 

telefonon az iroda vonalas telefonján 25-544-224-en ügyfélfogadási időben minden  

kedden 10-14 és csütörtökön 15-17 óra között.  

Email cím: mozgke@gmail.com; kondor.laszlo@chello.hu  

Mobiltelefon: +36-20-365-73-41, vagy 36-20-353-21-89 

Tagdíj befizetéshez: bankszámlaszám: 11736037-20556833-00000000 

 

A hírlevél következő száma várhatóan decemberben jelenik meg. 

A következő szám tartalmából: a karácsonyi rendezvényről, beszámoló az induló programjainkról, jővő évi program 

előzetes, beszámoló a 2018 évi munkáról, kirándulások tervezése, 

 
Mindenkinek sok erőt, egészséget kívánva, sorstársi üdvözlettel: 

a vezetőség 
Dunaújváros, 2018. október 8. 
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