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7/2018.  DECEMBERI   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. Mikulás, karácsony és újévköszöntő 
A nagy hagyományokkal rendelkező mikulás, karácsony és újévköszöntő-t 2018. december 5-én 
a Campusban rendeztük. Az elmúlt évhez hasonlóan a műsor gerincét a Rudas diákjai adták 
Makó Terézia tanárnő irányítása alatt. A zenét a Böröcz Balázs a Rudas stúdiósa szolgáltatta. 
Bár a hírlevélben és a facebook-on is felkérés jelent meg a zenével kapcsolatos igényekre 
vonatkozóan, sajnos ezúttal csak néhány (tavaly lényegesen több) igényt kaptunk. A műsor mellett 
hangulatossá varázsolta az estét a Sándor Frigyes zeneiskola két tanára. Előbb Kiss Melinda 
tolmácsolásában hallgathattunk meg néhány szép karácsonyi énekszámot, majd Juhos Melinda 
tangóharmonikán adott elő néhány karácsonyi szerzeményt, Kiss Melinda tolmácsolásában A 
tombola ezúttal is sikeres volt. Ezúton köszönjük a tombolához nyújtott felajánlásokat!  
Sajnálatos hogy a résztvevők túlnyomó része nagyon hamar eltávozott. A meghitt találkozót 
beárnyékolta az az esemény, hogy valaki sajnos valószínűleg figyelmetlenségből a nyert 
tombola tárgyakkal együtt a Campus asztali dísze is elcsomagolásra került. Ez sajnos az 
egyesület számára rendkívül kellemetlen. Arra kérem a tisztelt tagtársakat, hogy a következő 
alkalommal kissé körültekintőbbek legyenek.  

 
2, Kézműves műhely - (Fekete Mária Magdolna, és Mogyorósi Imréné) 

Mint azt már az októberi hírlevelünkben jeleztük már, hogy a kézműves műhely Kovács Ákosné 
kiválásával vezetőváltáson ment keresztül. Az október 4.-i elnökségi ülés Fekete Mária 
Magdolnát és Mogyorósi Imrénét vezetői feladatokkal bízta meg.  
Sok szép kézműves munkával vettünk részt a „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület 
szervezésében a Rudas iskolában rendezett kiállításon. A résztvevőket köszöntötték és a 
részvételt csekély ajándékkal, és emléklappal honorálták. Az egyesületünk méretéhez képest 
szép számmal (8fő) jelentkezett kiállítóként: Dani Andrásné; Dzjadiga Nelli; Fekete Mária 
Magdolna; Klics Györgyné, Mogyorósi Imréné; Rácz Sándorné; Szelei Istvánné; Szabóné Dikó 
Judit;. A kiállított munkák a kézművesség számos területét ölelte fel. Így voltak, hímzések, 
kézimunkák, gyöngyfűzések, kötések és horgolások,  ékszerek, festmények. 
Minden kiállítónak köszönjük munkáját, és azt, hogy részvételével az egyesület hírnevét 
öregbítette.  
A megnyitón ünnepségen (ami 2018. október 15-én 16 órakor volt a DSZC Rudas intézményében 
is szép számmal vettek részt a tagtársak közül: Dani Andrásné; Dzjadiga Nelli; Farkas Zsolt; 
Fekete Mária Magdolna; Kondor László; Mogyorósi Imréné; Rácz Sándorné;  
Mindenképpen szeretnék, ha minél többen csatlakoznának a kézműves műhelyhez. Ennek 
érdekében, mind a tevékenységi kört, mind a szervezeti formát lassan átalakul. 
Cél a minél kreatívabb, a személyiséget, tehetséget kibontakoztató, kellemes időtöltést biztosító 
foglalkozások szervezése. 
  

2019. január és február hónapban a kézműves műhely foglalkozásai: 
2019. január 15.-én és január 29.-én valamint   

2019. február 12.-én és február 26.-án keddenként 13-16 óra közt lesznek az irodában. 
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ÚJ: lehetőség: Fekete Mária Magdolna felajánlotta annak lehetősségét, hogy előzetes 
telefonos egyeztetés után igény szerint bármelyik nap délelőtti időben is szívesesen teret ad a 
munkálkodni vágyóknak. ELÉRHETŐSÉG: 06-20-220-50-33 –as telefonon.  

 
3, Gyógyfürdős kirándulások (Lombos Rezső és Dzjadiga Nelli) 
Az elnökségi ülésen részletesen elemeztük a kirándulással kapcsolatos ez és korábbi évek 
tapasztalatait és következő megállapításokra jutottunk. 
a, a viszonylag alacsony taglétszám – esetlegesen kiegészülve az EPI-sekkel -  sajnos nem teszi 
lehetővé a viszonylag kis költségvonzatú kirándulások szervezését. Ugyanis a buszok 
befogadóképessége nagy, így a gazdaságossághoz, legalább 35-40 részvétele lenne kívánatos. 
b, az is jól érzékelhető, hogy a magas árra való hivatkozás nem állja meg a helyét, mert látván 
hogy a három kirándulást nem tudjuk megszervezni az egy 1000 Ft/fő részvételi költségű 
cserkeszőlői  kirándulásra is csak nehézkesen telt be a létszám. 
c, Sajnos egyes személyeknek a kirándulásokon tanúsított magatartása kifogásolható, mellyel a 
többiek nyugodt kikapcsolódását zavarja.  
FONTOS:  

1, Marschalkó Ferencné csak a kirándulásokkal összefüggő gazdasági szervező feladatról 
lemondott. (A korábban ellátott feladatokat továbbra is ellátja).  A feladatokat a jövőben Dzjadiga Nelli 
látja el  az egyesületi irodában félfogadási időben.  
2, A kirándulás szervezés technikai lebonyolítását változatlanul Lombos Rezső látja el.  
Kérem a változások szíves tudomásul vételét.  
3, A 2018. október 4-i elnökségi határozat szerint 2019.-ben 1200 Ft-os tagi költségkerettel 
egy gyógyfürdős kirándulást szervezünk Cserkeszőlőre.  A kirándulás időpontjára vonatkozó 
javaslataikat várjuk 2019. január 31-ig. A döntésca 2019. évi első elnökségi ülésen lesz.  
 

4, ÚJ Adománykuckó és arcápolási ismeretek gyakorlati alkalmazással-smink 

Az egyesület ADOMÁNYKUCKÓ-t  indít. E kezdeményezés lényege, hogy a felajánlott tárgyakat 
csekély ellentételezés ellenében el lehet vinni, aki igényt tart rá!  
Az egyesület egyenlőre egy alkalomra meghirdeti az ARCÁPOLÁSI ismeretek előadását, illetve 
egy SMINK-en való részvételi programját! 

ADOMÁNYKUCKÓ 
Helyszíne: az egyesület irodája ami, a Polgármesteri Hivatal földszintjén található a 003 

terem 
Időpontjai: a december hónapban az alábbiak 
 2018. december  07-én  10 órától, 13 óráig  Riteczné Nyári Mária 

2018. december  07-én 14 órától, 17 óráig  Rácz Sándorné, Borika 
2018. december  14-én  10 órától, 13 óráig  Riteczné Nyári Mária 
2018. december  14-én 14 órától, 17 óráig  Rácz Sándorné, Borika 
2018. december  21-én  10 órától, 13 óráig  Riteczné Nyári Mária 
2018. december  21-én 14 órától, 17 óráig  Rácz Sándorné, Borika 
2018. december  28-án  10 órától, 13 óráig  Riteczné Nyári Mária 
2018. december  28-án 14 órától, 17 óráig  Rácz Sándorné, Borika 
 

ARCÁPOLÁS + SMINK délután 
Helyszíne:  az egyesület irodája, ami a Polgármesteri Hivatal földszintjén található a 003 

terem 
Időpontja: 2018. december 18.-án kedden,  14 órától, 17 óráig,  
Előadó és sminkelő: Riteczné Nyári Mária 
E lehetőségről a 2018. december 5-i ünnepségen szórólap formájában tagtársain már 
értesülhettek.  
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5, Teadélután (Klics Györgyné) 
Csekély de annál lelkesebb tagsággal heti rendszerességgel – minden szerdán délután 15.00-17.00 

óra között -  működik a beszélgetős teadélután.   
FONTOS: változás, hogy október 1-től a teadélutánokat Klics Györgyné pártoló tagunk 
vezeti. Az eseményről a facebookon tájékoztat: Tibai Szandra 
 

6, Játékklub (Rácz Sándorné Borika) 
A teadélutánhoz hasonlóan kis érdeklődés mellett működik  heti rendszerességgel – minden 

csütörtökön délután 15.00-17.00 óra között -  működik a beszélgetős teadélután.   
FONTOS: változás, hogy október 1-től a teadélutánokat Rácz Sándorné Borika rendes 
tagunk vezeti. Az eseményről a facebookon tájékoztat: Tibai Szandra 
 

7,  Csillagászat és asztrológia  (Hédl István -Orosz Mária)  
A vártnál jóval kisebb érdeklődést tapasztaltaltunk illetve tapasztaltak az előadók. A 
csillagászat esetén az érdeklődés - 3-4 fő előadásonként - nagyobb volt, mint az asztrológián. Az 
idő múlásával nehogy csatlakoztak volna a  
  teadélutánhoz 

 

8, Elnökségi ülés 

2018. december 17-én lesz az egyesület éves negyedik évzáró elnökségi ülése. 
Ismételten sajnálattal állapítom meg, hogy a meghirdetés ellenére sem érkezett egyetlen 
javaslat a jövő évi rendezvényekre vonatkozóan.  

 
9. Tagkönyvek kiosztása (még mindig) 

Mindazon tagtársaink akik eddig nem kapták meg tagkönyveiket, azoknak a tagkönyveket 
postán tértivevényesen juttatjuk el.  Kérek minden érdekeltet fokozotta figyelje postai 
küldeményeit. 

 
10. Karácsonyi jótékonykodás a Magyar Élelmiszer Bank Egyesület részéről 
Marschalkóné Márti hathatós és tevékeny közreműködése, szervező munkája révén ez évben 
karácsonyra 14 fő tagtársunk részesült a Magyar Élelmiszer Bank Egyesület tartós élelmiszer 
csomag ajándékában. 
 

11, MEOSZ szervezeti élet  
Mint ismeretes mindenki számára Farkas Zsolt az MEOSZ elnökségi tagja. Ennek keretében 
rendszeresen részt vesz a MEOSZ által szervezett elnökségi üléseken, rendezvényeken. A 
legutóbbi ülés Hajdúszoboszlón volt 2018. november 26-i budapesti, és 2018. december 12-14. 
között hajdúszoboszlói  MEOSZ elnökségi ülésen. Köszönjük, hogy tagságunk érdekeit képviseli 
a MEOSZ-ban. 

 
12, Gazdasági hírek 

Az év végén a gazdálkodó szerveteknél szokott pénzmaradvány lenni. A MEOSZ az évvégén 
tagegyesületeit erejéhez mérten anyagilag támogatja. Remélhetőleg tagszervestünk is a 
támogatottak között lesz.    
 
  
Az iroda bérleti szerződése augusztus 31-el lejárt, ennek megújítása változatlan feltételekkel a 
következő egy esztendőre megtörtént, így a zavartalan működésnek nincs akadálya.  
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13. Tagtoborzás 
Az elmúlt év erőfeszítései az egyesületi élet pezsgővé tételére részben sikeres volt. Sajnos 
egyesületünk átlagéletkora nő csak az információ kedvéért a rendes tagoké 63 év a pártoló 
tagoké 61,5 év.  Az egyesület további sikeres működése érdekében szükség van új fital atgok 
bevonására. Az egyesület ismertebbé tétele érdekében 2019. évi kártyanaptárt készítettünk, 
melynek kettős célja van:  
1, Új tagok toborzása. E téren a tagok segítő munkájára felfedező és informáló munkájára van 
szükségünk, hogy új tagjainkat elérhessük. A kártyanaptár célirányos eljuttatása segíthet 
gondjaink orvoslásában.  
2, Az 1%-os felajánlások begyűjtése. 
 

14. Csoportos és bérletes színházi előadások (Dzjadiga Nelli) www.bartokszinhaz.hu 

a, Az egyesület 17 fő részvételével 2018. november 12-én megtekintette 19 órára Arany János 
Toldi című musicaljét. 
b, A bérletes elődásokon is részt vettünk, mégpedig 2018. október 20-án  szombaton   a Zsugori 
c. előadáson, míg 2018. november 26.-án  hétfőn a Ványa bácsi került színre.  

A következő bérletes előadás 2018. december 18.-án 19 órakor lesz, amikor is Tamási Áron-
Balassa Eszter : Jégtörő Mátyás c. színmű kerül bemutatásra. 

Várjuk a jelentkezőket! 

c, Több helyütt olvasható – pl. Info Dunaújváros kiadványban – a tavasz bérletes előadások. Színre 
kerül a Twist Olivér musical; a Tánccirkusz táncjáték; Holt költők társasága dráma; Hajmeresztő 
krimikomédia;  

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

 

14. Indul a rejtvényfejtő bajnokság, és a számítástechnika 
Kissé megcsúszunk az indulással, de 2019. januárjában elindítjuk a rejtvényfejtő bajnokságot. A 
csúszás miatt a jelentkezéseket még várjuk 2018. december 21-ig. 
A számítógépeket az oktatáshoz, és a nyugodt, zökkenőmentes munkához rendbe kellett 
tetetnünk. E munk 2018. december 4-én megtörtént. Januártól az érdeklődés függvényében 
indul az oktatás. Ide is várjuk az esetleges jelentkezőket ugyancsak 2018. december 21-ig. 
 

15. Tény 
Tény, hogy a felhívás ellenére egyetlen javaslat sem érkezett a jövő évi programtervvel 
kapcsolatosan. Így roppant nehéz az egyesületi életet szervezni, írányítani. 
 
 

R E N D E Z V É NY E K   2018. tél  
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 

 

1, Karácsonyi szünet 
Az egyesület működése a karácsony környéki ünnepeken szünetel. 

Az ünnepek előtti utolsó nyitva tartás 2018. december 21-én pénteken,  
az ünnepek utáni első nyitva tartás 2019. január 7. hétfő. 

http://www.bartokszinhaz.hu/
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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 februárban jelenik meg. 

A következő szám tartalmából: a közgyűlés előkészítése, a programok beindulásáról, 2018. évi munkáról való 

beszámoló (különszámban), 2019. évi véglegesített programterv,  

 

Minden kedves tagunknak 

családjuk körében eltöltött kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket, 

és erőben egészségben végigélt békés boldog új esztendőt kíván: 

a Mozgáskorlátozottak Együtt egymásért Egyesület vezetése 
 
Dunaújváros, 2018. december 9. 
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