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1/2019. 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. Mikulás, karácsony és újévköszöntő - utózöngék 

Néhány kiegészítés a tavaly év végi ünnepséghez.  
A rendezvényen 64 fő vett részt, akiből 10 vendég, 48 fő egyesületi rendes vagy pártoló tag, 6 
fő külsős személy volt. A befizetések összege  48.000 Ft, a Campusnak fizetett összeg  102.400 
Ft, az egyesület támogatása 52. 800 Ft, ami 52,5%. 
Észrevétel a tombolával kapcsolatosan. Sokan kifogásolták, hogy kevés volt a tombolatárgy az 
eladott tombolajegyekhez képest. Tények: 52 tombolatárgy volt plusz a fődíj: a Campus által 
felajánlott torta. 327 tombolajegy került értékesítésre, így átlagosan minden hatodik jegy 
nyerő.  Természetesen a szerencse forgandó, így valaki több tárgyat is nyert mások pedig egyet 
sem. Egyébként a tombolatárgyak mindig ki vannak állítva annak érdekében, hogy azokat, 
illetve azok mennyiségét és minőségét mindenki láthassa. Direkt ebből a célból voltak átlátszó 
celofánba csomagolva az ajándékok. 
Az elnökségi ülésen határozottak szerint, jövőben a tombolatárgyak számát és a nagyobb 
nyereményeket az ünnepség előtt a résztvevők tudomására hozzuk. Azt is szeretnénk 
tudatosítani, hogy mindenki annyi jegyet vásároljon, amit anyagi helyzete megenged, és az 
összeget jó szívvel tudja felajánlani az egyesület számára akkor is, ha esetleg épp azok közé 
tartozik, kiket a Fortuna nem fogad kegyeibe.  
  

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

A kézműves műhely az új évben megkezdte tevékenységét. Új technikával, a papírszobrászattal 
- paverpol -  ismerkednek a résztvevők. 
A műhely várja férfi tagok bekapcsolódását is! Az egyesület rendelkezik fa gravirozó 
készülékkel, így ezzel a területtel is lehetne bővíteni a kör tevékenységi területét.    
 

2019. első hat havában - a Fergeteg; Jégbontó; Kikelet; Szelek,  Ígéret, Napisten havában - a kézműves 
műhely foglalkozásai: 2019. február 12.-én és február 26.-án;  

A következő hónapokban: március 12.-én és március 26.-án;  valamint április 9.-én és  április 23.-án; május 
7;  május 21; június 4.; és június 18.;    keddenként 13-16 óra közt lesznek az irodában. 

 

ÚJ lehetőség: Fekete Mária Magdolna felajánlotta annak lehetőségét, hogy előzetes 
telefonos egyeztetés után, igény szerint bármelyik nap, délelőtti időben is szívesen teret ad a 
munkálkodni vágyóknak. ELÉRHETŐSÉG: 06-20-220-50-33 –as telefonon.  

 
3, Elnökségi ülés - (2019. december 17.) 

Az év végén az elnökség megtartotta évzáró, évértékelő ülését. Megállapította, hogy csekély 
mértékben nőtt az aktivitás, de örömteli a sok új kezdeményezés. Biztató, hogy néhány klub - 

teadélután, játékklub - ha alacsony látogatottsággal is, de rendszeresen működik.  Szomorú viszont 
az, hogy – csillagászat, asztrológia, bocsa sport, stb – néhány programlehetőség érdektelenség 
hiányában gyakorlatilag megszűnt.  A jelenség részben érhető, hisz a tagság átlagéletkora mind  
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a rendes, mind a pártoló tagok esetében 60 év felett van. Így világos, hogy az egyesület jövője 
attól függ, miként sikerül a fiatal aktív tagok bevonása. Kérek mindenkit munkájával és 
agitációs  tevékenységével segítse elő az egyesület megújulását.  
 

4, Közvélemény kutatás 

Az egyesületi élet szervezése érdekében, a tagság érdeklődési körének felmérése céljából az 
elnökség úgy határozott, hogy a tagokat kérdőív formájában kérdezi meg. A kérdőívek 
kitöltését kérjük szépen, annak érdekében, hogy minél tájékozottabbak legyünk a tagok 
érdeklődési irányaival, aktivitásával kapcsolatban. A kérdőíveket például akkor is ki lehet 
tölteni, amikor az egyesületi megújítást, vagyis a  tagdíj befizetéseiket eszközlik. A kérdőív 
kétoldalas, többnyire választó jellegű kérdéseket tartalmaz, de akad köztük néhány olyan is, 
amelyik szöveges véleményt kér. 
Kitöltése kb. öt percet vesz igénybe. Adat illetve információ szolgáltatásaikat a hatékonyabb 
munka reményében előre is köszönjük.   
 

5, A 2019. évi tagdíjak és hozzájárulási díjak befizetése – (Marschalkó Ferencné) 

Mint az mindenki által ismeretes, az egyesületi tagság megújítása az anyagi kötelezettségek 
teljesítésével lehetséges, 2019. március 31-ig. 
  

Emlékeztetőül:  a 2018. május 14.-i közgyűlés határozata alapján  
a rendes tagok tagdíja 1.500 Ft/év/fő, a pártoló tagi hozzájárulás 1.800 Ft/fő/év. 

 

Egyesületi díjak rendezési időpontjai és helyszíne: 
Marschalkó Ferencné 2400 Dunaújváros, Bocskai u. 7. fszt. 1. tel:    06-70-360-3712 

2019. március 15. (péntek) 10-12 óráig 
2019. március 22. (péntek) 10-12 óráig 
2019. március 29. (péntek) 15-17 óráig 

Pótbefizetési időpont: 

az egyesületi irodában a Locsolóbál után, április 16.-án (kedden) 10-12 óráig. 

 

6, Színházi programok (www.bartokszinhaz.hu) – (Dzjadiga Nelli) 

a, Az őszi színházi bérletből még egy előadás van hátra. Ez a színházi előkészületek miatt kissé 
csúszik, várhatóan februárban lesz az utolsó előadás. (Patrick Barlow: Ben Húr). Legutolsó információ 
szerint ezen darab helyett más kerül színre.  
 

b, Az érdeklődés ugyan csekély, de továbbra is működtetjük a színházbérletet, vagyis 
látogatjuk a Kodály bérlet előadásait.  A tavaszi bérlet már kapható, az előadások pedig a 
következők lesznek: (A tavaszi bérletes előadások: Twist Olivér musical; Tánccirkusz táncjáték; Holt költők 

társasága dráma; Hajmeresztő krimi komédia;)   
 

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

 

c, A hagyományoknak megfelelően most is megszervezésre kerül a tavaszi csoportos 
színházlátogatás. Műsoron ezúttal is egy könnyed darab megtekintése szerepel, ez pedig 
Charles Dickens híres Twist Olivérje musical formában.  
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A Dickens Twist Olivér  előadás 2019. március 30-án délután 15 órakor lesz a Bartók 
színházban.  

Az egyesületi tagok részére a részvételi díj 1250 Ft, mindenki másnak 2700 Ft. 
Jelentkezni és befizetni Dzjadiga Nellinél lehet minden héten kedden 10-14 óra között az 
egyesületi irodában ügyfélfogadási időben.  Az utolsó befizetési dátum 2019. március 19. 

 

7, Gyógyfürdős kirándulások (Lombos Rezső és Dzjadiga Nelli) 

A gyógyfürdős kirándulások témaköre ismét az elnökségi ülés témája volt, ahol érvek és 
ellenérvek után a következő álláspont született: 
➢ Az egyesület a biztonságos gazdálkodás követelményeit figyelembe véve évente egy 

gyógyfürdős kirándulást tud finanszírozni, amennyiben legalább 30 fő jelentkezik. 
➢ A kiránduláson való részvételi összege az egyesületi tagok részére 1.200 Ft, a többiek 

számára a finanszírozási szabályzatban leírtak szerint. (Önköltség 110%-a) 
➢ A kirándulást szombatra szervezzük. 
➢ A kirándulás javasolt helyszíne Cserkeszőlő. (Természetesen más is lehet a felmérés szerint.)  
➢ A kirándulás időpontja a felmérések alapján - ld fenti közvélemény kutatás - valószínűsíthetően 

júliusban vagy augusztusban lesz.  
 FONTOS: A kirándulással kapcsolatban, illetve a részvételi díjak befizetése ügyében 
Dzjadiga Nellit keressék a 06 30 397 8745-ös telefonszámon vagy a nellido8@gmail.com e-mail 
címen. 

 
8, Rejtvénybajnokság (Kondor László) 
Végre elindul a rejtvénybajnokság. Többen hiányolták, hogy a rejtvények típusai nem ismertek.  
A rejtvénybajnokság részletes versenykiírása és a feladattípusok megjelölése megtörtént, 
amelynek finomítása folyamatban van. A terjedelmi korlát miatt itt csak a következőket tudjuk 
közölni. (A részletes anyag az irodában megtekinthető, vagy kérhető elektronikus úton.) 
1. Szókeresés  - betűkből álló táblázatban adott szavakat kell keresni adott irányokban 
és a megmaradó betűkből, szavakból kell a vicc poénját megadni.  
2. Szám szerint - betűk helyettesítése számokkal ; minden betűt egy egy adott számmal 
helyettesítettek. Meg kell keresni minden betűhöz tartozó számot, így a keresett 
szöveget kell megadni. 
3. Szóbeillesztés – adott egy táblázat és benne egy szó, továbbá egy táblázatban 
betűszám szerint a rejtvénybe elhelyezendő szavak jegyzéke. Feladat a szavak 
elhelyezése a táblában, a megmaradt szavakból a vicc poénjának megadása. 
4. Mozaik – általában 3x3 méretű mozaikokat kell elhelyezni egy nagyobb táblában úgy 
hogy azok helyes elhelyezése után egy szöveget kell megfejtésül adni, ami általában egy 
vicc poénja. Kétféle típusban.  
Egy könnyebb és nehezebb változat kerül kitűzésre 
Két típusú rejtvény lehetséges: 
5. Sodoku – a sodoku igazán népszerű lett. Egy-egy kezdő, egy haladó és egy mester 
szintű feladványt adunk a versenyzőknek. 
6. Klasszikus keresztrejtvény - skandi 
A rejtvények méretben különböznek 

A rejtvénybajnokságba természetesen bármikor be lehet kapcsolódni. A bajnokságra 
jelentkezettekkel megbeszélést tartottunk.  
 

Megállapodtunk, hogy a fordulók minden hónap utolsó csütörtökén lesznek, időtartamuk 1 óra. 
Helyszín: az egyesület irodája. 

2019. január 31.;  február 28.;  március 28.;  április 25.;  május 30.;  június 27.;   

 
 

mailto:nellido8@gmail.com
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9, Adományok 
✓ Nagy György és neje az egyesületünk részére 2018. év végén 10.000 Ft-ot 

adományozott. 
✓ Egy neve elhallgatását kérő személy a kézműves műhely tevékenységéhez 20.000 Ft 

értékben tárgyi eszközöket adományozott. A tárgyi eszközök beszerzését és 
nyilvántartását Fekete Mária Magdolna végezte.   

 

10, Tagi létszámváltozás 
Sajnos 1 fő tagunktól - Kanyicska Irén Margittól -  búcsút vettünk. Egy fő rendes tag - Zsigmond Sándorné - 
egészségi állapotra hivatkozva, illetve a hozzá szorosan kötődő pártoló tag - Wizner Krisztián - is 
írásban kérte egyesületi tagságának megszüntetését. Így az egyesületnek  79 fő rendes tagja és 
33 fő pártoló tagja van 2018. december 17.-e óta.  
 

11, Adománykuckó tárgyai I. rész (Dzjadiga Nelli) 
Folytatódik a tavaly decemberben elindított adománykuckó akció. Az adománykuckó lényege, 
hogy felajánlott tárgyakat jelképes összegért, továbbá könyveket, folyóiratokat 
térítésmentesen el lehet vinni. 
A következőekben folytatólagosan a – terjedelmi korlátokat figyelembe véve - közöljük az 
adománykuckóba felajánlott tárgyak jegyzékét.  
 

Az adománykuckó időpontjai: 
2019. április 5. péntek 10-15 óra között;   2019. április 12. péntek 10-15 óra között 

2019. április 26. péntek 10-15 óra között 

 

Sorszám Tárgy 
Mennyiség 

(db) 
Javasolt ár 

(Ft) 

1. Ruhafogas fa 12 20 

2. Ruhafogas műanyag 11 20 

3. Sport cípő (fehér) 1 300 

4. Szandálok (női) 2  

5. Női cipő fekete 1 1000 

6. Női papucscipő fekete 1 1000 

7. Férfi papucsok barna és fekete 2 800 

8. Műsoros videokazetták 89 100 

9. Video kazetta tartó (műanyag) 2 200 

10. Hangszórós kazettás táskarádió 1 500 

11. Nadrágok (női és férfi) 6 200 

12. Női felsők (vegyesen) 12 300 

13. Női felsők (kötöttek) 6 200 

14. Női felsők (vegyesen) 6 200 

15. Sál 2 100 

16. Sapka + sapkasál 4 200 

17. Falikép 5 300 

18. Asztalterítő (fekete- és fehér) 1 100 

19. Fali avgy asztali dísz tányér 1 200 

20. Vizes üvegpoharak (6 darabos készlet) 1 500 

21. Evőeszköz - kés 15 50 

22. Evőeszköz - villa 6 50 

23. Evőeszköz - kanál 3 50 

24. Konyai kések 3 100 

25. Szedőkanál 2 100 

26. Húsvilla 2 100 
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12, Arcápolási ismeretek gyakorlati alkalmazással-smink (Dzjadiga Nelli) 

Az elmúlt évben indított arcápolás smink foglalkozás folytatódik. A következő találkozó  2019. 
március 19-én kedden 14 és 16 óra közt lesz az egyesületi irodában. Várjuk az érdeklődőket. 
 

13, Magyar Élelmiszerbank Egyesület karácsonyi ajándéka (Marschalkó Ferencné)  

Ebben az évben felelevenedett egy korábbi kedves hagyomány. A Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület kereste meg egyesületünk tagját Marschalkó Mártát, hogy az idén is adna a 
rászorulók számára segélycsomagot, ami döntően tartós élelmiszereket tartalmaz. Az ügylet 
lebonyolítását Marschalkóné végezte. Összeállította a segélyezettek névsorát, átvette a 
csomagokat és eljuttatta az érdekelteknek. Végül 14 fő egyesületi tag jutott 
adománycsomaghoz. Minden tagunk nevében köszönöm az értünk tett fáradozását! 
 

Előzetes 
 

1, Közgyűlés 

A Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete 2019. évi rendes közgyűlését  

2019. május 13.-án hétfőn 15.00 órakor tartja az  MMK-ban. 

Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes,  

a megismételt közgyűlés 

 2019. május 13.-án hétfőn 15:15 perckor lesz. 

 

2, Locsolóbál 

A kéréseknek megfeleően ez évben is megrendezzük a 

Húsvéti locsolóbált a Campus étteremben 2019. április 10. szerda 16.00 órától. 

 
Jelentkezni és befizetni a szokásos módon lehet Marschalkó Ferencnénél - 2400 Dunaújváros, Bocskai u. 

7. fszt 1. – az alábbi időpontokban: 
2019. március 15. (péntek) 10-12 óráig 
2019. március 22. (péntek) 10-12 óráig 
2019. március 29. (péntek) 15-17 óráig 

A részvételi díj tagoknak  900 Ft; más személyeknek 2.000 Ft 
 

A választható menü: 
Vegetáriánus Menüajánlat „A”: 

• Rántott gomba, rántott sajt (vegyesen) 

• Rizi-bizi 

• Tartármártás 

Menüajánlat „B”: 

• Vörösboros marhapörkölt 

• Galuska 

Menüajánlat „C”: 

• Sörtésztában sült pulykamell, 

• Rizi-bizi 

Az ár minden menühöz tartalmaz egy pohár sört, vagy bort, vagy üdítőt 
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3, Piknik és parázs varázs (szervező(k) kerestetnek) 

Az elnökségi ülésen és korábban is elhangzott néhány javaslat  
a, Az egyik, hogy szervezzünk sütögetős, piknikes délutánt. Ez természetesen lehetséges, csak 
kell egy szervező, ki kell választani a helyszínt és az időpontokat. Véleményem szerint nyáron 1-
3 alkalom jöhet szóba.  
b, A másik próbálunk asztalt szervezni a Parázs Varázs városi rendezvényre. 
Mindkét javaslat szerepel a korábban említett kérdőíven. A válaszok függvényében szervezzük 
meg a rendezvényeket.  
 
Várom azok jelentkezését, akik a lebonyolításban tevékenyen segítenék munkánkat! 
 

Ú J B Ó L!  Reménykedve a hathatós segítségben!  Ismétlés! ! ! 
 

A 25 éves évfordulós kiadvány  
(Dzjadiga Nelli, Dani Andrásné, Farkas Zsolt) 

Régebbi tagtársaink nagyon sok szép emléket hordoznak az egyesületben töltött évekről. Az 
idő száll és az ötlet megvalósulásától számítva hamarosan 25 év telik el. Minden szervezetnél, 
de különösen egy egyesület életében nagy esemény a negyedévszázados jubileum.  
A méltó ünnepléshez már most megkezdtük az előkészületeket.  

A szervezők kérik azon tagok segítségét, akik rendelkeznek bármilyen emlékkel, képpel, 
tárggyal, írásokkal az egyesületet érintő rendezvények kapcsán. Kérjük, osszák meg ezeket 

felhasználás céljából velünk, annak érdekében, hogy minél átfogóbb képet kaphassunk az eltelt 
25 évről. 

 Ugyancsak kérjük, hogy ha vannak emlékezetes történeteik, anekdotáik, írják le, és juttassák el 
hozzánk, hogy ezekkel a történetekkel is színesíthessük kiadványunkat., ami a negyedszázadot 

tekinti át. 

A korábbi elnökségi ülésen a szervezőbizottság megalakult, melynek jelenlegi tagjai – Farkas 
Zsolt, Dani Andrásné, Marschalkó Ferencné, Dzjadiga Nelli, és Kondor László - . Természetesen 
szívesen látjuk azokat, akik segíteni szeretnének e nagy munkában. Annyi történt, hogy Ladányi 
Béla és dr. Kovács Pálné írásban feltett interjúkérdésekre válaszolt.  
 

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 márciusban jelenik meg.  

Különszám lesz a tavalyi beszámoló rövidített változatával. 

Tartalomból: színházi előadások megnevezése, időpontjai, közgyűlés előkészítése 

 

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

 
Dunaújváros, 2019. február 9. 
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