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5/2019. SZEPTEMBERI  H Í R L E V É L  

 

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

Programok röviden 
A kérésnek megfelelően a hírlevél elején röviden összefoglaljuk az egyesület 

rendezvényeit! (Részletek a hírlevél további részében.) 

✓ Teadélután és játékklub – hetente szerda és csütörtök 
✓ Kézműves műhely foglalkozások - kéthetente 
✓ Számítástechnika ismeretterjesztés - októbertől 
✓ Csoportos színházlátogatás 2019. október 15.  
✓ Színházlátogatás bérlettel 
✓ Év végi összejövetel 2019. december 4.-én 
 

Hírturmix – hírek röviden 

1. Rejtvénybajnokság  2019. 
A meghirdetettek szerint lebonyolódott és június 27.-én befejeződött a 2019. évi 
rejtvénybajnokság. A bajnokságon mindösszesen 7-en vettek részt legalább egy fordulóban. 
Dzjadiga Nelli (6); Farkas Zsolt (4); Marschalkó Ferencné (1); Mészáros József (2); Samu József (6); 
Szilágyi Miklós (5); és Tibai Szandra (1);  (Zárójelben levő szám jelzi, hogy hány fordulóban vett részt.)  

A verseny végeredménye: Szilágyi Miklós 56 pont; Dzjadiga Nelli 52 pont; Samu József 49 pont; 
Farkas  Zsolt 34 pont; Mészáros József 12 pont; Marschalkó Ferencné és Tibai Szandra 10-10 pont;   
Jövőre várjuk a még több jelentkezőt! 

ÚJ! Tervben van egy rejtvénydélután szervezése, ahol a rejtvény után érdeklődők lehetőséget 

kapnak arra, hogy megfejtési technikákat beszéljenek meg egymással, az egyes rejtvénytípusokkal 
kapcsolatosan.  
 

2. Piknik 2019. június 22. 
Egy csodaszép, kellemes nyári szombati napot szerveztek tagjaink Kovács Ákos pártoló tag és Klics 
Györgyné teadélután vezető segítségével. Kovács Ákos leveléből: 
Az egyik kedvenc elfoglaltságom a Grillezés. A résztvevő tagokkal nagyon jól éreztük magunkat. Mindenki 
feltalálta magát, mindenki segédkezett a főzés, grillezés előkészületeiben. Sajnos az időjárás eleinte nem 
kedvezett, de ez nem szegte kedvünket. A jó idő beköszöntével úgy döntött a Teadélután vezetője Klicsné 
Erzsike és a többiek, hogy szabadtéri bográcsozást és grillezést szerveznek. Szeretnénk, ha ezentúl minél 
több tag, részt tudna venni a szabadtéri programokon is. Figyelembe véve természetesen, hogy a tagok 
mozgáskorlátozottak. Nagyon jó volt a hangulat, feleségemmel gondoskodtunk zenéről is. Persze diszkréten 
hallgatva. A délután folyamán meglátogatott bennünket Marsalkóné Mártika is. A program végén az elkészült 
finom ételeket elosztottuk a résztvevők között, és mindenki gazdag élménnyel tért haza. Résztvevők 
névsora: Klics Györgyné Erzsike teadélután vezető, Tibai Szandra, Rácz Károlyné Borika, Mészáros József, 
Kovács Ákosné Kata, Marsalkó Ferencné Mártika, és jómagam Kovács Ákos. 
Köszönjük szépen mindenkinek a részvételt. Bízunk benne, hogy a jövőben több ilyen programban lesz 
részünk közösen! 
Az elnökség nevében köszönöm szépen a program szervezését és lebonyolítását.  
Képes beszámoló megtekinthető a honlapon és a facebookon. 
 

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

A kézműves műhely legutóbbi foglalkozásain egy új technikával készítik szebbnél szebb 
ajándéktárgyaikat!  
A műhely változatlanul várja férfi tagok bekapcsolódását is! Az egyesület rendelkezik fa gravírozó 
készülékkel, így ezzel a területtel is lehetne bővíteni a kör tevékenységi területét.    
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2019.-ben a foglalkozások szeptember hónapban folytatódnak:    
- az Áldás; Új kenyér; Földanya; Magvető; Enyészet; Álom hava (júliustól decemberig)  

a kézműves műhely foglalkozásai:   szeptember 10; és szeptember 24-én valamint október 1.; október 

15; és október 29;    keddenként 13-16 óra közt lesznek az irodában. 

Fekete Mária Magdolna változatlanul várja minden időben az érdeklődő tagokat! 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.  
 

4, Szinházi programok (www.bartokszinhaz.hu) – (Dzjadiga  Nelli) 

Az alábbi linkre kattintva olvashatja a Bartók lapozgatós műsorfüzetét! 

http://online.fliphtml5.com/tgjf/psrr/ 

a, A színlapnak megfelelően még a jobb időkben egy őszi csoportos színházlátogatást 
szervezünk. A Bartók színház szeptemberi és októberi műsorát ismerve egyesületünk 

Paul Pörtner: Hajmeresztő című krimijére szervez csoportos színházlátogatást! 

Időpont:   2019. október 15.  kedd 19 óra   Helyszín:  Bartók Szinház 
Részvételi díj: egyesületi tagoknak, pártoló tagoknak 1250Ft/fő, mindenki másnak: 2500Ft/fő 

Befizetési időpontok: 

2019. szeptember 10. kedd délelőtt 10- 13.30-ig 

2019. szeptember 17. kedd délelőtt 10-13.30-ig 

2019. szeptember 24. kedd délelőtt 10-13.30-ig 

2019. október 1. kedd délelőtt 10-13.30-ig 

2019. október 8. kedd délelőtt 10-13.30-ig 

 
b, Folytatódik színházi előadások bérletettel való látogatása. Az őszi első előadás a Kodály 
bérletben 2019. október 11. 19 óra Apám ablakából az ég című előadás lesz  
 

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

 

5, Gyógyfürdős kirándulások (Dzjadiga Nelli; Szilágyi Ferenc) 

Már az elmúlt évben is érzékelhető volt, hogy a gyógyfürdős kiránduláson való részvételi 
hajlandóság alaposan megcsappant. Ez a tény előrevetítette azt, hogy idén még nehezebb lesz 
megszervezni az önálló kirándulást, annak ellenére, hogy a közvéleménykutatási adataink nagyobb 
részvételi arányt jeleztek előre. Sajnos mindössze 4-6 fő jelentkezett az utolsó befizetésig. Mivel az 
EPI ugyanekkor ugyanide szervezi a kirándulását, így azt a megoldást választottuk, hogy aki 
szeretne elmenni a cserkeszőlői gyógyfürdős kirándulásra, úgy az EPI-sekkel tehesse meg. Az EPI 
vezetője Szilágyi Ferenc nyitott volt kérésünkre, így végül is azok, akik kirándulni szeretnének 
megtehetik.  
A történtek után át kell gondolni e terület jövőjét.  
 

6, Várpalotai civil egyesület meghívása – 2019. július 13.  
Egyesületünk küldöttsége 2019. július 13.-án a Várpalotai Civil Egyesület meghívására részt vett a 
főzőversennyel egybekötött Pléh Csárda elnevezésű nyílt rendezvényén. (Az elnevezés onnan ered, 
hogy a bányász időkben volt – ma már sajnos nem áll – egy Pléh Csárda, ahol a bányászok a 
szomjukat oltották egy-egy műszak után.) A találkozó nagyon jó hangulatú volt és színvonalas 
műsorral kedveskedtek a megjelenteknek. A műsorban volt ének, néptánc, hastánc, nosztalgia 
zene, no és a kihagyhatatlan tombola. 
Köszönjük szépen a meghívást és várjuk őket vissza a jövő évben a Parázs Varázsra. 
    

http://online.fliphtml5.com/tgjf/psrr/
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7, Bocca verseny  2019. augusztus 24.  
Kellemes időben nagy érdeklődés mellett került lebonyolításra a többször elhalasztott bocca 
verseny. A verseny szervezését és adminisztrációját Kondor László látta el, a fő lebonyolító, illetve 
játékvezető Szilágyi Miklós volt, akinek ezúton is köszönöm a munkáját!  
Idén páros versenyt rendeztünk a részt venni szándékozók nagy száma miatt. A párok a következők 
voltak: 1, Fekete Mária Magdolna-Mogyorósi Imréné; 2, Szilágyi Mária-Horváth László; 3, 
Marschalkó Ferencné-Farkas Zsolt; 4, Dzjadiga Nelli-Tibai Szandra. A sorrend egyben a verseny 
végeredményét is jelenti. 
A versenyt körmérkőzéses formában bonyolítottuk le. Minden mérkőzés 5 szettből állt.   
Versenyt jelenlétével megtisztelte: Szilágyi Ferenc; Vass Anna; Klics Györgyné; Horváth Zoltán; 
Samu József;  
Köszönöm minden közreműködőnek és megjelentnek, hogy hozzájárult az egyesület újabb sikeres 
rendezvényének lebonyolításához.  

Előzetes 
1, Év végi összejövetel  

A terveknek megfelelően 2019. december 4.-én szerdán 16.00 órai kezdettel tartjuk a szokásos 
évzáró, karácsony és újév köszöntő összejövetelünket a Campusban. 
A menü ajánlat 
 „A” menü  Töltött káposzta tejföllel 
„B” menü  Rántott sajt és rántott gomba rizibizivel, tartármártással 
„C” menü  Diós ropogós csirkemell rizibizivel/hasábburgonbyával, vegyes savanyúsággal   
Ital:   1 pohár csapolt sör vagy 1 pohár bor vagy egy palack üdítő 
Megjegyzések: 
I. A kérésnek megfelelően egy az ünnepkörhöz tartozó ételajánlat került be.  
II. A   B és C menü igény szerinti körettel is kérhető, amit a befizetéskor jelezni kell. 
Részvételi díj tagoknak: 900 Ft, mindenki másnak 1900 Ft.  
Jelentkezés és befizetés: Marschalkó Ferencnénél, Dunaújvárosban az évek óta megszokott 
helyen. 

Befizetési időpontok: 
2019. november 08. (péntek) 15-17 óráig;  2019. november 15. (péntek) 10-12 óráig; 2019. 

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

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.  

Web oldal: www.meee.hu 

Facebook oldal: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=(meee)%20mozg%C3%A1skorl%C3%A1tozottak%20eg

y%C3%BCtt%20egym%C3%A1s%C3%A9rt%20egyes%C3%BClete&epa=SEARCH_BOX 

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 október végén jelenik meg.  

Tartalomból: színházi előadások, őszi programok 

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

Dunaújváros, 2019. szeptember 9. 
Rejtvényverseny 

http://www.meee.hu/
https://www.facebook.com/search/top/?q=(meee)%20mozg%C3%A1skorl%C3%A1tozottak%20egy%C3%BCtt%20egym%C3%A1s%C3%A9rt%20egyes%C3%BClete&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=(meee)%20mozg%C3%A1skorl%C3%A1tozottak%20egy%C3%BCtt%20egym%C3%A1s%C3%A9rt%20egyes%C3%BClete&epa=SEARCH_BOX
mailto:mozgke@gmail.com
mailto:kondor.laszlo@chello.hu
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A második forduló MEGFEJTŐ-inek névsora: Dzjadiga Nelli 
A második forduló helyes megfejtése:  Pór Bertalan; Barabás Miklós; és Mányoki Ádám  

Rejtvényverseny 3. fordulójának kitűzött feladata 
Az ábrába helyezze el a mellékelt szavakat és a megmaradókból adódik a vicc poénja 

Beküldendő: a vicc poénja 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             
 


