
2020.  év   1.  szám    -   Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete Dunaújváros  - januári  hírlevele 

Készítette: Kondor László 1./4. oldal Létrehozás dátuma: 2020.01.16. 16:05:00 
HÍRLEVÉL_2020 január (3  verzió-01 24) átnézett-végleges 

 

1/2020. JANUÁRI  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  
(érdeklődőknek részletek alább, illetve a honlapon www.meee.hu) 

 

A kérésnek megfelelően a hírlevél elején röviden összefoglaljuk az egyesület 
rendezvényeit! (Részletek  a  hírlevél  további  részében.) 

✓ Teadélután és játékklub – hetente szerdán és csütörtökön 

✓ Kézműves műhely foglalkozások – kéthetente (páratlan hét) 

✓ Színházlátogatás bérlettel 2020. február 5. 

✓ Rejtvénybajnokság (minden hónap utolsó csütörtökje 14 óra) 
✓ Ismerkedés a Facebookkal (Grőb János, február 3.-án és 5.-én 15 óra) 

✓ Locsolóbál 2020. április 15. szerda 16óra CAMPUS étterem  
 

1, 2019. évi értékelése és  a 2020. évi programok (Kondor László) 
2019. december 12-én tartotta a MEEE elnöksége a 2019. évi évzáró elnökségi ülését. Az ülésen az 
elnök beszámolt a 2019. évben végzett feladatok megvalósulásáról, az egyesületi élet sikereiről, és 
kereste a kudarcok okait. Az írásos beszámoló teljes anyaga a honlapon elérhető az érdeklődők 
számára. (RÓLUNK/DOKUMENTUMOK fül   alatt   (http://www.meee.hu/mellekletek/meee_elnoki_beszamolo_2019.pdf) 

A kibővített elnökségi ülés megtárgyalta az elnök előterjesztését a 2020. évi célkitűzésekről, a 
feladatokról, valamint a tervezett programokról. A részletek szintén a honlapon érhetőek el, 
szöveges és képi formában egyaránt. (http://www.meee.hu/index.php/programok-esemenyek/aktualis/55-a-meee-fobb-
esemenyeinek-tervezett-idopontjai-2020-ban) 

Leginkább érdeklődésre számot tartó rendezvényeink időpontjai: 
április 15. szerda locsolóbál; május 18. hétfő közgyűlés;  

ünnepi 25 éves évfordulós karácsonyi találkozó december 9. szerda; 
További rendezvények:  

kézműves műhely; tea- és játékdélután; bocca verseny; sütögetős piknikek; egy gyógyfürdős 
kirándulás Cserkeszőlőre vagy Kiskőrösre; Parázs- Varázs; rejtvénybajnokság; számítástechnika 
ismeretterjesztés; színházlátogatások (egyéni és csoportos); Kirándulás Mohácsra és a csatatérre; 

Tervezett körök:  
rejtvény fejtők klubja; kártyások klubja; mozi látogatás; irodalmi kávéház;  

Részletekről érdeklődni lehet a honlapról illetve személyesen az 
irodában. És telefonon is ügyfélfogadási időben. 

 

2, Munkavégzés- akkreditált foglalkoztatás (elnökség) 

FONTOS!  A tagok soraiban egy-két tagtársunk részéről felmerült, miként tudna kissé 

jobb körülményeket teremteni önmagának. Tenné ezt olyan munkavállalással, amely 
tevékenységet el tudna végezni, a jelenlegi szerényebb anyagi helyzetén tudna javítani. 
Ugyanakkor a MEOSZ társszervezetekkel való találkozások során elmondták, hogy szervezetükben 
illetve külső vállalkozóknál a mozgáskorlátozott tagjaik akkreditált foglalkoztatás keretében 
dolgozhatnak. 
Elnökségi ülésen elhangzott, hogy egy alkalommal már volt ilyen kezdeményezés az akkori 
főiskolával. Ezek figyelembevételével az elnökség elhatározta, hogy amennyiben komolyan 
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felmerül  az akkreditált foglalkozás iránti érdeklődés, az esetben az egyesület ennek feltételeit 
igyekszik megteremteni. 
Feltétlenül ismernünk kell a komolyan felmerülő igényeket, hiszen a munkáltatás feltételeinek 
megteremtése az egyesület számára komoly anyagi erőforrás bevonását igényli. Ezért a 
körültekintő, megalapozott, felelősségteljes döntés meghozatalához a következő lépéseket 
tesszük. 

✓ először is várjuk az érdeklődők egyelőre szóbeli jelentkezését az irodán, 

✓ másodszor a több információt igénylők számára, egy vagy két szóbeli konzultációs 
lehetőséget biztosítanánk március és április hónapban 

✓ harmadszor a félév végéig írásos nyilatkozatokat várunk arra nézve, hogy az illető személy 
vállalja az akkreditációs foglalkoztatás keretében a munkavégzést.   

Konzultációra való jelentkezés: úgyszintén az ügyfélszolgálaton. 
 

3, Ismerkedés a facebookkal (Grőb János – 2020. február 3.) 

ÚJ! Senkinek sem kell nagyon bizonygatni, hogy a számítógép mennyire kitágította világunkat. 

A mozgáskorlátozottak számára ez fokozottan fontos, hisz a személyes találkozási alkalmak épp az 
egészségi állapotból adódóan korlátozottak. Lelkes tagtársunk jóvoltából az érdeklődők számára 
lehetővé tesszük, hogy az egyik legismertebb közösségi felület kezelésével megismerkedhessenek.  

Facebook kezelési ismeretek a MEEE- keretein belül! 

Foglalkozásvezető: Grőb János 
 Az első foglalkozás 2020. február 3.   15 óra.   Helyszíne a MEEE iroda.  

Kérem, hogy a számítógépek korlátozott száma miatt előzetesen jelentkezzenek 
 az irodában ügyfélfogadási időben. 

 

4. Kézműves műhely - (Fekete Mária Magdolna, és Mogyorósi Imréné) 
A kézműves műhelyben folytatódik az új technológiával –paverpol https://kreativotthon.com/mi-a-paverpol/-  
készülő kézműves termékek készítése.  Várjuk azon érdeklődő tagtársainkat is akik, szívesen 
kipróbálnák a fa gravírozást. 

2020. év I. félévében a kézműves műhely foglalkozásai:  
Január 14..; január 28.;február 11.; február 25.; március 10.; március 24.; április7.; április 21.; május 5.; 
május 19.; június 2.; és június  16;  azaz páratlan hét 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.  

5, Színházi programok – (Dzjadiga  Nelli) 
(www.bartokszinhaz.hu); illetve http://bartokszinhaz.hu/tavaszi-berlet-2/ 

a, A hagyományoknak megfelelően folytatódik a bérletes színházlátogatás lehetősége. Akit érdekel 
kérem jelezze a ügyfélszolgálatunknál. A 2019-2020. évad tavaszi bérletes előadásai a 
következőek:  

MÓZES   -   Táncjáték / Rendező: Vári Bertalan 
Háy János: UTÁNKÉPZÉS ITTAS VEZETŐKNEK   -   Keserű komédia / Rendező: Sipos Imre 

Nógrádi Gábor – Varga Bálint – Janik László: GYEREKRABLÁS A PALÁNK UTCÁBAN   -  Zenés családi 
nyomozás két részben / Rendező: Szemán Béla 

Szabó Magda: Az őz   -  Színpadi regény két részben /Rendező: Őze Áron 

 
b, A színlapnak megfelelően még a jobb időkben egy tavaszi csoportos színházlátogatást 
szervezünk. Kérem figyeljék honlapunkat, facebookot, illetve a hírlevelet! 

 

6. Rejtvénybajnokság  2020. január-június - (Kondor László) 
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A 2019. évi versenyhez hasonlóan ismét meghirdetésre kerül a díjazásos rejtvénybajnokság. A 
versenyben 6 különböző típusú feladványt kell megoldani, az egyesületi irodában. A versenynapok 
minden hónap utolsó csütörtöki napja. Szeretettel várunk mindenkit. További információk a 
honlapon és az irodában.   

 

7. Új lehetőségek 

ÚJ! Érdeklődés esetén egy rejtvénydélután szervezése létrejöhet. A kör célja, hogy a 

rejtvények után érdeklődők lehetőséget kapnak arra, hogy megfejtési technikákat beszéljenek 
meg egymással  az egyes rejtvénytípusokkal kapcsolatosan.  
 

ÚJ! Kártyások klubja: a kártyázni szeretők számára szerveznénk egy kártyás délutánt. Az 

érdeklődéstől függően bármely kártyajátékot játszhatnak a résztvevők.   
 

ÚJ! Irodalmi kávéház: ezen foglalkozás célja irodalmi élmények megbeszélése kávézással 

egybekötve. A kávéházban bármely irodalmi kategória szóba jöhet, versek és prózák egyaránt.   
 

ÚJ! Filmklub: a színház látogatások mintájára mozi látogatásokat szerveznénk, és igény 

esetén a film megbeszélésére is sor kerülhet.  
 

Minden körre várjuk az érdeklődők jelentkezését, amely után a szervezést megkezdjük. 
 Jelentkezni az ügyfélszolgálaton vagy e-mailben lehet. 

 

Előzetes 
1, Locsolóbál  

A terveknek megfelelően 2020. április 15.-én szerdán 16.00 órai kezdettel tartjuk a szokásos 
locsolóbálunkat. Részvételi feltételek az eddig megszokottak szerinti.  

 

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: +36-30-947-77-18, vagy 36-20-353-21-89 

Tagdíj befizetéshez: bankszámlaszám: 11736037-20556833-00000000 

 

A hírlevél következő száma várhatóan március végén jelenik meg.  

Tartalomból: színházi előadások, tavaszi programok 

 

Mindenkinek sok erőt, egészséget kívánva, sorstársi üdvözlettel: 

a vezetőség 

Dunaújváros, 2020. január 24.  
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Rejtvényverseny 

A harmadik forduló MEGFEJTŐNEK névsora: Szilágyi Miklós, Dzjadiga Nelli, Fekete Mária 
Magdolna  A harmadik forduló megfejtése: Ma is tőlem kérdezte:   

Rejtvényverseny 4. fordulójának kitűzött feladata – Mozaik 

Az ábrába helyezze el a mellékelt négyzeteket az ábrába és a megjelölt négyzetekben adódik a vicc 

poénja..Beküldendő: a vicc poénja. 

 
 

 


