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2/2020. MÁRCIUSI 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.) 

 

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

✓ Csoportos színházlátogatás 2020. március 25. 

✓ Rejtvénybajnokság (minden hónap utolsó csütörtökje 14 óra) 

✓ MEEE éves rendes közgyűlése 2020. május 18. hétfő 15 óra  MMK 
 

Hírturmix 

 

1. Rejtvénybajnokság  2020. (Kondor László) 
A rejtvénybajnokság első fordulója 2020. január 31-én 8 fő részvételével megkezdődött. Mint 
ismeretes az egyes fordulók minden hónap utolsó csütörtökén 14 órakor kezdődnek. Szeretettel 
várunk mindenkit. 
 

2. Számítástechnika 2020. (Grőb János) 
A számítástechnika kör keretén belül Grőb János kollegánk közreműködésével Facebook ismeretek 
elsajátítását, célzó tanfolyamot tartottunk 2020. február 3-án és 5-én. Az irodában 15 órától. Az 
alapvető ismereteket a résztvevők elsajátították, most a gyakorlás időszakában vannak. További 
ismeretek átadására később kerül sor.    

 

3. F E L H I VÁ S (MEEE vezetőség) 
A Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete az MMK-ban 2020. május 18-i hétfői napon 
megtartandó évi rendes, illetőleg megismételt közgyűlésének előkészítése keretében felhívást tesz 
közzé. A vezetőség által javasolt módosítások a honlapon olvashatóak. 

Kérünk minden tagot, akinek alapszabály módosítási javaslata van 2020. március 31-ig 

írásban nyújtsa be azt a MEEE elnökségének. 

Ezen túlmenően hasonló formában várjuk a tisztelt tagtársaktól a közgyűlés napirendi 
pontjaira tett javaslatait is, minden jobbító javító javaslatot szívesen fogadunk.  

Munkánk megkönnyítéséhez nyújtott segítségüket köszönjük. 
 

4. Támogatások, adományok, pályázatok 
o Az elmúlt időszakban egyesületünket egyik tagunk Nagy György Csaba támogatta 20.000 Ft-
al, (azaz húszezer forinttal). Minden tag nevében köszönjük. 
o Az adminisztrációs munkánk megkönnyítése céljából egy olcsó iktatóprogramot próbáltunk 
beszerezni. A tárgyalások során előbb az éves rendszerhasználati díjat, majd később a program 
használati díját is elengedte mintegy 10 000 Ft értékben. Az adományozó a  Jómagam 
Számítástechnikai Betéti társaság 1039. Budapest Kabar u. 5. Gácsfalvy László, 
www.jomagam.hu/index.php 
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o Mint azt jeleztük korábban a N(emzeti) E(gyüttműködési) A(lap)-hoz -NEA- beadott 
pályázatunk sikeres lett, így az éves működés anyagi feltételei részben biztosítottak. A 
pénzösszeg lehívásához szükséges adminisztrációs lépéseket megtettük.   

 

5. Színház (Dzjadiga Nelli) – (www.bartokszinhaz.hu) és www.meee.hu 
Tavaszi csoportos színházlátogatás 2020. március 25. szerda este 19 óra. 

Egyesületünk a hagyományoknak megfelelően megszervezi a tavaszi csoportos színházlátogatását 
a Bartókban. A megtekintendő darab: 

Nógrádi Gábor-Varga Bálint-Janik László 
Gyerekrablás a Palánk utcában 

Zenés családi nyomozás két részben /Rendező: Szemán Béla 

Jegyárak: 
Egyesületi és pártoló tagoknak: 1250Ft/fő; Nem egyesületi tagoknak: 2500Ft/fő 

Befizetési időpontok: 
2020. 02. 18. kedd 10-13.30 óra között; 2020. 02. 25. kedd 10-13.30 óra között; 2020. 03. 03. kedd 
10-13.30 óra között; 2020. 03. 10. kedd 10-13.30 óra között; 2020. 03. 17. kedd 10-13.30 óra 
között az egyesületi irodában Dzjadiga Nellinél. 

 

6, Locsolóbál (elnökség) 
Mint az a korábban ismertetett programból kiderül, ez évben is megrendezésre kerül a 
hagyományos  

Locsoló bál  
az Egyetem Campus éttermében 2020. április 15-én szerdán 16.00 - 21.00 óra közt. 

Részvételi díj: tagoknak 900 Ft, mindenki másnak 1800 Ft.  
Jelentkezés a részvételi díj befizetésével a korábbi gyakorlat szerint Marschalkó Ferencnénél, 
Dunaújvárosban az évek óta megszokott helyen, vagy előzetesen telefonon történt időpont-
egyeztetést követően más időpontokban is. Mobilszám: 06 70 360-3712.     
Befizetési időpontok: 2020.03.20. /péntek/ 10-12 óráig; 2020.03.27. /péntek/ 15-17 óráig; 
2020.04.03. /péntek/ 15-17 óráig; 2020.04.10. /péntek/ 10-12 óráig 

Menü: 
Vendégváró:  Sajtos aprópogácsa 

„A” menü  Füstölt sonkával és sajttal töltött csirkemell rizibizivel 
„B” menü  Rántott sajt és rántott gomba rizibizivel, tartármártással 

„C” menü  Vörösboros marhapörkölt galuskával 
Ital   1 pohár csapolt sör vagy 1 pohár bor vagy egy palack üdítő 

(Az A és B menü kérhető sült burgonya körettel is. Kérjük ezt jelezni!) 
 

Kérés! (rendezvényszervezői) 

A rendezvényeinken rendszeresen van tombolasorsolás. Most abban kérjük a tisztelt tagság 
véleményét illetve javaslatát, hogy milyen tombola tárgynak örülnének a legjobban (pl. élelmiszer, 
csokoládé, ajándéktárgy, kézműves munka, stb.). Kérem, jelezzék számunkra, hogy minél inkább 
tudjunk alkalmazkodni az elvárásaikhoz. A véleményeket, ha lehet írásban kérjük, természetesen 
lehet név nélkül is. 

 
7, Akkreditált foglalkoztatás 
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Az évi első számunkban felhívást tettünk közzé az akkreditált foglakoztatásra vonatkozóan. Eddig 
három fő, Dzjadiga Nelli, Bákonyi Zsuzsanna és Kovács Ákosné jelezte érdeklődését.  

 

Folyamatos programok 

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

A műhely változatlanul várja férfi tagjaink bekapcsolódását is! Az egyesület rendelkezik fa 
gravírozó készülékkel, így ezzel a területtel is lehetne bővíteni a kör tevékenységi területét.    

2020. év I. félévében a kézműves műhely foglalkozásai:  
 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. 

 
b, Teadélután (Klics Györgyné) – minden szerdán 15- 17 óra között az 

irodában 
 
c, Játékklub (Tibai Szandra) – minden csütörtökön 14- 16 óra között az 

irodában 
 

Előzetes 
 

Évi rendes közgyűlés  

A MEEE éves rendes illetőleg (ha kell) megismételt közgyűlésére 2020. május 18.-án hétfőn 15 
órakor kerül sor az MMK színháztermében. 

Gyógyfürdős kirándulás  

Kérünk mindekit gondolkodjon ki szeretne részt venni a gyógyfürdős kiránduláson  
 

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 áprilisban jelenik meg.  

Tartalomból: színházi előadások, nyári programok, gyógyfürdős kirándulás 

 

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

 
Dunaújváros, 2020. február 25. 

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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Rejtvényverseny 

A negyedik forduló MEGFEJTŐ-inek névsora: Dzjadiga Nelli, Mogyorósi Imréné 
A negyedik forduló megfejtése: Könnyű magának, nekem csak az első!   

Rejtvényverseny 5. fordulójának kitűzött feladata – Sudoku 
írjon a hiányzó négyzetekbe 1 és 9 közti számot úgy, hogy minden sorban, oszlopnak és a kis 3x3-
as négyzetben minden számjegy csak egyszer szerepeljen! 
Könnyű sudoku 

 
 

Közepes sudoku 

 


