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3/2017. AUGUSZTUSI  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 
 

1, Folyatódik a kézműves klub tevékenysége. 
A korábbi vezető teendőinek sajnálatos megszaporodása miatt rendszeresen nem tudja vállalni a 

klub irányítását. Segitőkészsége határtalan, és így tapasztalatát, és szakmai tudását a lehetőségeihez 

mérten szívesen megosztja velünk.  

A klubot a továbbiakban  Kovács Ákosné Kata vezeti. Telefonos elérhetősége: 06-20 275-6018 

Segítségére lesz a munka technika lebonyolításában Fekete Mária Magdolna 

A klubfoglalkozás időpontja: 

2017. szeptember hónaptól minden második páratlan heti kedden 13-16 -ig. 

A klubfoglalkozás helyszine: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Városháza tér 1.  fszt.  003-004 szobák. (A toronyépület földszintjén.) 

Több feladat elvégzésekor (pl.: decemberre készülődés) hetente keddenként 13-16-ig.  

Az első foglalkozás: 2017. szeptember 12-én, ami az év 37. hetében van 

Szeretettel várom a sorstársaimat a kézműves foglalkozásokra! 
 

2, Valószínűsíthetően már többen értesültek arról, hogy az immáron közel két éve zajló 

„Dunaújváros kenyere” mozgalom kedvezményezett 
szervezete a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete lett. A sajtótájékoztatón, 

ami 2017. augusztus 9-én 11.00 órakor volt Farkas Zsolt Alapító Elnök Úr vett részt, ahol 

megköszönte azt, hogy megtisztelték az egyesületet azzal, hogy az akcióban összegyűlt pénzzel 

segítik az egyesület működését. Három pontban fogalmazta meg, azokat a célokat, amelyeket a 

támogatási összeggel meg kívánunk valósítani. Ezek: 

a, az egyesület szolgáltatásainak támogatása – pl: gyógyfürdő kirándulás 

b, a tárgyi feltételek, eszközök fejlesztése 

c, pályázati önrészek finanszírozása 

Video: https://dunaujvaros.com/hirek/201708/a_nap_legfontosabb_esemenyei_d_tv_hirado_7 

Tisztelettel három dologra kérjük a sorstársainkat: 

1, Amennyiben lehetősége van, maga is kóstolja meg a „Dunaújváros kenyerét” ezzel is támogatva 

egyesületünket. 

2, Ajánlja másoknak - ismerőseinek, rokonaiknak, barátaiknak - a „Dunaújváros kenyerét” 

3, Gondolataival , ötleteivel járuljon hozzá a támogatás lehető leghatékonyabb felhasználásához 

Elérhetőségek: kondor.laszlo@chello.hu, mozgke@gmail.com, 20-365-73-41; iroda: 25-544-

224 kedd 10-14, csütörtök 15-17 
 

3. Ha nem is a legszebb külalakkal, de elindult a honlap. Kérünk mindenkit, aki teheti, 

kísérje figyelemmel a www.egyuttegymasert.eu honlapot. 

 

4, Zökkenőmentesen viszonylag szerény, csekély érdeklődés mellett lezajlottak az egyesület 

szervezésében a hagyományos nyári gyógyfürdős kirándulások. A tapasztalatok abban foglalhatók, 

össze, hogy  

a, a kirándulásokat jóval előbb kell tervezni, hogy jobban fel lehessen rá készülni 

b, pontosítani kell a részvételi feltételeket 

c, már az év elején felmérést kell végezni arra, hogy az egyes kirándulásokra mekkora az 

érdeklődési kör. Ennek módja lehet az előzetes jelentkezés. 

https://dunaujvaros.com/hirek/201708/a_nap_legfontosabb_esemenyei_d_tv_hirado_7
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5, Taglétszámunk stagnál illetve sajnálatosan, de természetes módon is csökken. Ezért szeretnénk 

ha a városban minél többen tudomást szereznének az egyesületről. Tisztelettel kérünk Benneteket, 

hogy személyes közreműködésetekkel - T A G T O B O R Z Á S -sal - is segítsétek 

egyesületünk taglétszámának gyarapodását! Kérjük a tagtársakat, hogy az egyesület taglétszámának 

gyarapításhoz tevőlegesen járuljanak hozzá. Munkájukért köszönet. Jelentkezés az irodában! 
 

6, Sikeresek voltak a korábbiakban az egyesület által szervezett színházlátogatás-ok. 

E gyakorlatot kívánjuk folytatni ebben a színházi évadban is. Egy-egy sikeresnek ítélt darabra a 

jövőben is szervezünk kedvezményes színházlátogatást. A részletekről a további hírlevelekben és a 

honlapon olvashatnak.  

Újdonságként vezetjük be, hogy egyesület vásárol 2 db bérletet. A bérletet egy-egy előadás 

megtekintésére lehet felhasználni. A bérletet egyesület tag igényelhet 200 Ft/db áron. Egy idényben 

egy személy csak egy alkalommal kaphatja meg a bérletet. Az odaítélés a jelentkezés sorrendje 

alapján történik. Jelentkezni kizárólag az irodában személyesen, vagy az iroda vonalas telefonján 

történhet.  
 

7. Az egyesületi élet pezsgőbbé tétele érdekében tervezzük egyesületi klubdélután-
ok szervezését. Az előzetes elképzelések szerint kártyajátékok szerepelnének,  - magyar és francia 

kártyával - sakk, malom, darts  illetve teremben játszható játékok. Kezdetekben a helyszín az 

egyesület irodája kéthetenként csütörtökön délután (Pontosítás később!!!) 

Várjuk leendő klubtagjaink jelentkezését az (1.) alatt felsorolt elérhetőségeken. 
 

P RO G R A M O K 
A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYÜTT EGYMÁSÉRT EGYESÜLETE szervezésben  

Állandó programok 
a, Kézműves klub foglalkozások: minden második páratlan heti kedden 13-16.-óráig 

A klubfoglalkozás helyszíne: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városháza 

tér 1-2 fszt.  003-004 szobák. (A toronyépület földszintjén.) 
 

E L Ő Z E T E S 
1, Kicsit korainak tűnik, de szervezzük az év végi karácsonyi programot. Az EPI egyesület ebben az 

évben saját klubhelyiségében, ami a Castrum városrészben van, önállóan kívánja megtartani a 

karácsonyi, újévi ünnepségét. Ennek megfelelően az egyesület vezetősége alkalmazkodott az új 

helyzethez. A hagyományoknak megfelelő körülmények között kerül lebonyolításra év végi 

rendezvényünk.  

A karácsony és újévköszöntő: 

2017. december 6-án (szerda) 16.00 - 21.00 óra közt az Egyetem Campus éttermében lesz 

A rendezvényen való részvétel díja kizárólag az egyesületi tagok számára 900 Ft/fő.  

Mindenki másnak a részvételi költség előreláthatólag 2000-2500 Ft/fő (az étterem árajánlatától 

függően.)  

Tanulván a kirándulásokon történtekből, mindenkit kérünk, hogy jelezze részvételi szándékát, 

illetve azt, ha valakit hozni kíván magával.  

Határidő: 2017. október 31.  

Elérhetőségek:  kondor.laszlo@chello.hu, mozgke@gmail.com, 20-365-73-41; iroda: 25-

544-224 kedd 10-14, csütörtök 15-17; illetve írásban postán -2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 

13. fszt 2., vagy bármely személlyel beküldve az irodára.  
 

Mindenkinek jó egészséget és további kellemes nyári időtöltést és pihenést kíván: 

Dunaújváros, 2017. augusztus 14.        a vezetőség 
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