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E GY E S Ü L E T I     É L E T     H I R E I 
Hírturmix – hírek röviden 

1, A kézműves műhely tevékenysége, és sikere 
A kézműves műhely sikerrel elindult. A foglalkozásokon való részvételszám szépen gyarapodik.   

Sikerrel vett részt a műhely néhány tagja a „Mindannyian Mások Vagyunk" Egyesület által meghirdetett pályázaton.  

Az Egyesületünkből összesen 6-an vettek részt a „Mindannyian Mások Vagyunk” kiállításon a saját készítésű 

tárgyaikkal.  Fekete Mária Magdolna, Szabóné Dikó Judit, Rácz Sándorné, Opsitos Anikó, Dani Andrásné, Kovács 

Ákosné. Az ünnepélyes megnyitón sajnos csak 3-an tudtak részt venni. A résztvevők emléklapot kaptak, továbbá 

jutalmuk egy kis dobozka volt.    
 

2, Színházlátogatás 
Az október 22-i színházlátogatás 20 fő részvételével sikeresen megtörtént. A bérleti előadáson is két fő vett részt.   
 

3, Taglétszám 
Az egyesület vezetősége áttekintette a rendes, és pártoló tagi befizetéseket. Az elmaradóknak értesítést küldött. A 

tagdíjakat, és a pártoló tagi adományokat 2017. október 31-ig kellett rendezniük.  

A kilépni szándékozókat tájékoztatom, hogy az Alapszabály III. fejezet 9. (b) illetve (e) pontja szerint a kilépési 

szándékukat írásban kell jelezni, nem elegendő telefonon bejelenteni. Az elnökség ennek birtokában tudja 

meghozni határozatát a kilépésről.  

 

4, Játékklub 
Sajnos a játékklub – mint minden újdonság – nagyon nehezen indul. Az első alkalommal sajnos nem jött senki, a 

rákövetkező október 5-i napon 1 fő jelent meg. A 12-i és 19-i csütörtöki nap sem volt túl sikeres. Mindenképpen 

erősebb toborzást kell tartanunk. 

A beszélgetés mellett lehetőség van magyar és francia kártyajátékokra, igény szerint, sakkozásra, a táblajátékok közül, 

malom, dáma, amőba, hoppá játékra. A sakk esetében Samu József tud szaktanácsot adni.  
   
5, Jövő évi programterv 
Az elnökség október 5-i ülésén az elnök által beterjesztett 2018. évi programtervet megtárgyalta, és első olvasatban 

jóváhagyta. Részletes programterv a honlapon olvasható. Lényegesebb dátumok a túloldalon olvashatóak. 

Kérek mindenkit, akinek javaslata van, legyen szíves azt eljuttatni az elnökség részére: 2017. november 30-ig. 
 

6. Honlap 
Kis nyári szünet után folyatódik a honlap „feltöltése”. Akinek valamilyen észrevétele, esetleg közölnivalója van, kérem 

hogy azt kondor.laszlo@chello.hu címre eljuttatni szíveskedjék. 

Kérek mindenkit, aki teheti kísérje figyelemmel a www.egyuttegymasert.eu honlapot. 

Várjuk továbbra is a honlap szerkesztésére a jelentkezőket! 
 

7. Bírósági bejegyzés 
A 2017. május 15-i közgyűlésen hozott határozatok bírósági jóváhagyása kisebb hiánypótlás miatt még nem történt 

meg. A hiánypótlás 2017. október 12-én megtörtént.  
 

8. Dunaújváros kenyere 
Lezárult egyesületünk számára kedvezményezett „Dunaújváros kenyere” program, ami júliustól-szeptemberig tartott. 

Az egyesület a pékség által kezdeményezett mozgalom révén a vásárolt kenyerek után 50 Ft-ot a kedvezményezett 

egyesület számára utal át. Az eredményhirdetésre 2017. november 2-án délelőtt 10.30-kor sajtótájékoztató keretében 

került sor, melyen alapító elnökünk Farkas Zsolt vett részt, s egyben vállalta, hogy az adományt a kitűzött egyesületi 

céloknak megfeleően a közösségépítést szolgáló rendezvények finanszírozására fordítja az egyesületünk. A 

végeredmény az, hogy 501 000 Ft gyűlt össze, amelyet polgármester úr saját hatáskörben 600 000 Ft-ra egészített ki. 

Video: D+ TV Híradó - Megemlékezés, jótékonyság, élményfürdő 

https://dunaujvaros.com/hirek/201711/d_tv_hirado_megemlekezes_dunaujvaros_kenyere_elmenyfurdo 

 

9. Gépkocsi vásárlási pályázat 
Az EMMI kiírásában megjelent a mozgáskorlátozottak kedvezményes autóvásárlására vonatkozó pályázat. A pályázat 

elérhető a http://fszk.hu/palyazat/autoplusz2018  honlapon.  

FONTOS: Beadási határidő: 2017. december 11. 23.55 
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Egyesületünk nagyszerű sikere, hogy alapító elnökünk Farkas Zsolt a 102/2011 (VI.29.) rendelet szerinti bíráló- 

véleményező bizottság póttagja lett. 

  

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

Állandó programok 
a, Kézműves műhely foglalkozásai:  

Minden második páratlan heti kedden 13-16 óra között 

A műhely foglalkozás helyszíne: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városháza tér 1-2 fszt. 003-

004 szobák. (A toronyépület földszintjén.) 

b, Játékklub találkozói: 

Minden héten csütörtökön 15.00-17.00 óra között 

A klubfoglalkozás helyszíne: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városháza tér 1-2 fszt. 003-004 

szobák. (A toronyépület földszintjén.) 

 

R E N D E Z V É NY SZ E R V E Z É S 
1, A karácsony és újévköszöntő: 

Jelen állás (nov.3.) szerint a résztvevők száma 23-25 fő és a 4-5 fő vendég. 

Várjuk kedves sorstársaink további jelentkezését a rendezvényre! 

Előzetes programterv:  
15.30-16.00 Gyülekező 

16.00-16.05 Rövid köszöntő Kondor László 

16.05-16.30 A Rudas iskola tanulóinak műsora 

16.30-16.35 Farkas Zsolt köszöntője 

16.35-16.40 A kézműves műhely ajándékainak átadása, Kovácsné Kata köszöntője 

16.40-17.15 Köteletlen beszélgetés, tombolajegyek árusítása 100 Ft/db   

17.15-18.00 Ünnepi vacsora  

18.00-18.45 Juhos Melinda tangóharmonikázik  

18.45-19.15 Zene számítógépről (Kisgyörgy Ákos) 

19.15-19.30 Tombolasorsolás 

19.30-21.00  Zene számítógépről (Kisgyörgy Ákos)  
(A műsorváltozás joga fenntartva) 

 

2, A jövő évi kivonatos tervezett programjaink: 

Kézműves műhely foglalkozásai 1 2018. január 9-től 2018. június 5-ig 

Játékklub 1. 2018. január 11-től 2018. június 7-ig 

Tavaszi színházlátogatás 2018. március  

MEEE éves rendes közgyűlés 2018. május 14.  

Kirándulás 1. Cserkeszölő 2018. június 20.  

Kirándulás 2. Kiskunmajsa 2018. július 11.  

Kirándulás 3. Egyeztetés alatt 2018. augusztus 8.  

Kézműves műhely foglalkozásai 2 2018. szeptember 11-től 2018. december 11-ig 

Játékklub 2. 2018. szeptember 13-tól 2018. december 13-ig 

REHAB CRITICAL MASS rendezvényen való 
részvétel 

2018. szeptember 29. 
 

Őszi színházlátogatás 2018. október  

Karácsonyi rendezvény 2018. december 5.  
(A programváltozás joga fenntartva) 
 

Mindenkinek jó egészséget és további kellemes napokat kíván: 

A vezetőség 

Dunaújváros, 2017. november 3. 

 


