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7/2017.  DECEMBERI    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 
Buzdítás tagi aktivitásra!!! 

 

1, Jővő évi programterv 
Bár az idő sürget és a jövő évi programtervnek lassan el kell készülnie. Az elnökség a december 14-i elnökségi ülésen 

megtárgyalja és jóváhagyja egyeztetésre az EPI egyesülettel a jövő évi programtervet. Sajnos az első kirt határidőre 

2017. november 30.-ig egyetlen javaslat sem érkezett! SAJNÁLOM! Mégis, ha valakinek van korszakalkotó 

ötlete és javaslata várjuk azt legkésőbb 2018. január 15.-ig írásban (kondor.laszlo@chello.hu) címen vagy hivatalos 

időben az egyesület irodájában 

 

2, Közgyűlés előkészítése 
Minden egyesület életében mind jogilag, mind a tagság szempontjából nagyon fontos esemény a közgyűlés. Idejekorán 

elkezdjük a tagok véleményének megismerését annak érdekében, hogy az egyesület működése lehetőleg minél többek 

számára megfelelő legyen. Ezért várjuk minden témában tagtársaink írásosos észrevételeit a kondor.laszlo@chello.hu 

címen, vagy írásban az egyesületi irodában.  

Most arra kérek mindenkit, akinek az alapszabállyal kapcsolatos módosítási javaslata van, azt kérem, hogy  

2018. január 31,-ig a fent megnevezett módon juttassa el az egyesület vezetői részére. 

 

3, Adomány felhasználása 
Gondolom mindenki számára ismeretes, hogy az egyesület kedvezményezettje volt a „Dunaújváros kenyere” akciónak, 

s ma már a végeredmény is ismert. Az egyesület az akció során 5011 000 Ft-hoz jutott, amit Cserna Gábor polgármester 

úr 99 000 Ft-al toldott meg, így a rendelkezésre álló keretösszeg 600 000 Ft. Farkas Zsolt interjújában megjelölte azokat 

a célokat, amelyre az összeg fel szándékozzuk használni. Természetesen ezek a gondolatok csak iránymutatóak, így a 

legautentikusabbakat, a tagságot kérdezzük meg arról, mire fordítsuk a rendelkezésre álló összeget.   

Így azután, ismételten kérem a tisztelt tagokat, hogy véleményükkel, javaslatukkal segítsék a vezetés munkáját abban, 

hogy az összeg a lehető leghasznosabban a tagok javára, épülésére kerüljön felhasználásra.  

Így ugyancsak a a fent leírt módon várjuk javaslataikat „ Dunaújváros kenyere” összeg felhasználására vonatkozóan, 

2018. január 15.-ig. 

 

 

Hírturmix – hírek röviden 
1, Karácsony és újév köszöntő 
2017. december 5.-én szerdán sikeresen a vártnál jóval nagyobb létszámban, jó hangulatban bonyolítottuk le a 

karácsonyi és újévköszöntő rendezvényünket. A rendezvényen a tagjaink közül 47-en vettek részt, két fő támogatónk 

tisztelt meg bennünket jelenlétével.  8 fő vendégként vett rész a rendezvényen, többek közt Lőrinczi Konrád képviselő, 

Szemenyei István és Nagyné Fauszt Csilla a Rudas közgazdasági Szakgimnáziumból (műsor), Juhos Melinda 

tangóhamonika, Sándor Frigyes zeneiskola), Ságiné Schillijg Judit önkormányzati patronus, Princesné Kulcsár Andrea a 

VOLÁN dunaújvárosi egységnek munkatársa. Így 57 fő vett részt a rendezvényen, s így a Campus különterme éppen 

csak elegendő lett.    

 

2, Szinházlátogatás 
A második bérleti előadás november 22.-én a „Régi nyár” előadásával lement.  

A Kodály bérletben a harmadik előadása  Thorton Wildner: A mi kis városunk színmű 2017. december 17.-én 19.00 

órakor lesz. Várjuk a jelentkezőket! Az irodában telefonon 25-244-225- ös telefonon ügyeleti időben.  
Thornton Wilder 

A mi kis városunk 
színmű 

Valamennyiünknek megvan a maga városa, amelyben született, felcseperedett, élt és meghalt. Darabunk egy városka hétköznapjainak 
varázslatos világát mutatja be. Olyan dolgokról mesél, amelyeket szinte mindenki átélt vagy éppen átél, csak nem veszi észre. Nem 
történnek világmegváltó események. Maga a csupa nagybetűs élet történik. Az újságos kihordja az újságot, a fiatalok szerelembe esnek, 
összeházasodnak, mindenki csinálja a megszokott dolgát a napi rutin szerint. De… 

A Bartók Kamaraszínház előadása. 
Rendező: Őze Áron 
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3, A kézműves műhely tevékenysége 
A kézműves műhely 2017. II. félévi tevékenysége sikerrel zárult. Az ez évi utolsó foglalkozás 2017. november 21.-én 

volt. A tervezett feladatokat elvégezték. Köszönjük munkájukat, amivel megörvendeztették tagtársaikat és 

vendégeinket! 

 
4, Taglétszám 
Az egyesület vezetősége áttekintette a tagi és pártoló tagi hozzájárulási befizetéseket. Az elmaradóknak értesítést 

küldött. A tagdíjakat 2017. október 31-ig kellett rendezni a tartozásokat. A beérkezett információk alapján a vezetőség a 

2017. december 14-én az érvényes tagi listát, ezzel együtt létszámot véglegesítette.  

 

5, Egyesületi jogi munka 
Mint azt korábban jeleztük, az egyesület a cégbíróságtól megkapta a jóváhagyást az alapszabály módosításáról. Az 

ebből fakadó munkák ezekben a napokban zajlanak, többek közt az OTP, Postai, NAV, Statisztikai hivatal, 

Önkormányzat, stb. felé történő változás bejelentések. 

Gőzerővel készül a jövő évi programok előkészítése és egyeztetése az EPI társegyesülettel. A végleges összefésült 

program a honalapon lesz olvasható 

Folyik az átadás átvétel előkészítése, s ezzel egyidőben áttekintjük az egyesület eddig működésének gyakorlatát, és sa 

szükséges helyeken módosítunk. (pl. iratkezelés) 2017. december 14.-én megtartottuk az éves negyedik elnökségi ülést, 

ahol áttekintettük az elmúlt évet, rögzítettük jövő évi teendőinket, és átgondoltuk a szervezet jövőbeni működésének 

alapjait.  

 

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

Állandó programok 
 

Az állandó programok 2018. január elejéig szünetelnek!!! 

 

R E N D E Z V É NY  E L Ő Z E T E S   2018 - ra 
FONTOS! Az EPI programjait a későbbiekben közöljük, azután amikor a két egyesület egyeztette program naptárát! )  

 

1, A jövő évi kivonatos tervezett programjaink 

 

Kézműves műhely foglalkozásai 1 2018. január 9. 2018. június 5. 

Játék klub 1. 2018. január 11. 2018. június 7. 

Tavaszi szinházi bérlet (pontosítás később) 2018. február  

Tavaszi  színházlátogatás (pontosítás később) 2018. március  

MEEE éves rendes közgyűlés 2018. május 14.  

Kirándulás 1. Cserkeszölő 2018. június 20.  

Kirándulás 2. Kiskunmajsa 2018. július 11.  

Kirándulás 3. Igal 2018. augusztus 8.  

Kézműves műhely foglalkozásai 2 2018. szeptember 11. 2018. december 11. 

Játék MEEE klub 2. 2018. szeptember 13. 2018. december 13. 

REHAB CRITICAL MASS rendezvényen valéó részvétel 2018. szeptember 29.  

Őszi színházlátogatás (pontosításkésőbb) 2018. október  

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

 

Szeretteitek körében eltöltött szeretetteljes és áldott karácsonyi ünnepeket, 
erőben egészségben eltöltött, békés boldog új esztendőt kíván: 

a vezetőség 

Dunaújváros, 2017. december 10.  


