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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 

Helyreigazítás: a múltkori számunkban a kézműves műhely új területének neve tévesen jelent 
meg, a paverpol textilszobrászatot jelent, ami az 1970-es években született új textilművészeti 
irányzat. 
Közérdekű: az elmúlt időszakban egy kellemetlen szituáció történt. Egy kedves tagunk, az egyik 
foglalkozásra érkezett, de sajnos betegség miatt a foglalkozás elmaradt, így zárt ajtókat talált. 
A foglalkozás törlése a honlapon jelezve volt, ez sajnos mégsem jutott el tagunkhoz. Kérem, 
hogy a jövőben elindulás előtt lehetőség szerint vagy a körvezető, vagy az iroda telefonszámán 
érdeklődni szíveskedjenek. Köszönöm. 
 

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

A műhely várja férfi tagok bekapcsolódását is! Az egyesület rendelkezik fa gravírozó 
készülékkel, így ezzel a területtel is lehetne bővíteni a kör tevékenységi területét. Az elmúlt 
időszakban sikerült fa alapanyagot is beszerezni, így minden akadály elhárult, hogy nagy 
kedvvel és lelkesedéssel készíthessenek ajándék tárgyakat a munkálkodni vágyók. 
 

2019. első felében   - a Fergeteg; Jégbontó; Kikelet; Szelek, Ígéret, Napisten havában (további hónapnevek az aktuális 

hónapokban) - a kézműves műhely foglalkozásai: 2019. május 7;  május 21; június 4.; és június 18.;    
keddenként 13-16 óra közt lesznek az irodában. 

 
A lehetőség változatlanul fennáll: Fekete Mária Magdolna 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.  
 

2, Rejtvénybajnokság (Kondor László) 
A meghirdetett rejtvénybajnokság a megbeszélteknek megfelelően zajlik. Túl vagyunk már 
három fordulón, a negyedik április 25.-én lesz. Minden résztvevő kap egy gyakorló feladatsort 
e-mailen, így készülhetnek fel az egyes fordulók megmérettetésére. Örömteli, hogy néhányan 
menetközben kapcsolódtak be a játékba. Jelenleg: Dzjadiga Nelli, Farkas Zsolt, Marschalkó Ferencné, 

Mészáros József, Samu József, Szilágyi Miklós vesznek részt a versenyben. 

ÚJ Rejtvényverseny levelező - (Kondor László) 

Az a gondolat merült fel, melyet az elnökségi ülésen meg is beszéltünk, hogy az írásos otthon 
végzett tevékenység jobban motiválhatja a tagságot. Így a hírlevélben rendszeresen teszünk 
közzé rejtvényeket – a rejtvénybajnokság mintájára – és a megfejtéseket írásos formában 
várjuk a megadott határidőig, ami kb. egy hónap lenne. 
A hírleveles rejtvények követik a bajnokság rejtvénytípusait, amit a korábbi hírlevélben 
ismertettünk. Emlékeztetőül röviden: 
1. Szókeresés; 2. Szám szerint;  3. Szóbeillesztés;  4. Mozaik;  5. Sodoku; 6. 
Klasszikus keresztrejtvény; 

A versenybe bármikor lehet beküldeni megfejtéseket. Az egyes fordulók egymástól teljesen 
függetlenek.  
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A rejtvények megfejtését írásban kell eljuttatni, név, cím és elérési lehetőségek feltüntetésével 
A rejtvények beküldési határideje: a hírlevél megjelenési dátumától számított 30. nap. 
Leadási lehetősségek: postán Kondor László, 2400. Dunaújváros, Vörösmarty u. 9. II. 2.  

vagy emailen kondor.laszlo@chello.hu; vagy az irodában ügyfélfogadási időben. 

 

3, Számítástechnika. - Gépbeszerzési lehetőség  (Kondor László) 
Elindult az ismeretterjesztés, 2018. február 18-án 5 fő részvételével (Fekete Mária Magdolna, Klics Györgyné, 

Mogyorósi Imréné, Szabóné Dikó Judit, Szilágyi Miklós). Az eddigi 4 találkozó nagyon jó hangulatban telt. 
Véleményem szerint mindenki számára hasznos is volt, annak ellenére, hogy az újszerűség 
mindannyiuk számára kisebb nagyobb nehézséget okoz. Természetesen bízom abban, hogy a 
többszöri találkozás, gyakorlás után sok-sok sikerélményhez jutnak a résztvevők, számukra is 
kitágul a világ.   
A viszonylag magas létszám miatt az elnökség jóváhagyásával a MEOSZ plusz forrásának 
terhére (gép, monitor, billentyűzet egér, alap operációs rendszer) egy számítógép alapkonfigurációt  
szereztünk be jutányos áron, amit hálózatba kötöttünk.    

ÚJ  Számítógép beszerzési lehetőség jutányos áron! A számítástechnikai eszközök 

karbantartásában, beüzemelésében és beszerzésében segítő Babik András felajánlotta azon 
lehetőséget, hogy jutányos áron (kb. 25.00-30.000 Ft-os  összegért) az igénylő tagok számára 
egyéves garanciával asztali számítógépes (gép, monitor, billentyűzet, egér, alap operációs rendszer) 
vásárlási lehetőséget biztosít.  
Kérem, hogy aki élni kíván a lehetőséggel azt nálam (kondor.laszlo@chello.hu; vagy 31-9-477-718 

telefonon) vagy az irodában félfogadási időben elérhetőség megjelölésével jelezze legkésőbb 
május 15-ig). 
 

4, Közvéleménykutatás 

Az egyesületi élet szervezése érdekében, a tagság érdeklődési körének felmérése céljából az 
elnökség úgy határozott, hogy a tagokat kérdőív formájában kérdezi meg. A kérdőívek 
kitöltését kérjük szépen, annak érdekében, hogy minél tájékozottabbak legyünk a tagok 
érdeklődési irányaival, aktivitásával kapcsolatban. A kérdőíveket például akkor is ki lehet 
tölteni, amikor az egyesületi megújítást, vagyis a befizetéseiket eszközlik.  A kérdőív kétoldalas, 
többnyire választó jellegű kérdéseket tartalmaz, de akad köztük néhány olyan is, amelyik 
szöveges véleményt kér. 
Kitöltése kb. öt percet vesz igénybe. Adat illetve információ szolgáltatásaikat a hatékonyabb 
munka reményében előre is köszönjük.   
 

5, A 2019. évi tagdíjak és hozzájárulási díjak befizetése – (Marschalkó Ferencné) 

Mindenki által ismeretes, az egyesületi tagság megújítása az anyagi kötelezettségek 
teljesítésével lehetséges, ennek határideje: 2019. március 31-e volt. Kérek mindenkit legyen 
szíves az egyesület felé rendezze éves anyagi kötelezettségét Köszönöm! 
  

Emlékeztetőül: a 2018. május 14.-i közgyűlés határozata alapján  
a rendes tagok tagdíja 1.500 Ft/év/fő, a pártoló tagi hozzájárulás 1.800 Ft/fő/év. 

 

6, Szinházi programok (www.bartokszinhaz.hu) – (Dzjadiga Nelli) 

➢ Utolsó őszi bérletes előadás 2019. március 4.-én volt, ahol az Amazonok három év múlva 
(Rózsavölgyi társaság előadása). Az előadáson Dzjadiga Nelli és Fekete Mária Magdolna vettek 
részt. 

mailto:kondor.laszlo@chello.hu
mailto:kondor.laszlo@chello.hu;%20vagy
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➢ Az első tavaszi bérletes előadás címe a Tánccirkusz, amit 2019. március 10.-én vasárnap 19. 
órakor mutattak be. Az előadást Kondor László és Dzjadiga Nelli tekintette meg. 

➢ A szokásos csoportos tavaszi színházlátogatás is kisebb fennakadással, kellemetlenséggel 
fűszerezve lebonyolításra került. 2019. március 30.-án 15 órakor, amikor is Charles Dickens: 
Twist Olivér musical került színre. A színház látogatáson  17 fő vett részt. 

➢ A következő bérletes előadás a Holt költők társasága lesz 2019. április 29.-én hétfőn 19 
órakor 

b, Az érdeklődés ugyan csekély, de továbbra is működtetjük a színházbérletet, vagyis 
látogatjuk a Kodály bérlet előadásait. A tavaszi bérlet előadásai a következők lesznek: Twist 

Olivér musical; Tánccirkusz táncjáték; Holt költők társasága dráma; Hajmeresztő krimikomédia)   

Várjuk A jelentkezőket a bérletes előadásokra! 

 

7, Gyógyfürdős kirándulás (Dzjadiga Nelli) 
 

A kirándulás várható helyszíne és időpontja: 
 Cserkeszőlő,  2019. július 27. szombat 

Kérjük a jelentkezéseket Dzjadiga Nellinél ügyfélfogadási időben jelezni a részvétei összeg 
befizetésével!!!  

Lombos Rezső kollegánk betegsége miatt a kirándulás technikai vezetőjét keressük.  
A gyógyfürdős kirándulásokról szóló döntések:  
➢ Az egyesület a biztonságos gazdálkodás követelményeit figyelembe véve évente egy gyógyfürdős 

kirándulást tud finanszírozni, amennyiben legalább 30 fő jelentkezik. 
➢ A kiránduláson való részvételi összeg az egyesületi tagok részére 1.200 Ft, a többiek számára a 

finanszírozási szabályzatban leírtak szerint. (Önköltség 110%-a) azaz most 2.500 Ft/fő 
➢ A kirándulást szombatra szervezzük. 
➢ A kirándulás javasolt helyszíne Cserkeszőlő. A kirándulás időpontja a felmérések alapján - ld fenti 

közvéleménykutatás - valószínűsíthetően júliusban vagy augusztusban lesz.  

FONTOS: A kirándulással kapcsolatban, illetve gazdasági ügyekben Dzjadziga Nellit 
keressék a 06 30 397 8745-ös telefonszámon vagy a nellid08@gmail.com e-mail címen. 
 

Jelentkezések és befizetések Dzjadiga Nellinél, az egyesület irodájában az alábbiak szerint: 
2019. június 4. kedd 10-13.30;   

2019. június 11. kedd 10-13.30; 

2019. június 18. kedd 10-13.30;  

2019. június 25. kedd 10-13.30;   

2019. július 9. kedd 10-13.30 

 

8, Adományok 
✓ Kondor László egy színes nyomtatót ajándékozott az egyesületnek. 
✓ Kállai Félix (a Hírlap pártoló tagként belépni szándékozó munkatársa) anyagilag a 

honlap domain nevének és tárbérlet éves ellenértékének kiegyenlítését vállalta, 
továbbá segít a honlap karbantartásában. Köszönjük.   

 

9, Tagi létszámváltozás (2019. február 28.-i elnökségi ülés után) 
Egyesületünk taglétszáma 114 fő. Ebből 81 fő rendes és 33 pártoló tag. 

 
10, Adománykuckó tárgyai II. rész (Dzjadiga Nelli) 
Folytatódott a tavaly decemberben elindított adománykuckó akció. Az adománykuckó lényege, 
hogy felajánlott tárgyakat jelképes összegért, továbbá könyveket, folyóiratokat 
térítésmentesen el lehet vinni. 

mailto:nellid08@gmail.com
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A következőekben folytatólagosan a – terjedelmi korlátokat figyelembe véve - közöljük az 
adománykuckóba felajánlott tárgyak jegyzékét.  

 

Megnevezés 
Darab
-szám 

Ár/ft/db 

30. Kávés készlet 2 darabos csésze+alj 1 200 

31. Tányér - lapos nagy 8 200 

32. Tányér - mély 8 200 

33. Tányér - lapos kicsi 7 200 

34. Tányér - mély öblös 1 200 

35. Levesestál 1 200 

36. Ovális pecsenye illkörettál 1 200 

37. Éthordó 1 100 

38. Komplett kávéskészlet (5 db-os) - fehér porcelán 1 500 

39. Kerámia templom - fehér 1 200 

40. Apró kerámiák 2 100 

41. Vegyes dísztárgyak 6 50 

42. Plüss figurák+játék 1 50 

43. Fémtálak szett 3 300 

44. Női táskák 7 300 

45. Olajsütő 1 2000 

46. Plüss figurák - nagy 5 100 

47. Plüss figurák - közepes 1 50 

48. Plüss figurák - kicsi 4 100 

49. Húsklopfoló 1 200 

50. Távirányítós színes TV hagyományos képernyő 1 3000 

 
11, Arcápolási ismeretek gyakorlati alkalmazással-smink (Dzjadiga Nelli) 

2019. március 19.-én kedden 14 és 16 óra közt lett volna az egyesületi irodában. Sajnos 
érdeklődő nem volt. Várhatóan ősszel próbálkozunk újra. 
 

Előzetes 
 

1, Közgyűlés 

A Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete 2019. évi rendes közgyűlését  

2019. május 13.-án hétfőn 15.00 órakor tartja az MMK-ban. 

Várhatóan a közgyűlés nem lesz határozatképes,  

a megismételt közgyűlés 

 2019. május 13.-án hétfőn 15:15 perckor lesz. 

Minden tagtársunk megjelenésére és véleményére feltételen számítunk! 

 
2, Parázs varázs - szervező(k) - kerestetnek – 2019. május 25! 

A parázs varázson való részvétel szervezését megkezdjük.  
 

Az asztal foglalásra és az étkezés költségeinek fedezésére 
a parázs-varázson való részvétel önköltséges 1.000 Ft fő. 

Az italt mindenki maga biztosítja magának kivéve az ásványvizet, ami 1 l/fő. 
Kérjük, hogy jelentkezését a részvételi díj befizetésével erősítse meg 2019. május 15-ig Dzjadiga Nellinél 

ügyfélfogadási időben! 

 Figyelem!  5 fő jelentkező alatt az esemény törlésre kerül! 
Jelentkezés és befizetési dátumok:  
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2019. május 14. kedd 10-13.30;  
2019. május 21. kedd 10-13.30;   

2019. május 23. csütörtök  14-16.30; 

 
3, Sütögetős piknik (szervező(k) kerestetnek – 2019. augusztus 10. szombat 

A felmérés eddigi információi alapján igény mutatkozik évi 1-2 alakalommal egy-egy szabadtéri 
programra.   
Az egyik alkalom a papírgyár Dunaparton levő szabadidőházában lenne a fent megjelölt 
időpontban (A program egyeztetés alatt van.) 
Kérek mindenkit a felhívást vegye komolyan, mert érdektelenség (10 főnél kevesebb) esetén a 
rendezvényt nem tudjuk megtartani. 
Piknik helyszín: A papírgyár Dunaparti szabadidős parkja Dunaújvárosban  
 
4, Boccsa verseny – 2019. június 8. szombat (rossz idő esetén vagy a tornateremben vagy egy héttel később)  

A jelzések alapján többen jelezték, hogy érdeklődnének a boccsa játék és verseny iránt. A 
szervezés érdekében szeretnénk tudni milyen létszámú résztvevővel számolhatunk, melynek 
függvényében tudjuk megszervezni a sport délelőttöt az MMK udvarán. A sportnap 
mindenképpen szombaton, várhatóan június hónapban lenne.  
 

Bocsa sportverseny:     
2019. június 8.    9.00 óra     MMK udvara    Vezető: Szilágyi Miklós 

Jelentkezések: az irodán ügyfélfogadási időben folyamatosan, 2019. június 1-ig. 

 
 

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.  

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 májusban jelenik meg. Különszám lesz a tavalyi beszámoló rövidített 

változatával. 

A rákövetkező rendes szám júniusban várható.  

Tartalomból: beszámoló a locsolóbálról, a rendezvények szervezésnek állásáról,  

 
 
Mindenkinek sok erőt, egészséget kívánva, sorstársi üdvözlettel: 
 

a vezetőség 
 

Dunaújváros, 2019. április 26. 
 
 
 
 

mailto:mozgke@gmail.com
mailto:kondor.laszlo@chello.hu
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   Rejtvényverseny 1. fordulójának kitűzött feladata 
Keresse nyolc irányban a megadott szavakat az ábrában és húzza át ezeket. A fel nem használt (nem 

kihúzott) betűkből a vicc poénját kapja, amit megfejésként lehet beküldeni.  

 

 
A skót felesége hazajön az orvostól és meséli a férjének: 

- Képzeld azt mondta az orvos, hogy levegőváltozása van szükségem! 

A skót felnéz az újságból.  

- Szerencséd van drágám, - válaszolja -. Az újság szerint a ……………….(a vicc poénja)  


