
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 04. 23-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A Civil hét megkezdődött április 22-én. A keddi program a szemét gyűjtés volt, a 

város szépítése. Ezen a megmozduláson az egyesületünk és a reuma klub közösen vett 

részt, összesen huszonegy fővel ebből az egyesület munkatársai hét fő volt. 

Felelős:                 Vámos Margit, Laki Zsuzsa 

Határidő:       április 22 

 

2. A IV Abylimpia Sárospatakon rendezvényén az egyesületünktől nyolc fő vett részt 

.Hárman négy díjat hoztak el két I. és két II. helyezést. 

      Felelős:              Gáspár László 

Határidő:           április 19 

 

3. A Ózdi társegyesület április 18-án tartotta meg az éves küldött gyűlését, melyen az 

egyesületünk elnöke, és egy vezetőségi tagunk vett részt. 

Felelős: Bukta László, Rudolf László 

Határidő: április 18 

 

4. A Heves-i társegyesület április 19-én tartotta az éves küldött gyűlését, melyre az elnök 

és egyesületünk vezetőségi tagja ment el. 

Felelős:           Bukta László, Rudolf László 

Határidő:  április 19 

 

5. A Civil hét és az expóra az egyesület azon tagjai részére akik részt vesznek a 

programok lebonyolításában, szervezésében, legalább 30 fő részére, egységes pólókat 

és dzsekit vásároltunk, hogy mindenki számára felismerhetőek legyenek az egyesület 

tagjai.   

Felelős: Vámos Margit 

Határidő: április 18 

  

6. A vezetőség részéről felmerült az a gondolat, hogy az egységes megjelenés érdekében 

keresni kellene olyan pályázati kiírásokat, amelyek fedeznék ennek a beruházásnak a 

költségét. 

Felelős: Viszneki Nóra 

Határidő: folyamatosan 

 

 

7. Az egyesületünknél működő Ifjúság klub rendezvényeinek szervezéséhez és 

működéséhez adjunk be pályázatot a MEOSZ felé, hogy minél több és színvonalasabb 

programokat tudjunk a fiatalok részére szervezni. 

Felelős: Viszneki Nóra 

Határidő: május 15. 
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8. A segédeszköz bemutató május 9-én lesz, illetve az esélyegyenlőségi nap május 10-én 

lesz melyre négy busz, indul egyesületünktől Budapestre. 

Felelős:  Bukta László 

Határidő:  május 10 

 

9. A Civil Expo május1-én lesz megtartva, mely rendezvény lebonyolításában 

egyesületünk is részt vesz. A fellépők részére 220 fő az elmúlt évhez hasonlóan mi 

készítjük el az ebédet. Valamint a kézműves sátorban egyesületünk tagja bemutatót 

tart az érdeklődők számára. 

Felelős: Vámos Margit 

Határidő: május 1 

 

10. Az egyesület dolgozói a családtagokkal közösen, programot szeretnének szervezni, 

egy bogrács vagy nyársalással egybekötött kirándulást a június, július hónapban. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  

 


