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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2014.06.19.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1./ Bukta László elnökünk tájékoztatta az egyesület dolgozóit, a MEOSZ  utolsó elnökségi  

     ülésén elhangzottakról.  többek között  a Szövetség által kiírt ifjúsági pályázatok  

     elbírálásáról,Megköszönte a pályázatot elkészítő két személy: Korenné Orosz Edit és  

     Újhelyiné Bukta Mónika munkáját a sikeres pályázattal kapcsolatban. Elégedettségét  

     fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a jövőbeni pályázatok elkészítésénél további két  

     emberre számíthat.  

 

     Felelős : Bukta László 

     Határidő : Lejárt 

 

 

2./ Hegedűs Lajos bejelentette lemondását, úgy érzi, a politikai helyzet miatt nem tud többet  

     tenni az eddigiektől. Az elnökségi tagok egyöntetűen azt a véleményt osztották, hogy  

     mindenképpen meg kell várnia Lajosnak a soron következő 2015.évi választást. 

 

     

    Felelős : Bukta László 

    Határidő : lejárt 

 

 

 

3./A város napja június 22-én lesz, ahol többek között főzőverseny is szerepel a programok  

     között. Egyesületünk már több alkalommal részt vett a hasonló főzőversenyeken,  

     Idén, egyesületünket, reuma klubunk képviseli elnökünk kérte a gondnokot, Golyha Csabát  

     minden szükséges eszköz biztosításáról illetve azok helyszínre juttatásáról. A  

     főzőversenyen sikerrel járt reuma klub csapata, a dobogós második helyezést hozta el  

 

    Felelős: Golyha Csaba  

    Határidő :  június 22. 

 

  

 

4./ Elnökünk is felháborítónak tartotta,a fogyatékosok cigányok mellé sorolását. felhívta a  

     figyelmet, a diplomatikus, lépcsőzetes tiltakozásra. fejjel rohanni a falnak, értelmetlen  

     lenne. Ki kell állni a fogyatékosoknak és a többi mozgássérültnek is  e mellett az ügy  

     mellett illetve a tiltakozás mellé kell állnia mindazoknak, akik maguknak érzik ügyünket  

 

 

     Felelős: Egyesületi dolgozók  

     Határidő : folyamatos  

 

 

 

 



5./  A Paraszupersztár  eddigi  történéseiről esett még szó . az előadóművészek között kevés  

        olyan színvonalút talált a zsűri, amivel ki lehetne állni a nagyérdemű elé. 

        Alkotóművészek beérkezett munkáihoz ami 250 fölött van, kér segítséget a MEOSZ 

        Az erre a célra elkülönített összegből minimális összeget tudnak juttatni, a zsűritagoknak 

        egyébként teljesen önkéntes, a zsűriben dolgozók munkája  

        A megbeszélésen felmerült lehetséges zsűritagok: Bereczné  Csörgő Zsuzsa,. Zeleiné  

        Papp Bernadett illetve Csézy Böbe utóbbi  is mint népművész. mivel énekesi pályafutása  

        miatt, közismertebb 

. 

 

 

Felelős: Egyesületi dolgozók  

Határidő: folyamatos  

 

 

 

 

 


