
E M L É K E Z T E T Ő  

Készült: A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2015. 

03.18-án megtartott munkaértekezletről 

Jelen vannak : A mellékelt jelenléti ív szerint  

1./ Ismét megrendezésre kerül az Abilimpia  Sárospatakon, mely rendezvényen, 

évek óta részt veszünk. Bukta László elmondta,  két vagy akár három autót is 

indíthatunk a rendezvényre.A szervezéssel Balogi Sándorné Klárit bízta  meg . 

Felelős: Balogi Sándorné  

határidő : folyamatos  

2./ Üdülőnkben a vízszerelési átalakítási munkák után a festést Kék József és 

Golyha Csaba végzi el.A tegnapi nappal készült el a festés  Időközben a nyílászárók 

javítása, illetve ahol szükséges volt cseréje is megtörtént.Kissebb asztalos munkák 

vannak még illetve jövő héten kezdődik a takarítás. Április hónapra ugyanis 

megtörténtek a helyfoglalások  Díjszabásunk változatlan a nem kártyával érkező 

vendégeinknek 3000Ft/fő 6-18évig 1000 Ft/fő . az első befoglalás március 31 re 

már megtörtént.Erzsébet kártyával érkezők csak az interneten tudnak helyet 

foglalni .  

Felelős: egyesületi dolgozók, üdülő gondnok: Kiss Jánosné  

Határidő: folyamatos  

3./ Egyesületünk 20 éves évfordulójára rendezett ünnepségre, 2015 junius 26. 

péntek  13 órától kerül sor. Állófogadás az emeleti (lift van)”táncterem”ben. azt 

követően a szinházteremben másfél órásra tervezett műsor lesz  

Felelős:  Egyesületi dolgozók  

Határidő: folyamatos  

 

4./ NEA  szakmai pályázatról tájékoztatta a dolgozókat Bukta László elnök. 

 Felelős:Bukta László  

 Határidő: folyamatos  

 

 

 



 

5./  Weblapunk fejlesztése folyamatosan történik. Szükségesnek tartjuk, hogy 

minden ami az egyesületben történik fel kerüljön erre a webes felületre. szakmai 

értekezletek, elnökségi ülés jegyzőkönyvei, felügyelő bizottság jegyzőkönyvei 

illetve a küldött gyűlés jegyzőkönyve is. elkészülte után felkerül az esélyórákon 

készült videók mindegyike filmenként öt percben. tárhelyünk sajnos korlátozott, 

ennyi videót illetve filmet még meg tudunk jeleníteni.  

 Felelős: Komjáthy Zsolt, Lázár Szilárd  

 Határidő : folyamatos  

 

6./  A fogyatékossági támogatásban részesülő tagjainknak az Erzsébet  program 

pályázatának kitöltésében illetve feltöltésében a webes felületre kolléganőnk 

Bíalogi Sándorné (Klári ) segít a hozzánkfordulóknak  

 Felelős : Balogi Sándorné  

 Határidő : pályázati időszak vége  

 

7./A dolgozóinknak Tai –Chi-t oktató Lázár Mária közölte új helyet kaptak, de az 

egyesületi dolgozókhoz eztután is kijár minden kedden 10 órára  

 Felelős: egyesületi dolgozók   

határidő: folyamatos  

 

 

 

 


