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EGYESÜLETI HÍREK
2006. dec.15-én a Tapolcai
Közösségi
Házban
tartott
közgyűlés során a Kulturális és
Sport Egyesület tagsága a
lejárt mandátumú alelnök és
titkár helyére titkos szavazással
újakat választott Csorba János,
Csépányi Kálmán és Kerek
Istvánné személyében.
2006. dec.18-án a BAZ
megyei Civil Együttműködési
Hálózat
ITC-székházban
rendezett gazdasági-jogi tanácsadói
fórumán
Egyesületünket Feith Károly elnök
és
Kerek
Istvánné
titkár
képviselte. A rendezvényen
támogatás-nyújtási, adózási és
adománygyűjtési (SZJA 1 %)
kérdésekről esett szó többek
között. Külön felhívták az
egyesületek vezetőinek figyelmét a közhasznú társaságokra
vonatkozó jogszabályok közeljövőben várható változásaira.
2007. január 6-án a Kulturális
és Sport Egyesület első ez évi
vezetőségi
ülésén
az
I.
negyedéves program került
összeállításra, valamint az éves
programra vonatkozó előzetes
javaslatok
kerültek
összegyűjtésre.
2007. jan.9-én a Női Klub
megtartotta
ez
évi
első
összejövetelét, ahol a szokásos

női
programpontokat
filmvetítéssel is kiegészítették. A
Női Klub az előző évben
megszokott gyakorisággal, kéthetente tartja összejöveteleit ez
évben is.
2007. január közepén néhány
egyesületi tag az elnökkel
együtt a Tapolcai Közösségi
Házban és a ház körül végzett
rendezési, takarítási, szerelési
munkákat.
2007. január 19-én a BAZ
megyei Civil Együttműködési
Hálózat F. Nagy Zsuzsa
elnökletével tartott I. elnökségi
ülésén a hálózat szervezeti és
működési szabályzatának tisztségviselőkkel kapcsolatos értelmezését vitatták meg, kijelölték
a titkárság feladatkörét.
2007. január 20-án egyesületi
disznóvágást
és
ehhez
kapcsolódó jól sikerült összejövetelt tartottunk mintegy 50 fő
részvételével. Az egyesület
megalakulása óta ez volt a negyedik ilyen rendezvényünk.
2007. február 7-én és 14-én a
BAZ megyei Civil Szolgáltató
Központ az ún. Koós –házban
média-tréninget tartott a civil
egyesületek vezetői részére,
ahol egyesületünket szintén az
elnök és a titkár képviselte. Itt

Mónos Márta a Régió Rádió
szerkesztő-riportere
tájékoztatást adott a jelen lévő
16-18
civil
szervezetet
képviselő hallgatóságnak a
médiákkal
történő
kapcsolatkiépítés, kapcsolattartás lehetőségeiről
és
a
figyelemfelhívás
egyéb
javasolt
eszközeiről. Javasolta a civilszervezetek jelen lévő képviselőinek jelentősebb rendezvényeire a sajtó képviselőinek rendszeres meghívását.
2007. február 16-án az
egyesület
vegyes
kórusa
megtartotta első ez évi próbáját
dr. Sándorné Papp Edit vezetésével. A próbákat idén is
péntekenként, heti rendszerességgel tartjuk.
2007.
február
18-án
egyesületünk mintegy 50 fős
csoportja autóbusszal Budapestre látogatott, ahol a kora
délutáni órákban a Terror Háza
Múzeumot tekintettük meg. Ezt
követően a Budapesti Operettszínházban
Gerard
Presqurvic Rómeó és Júlia c.
musicaljét néztük meg, Szinetár
Dóra és Dolhai Attila főszereplésével.
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