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HÍRLEVÉL 2012/03
Tisztelt Egyesületi Tagok!
Egyesület közgyűlése:
2012. február 22-n az egyesület vezetősége megtartotta a 2011. évet értékelő
beszámoló közgyűlését, ahol az egyesület vezetőségét megtisztelő jelenlévők, meghallgatták,
megvitatták és elfogadták az elnök beszámolóját és a költségvetési beszámolót.
A közgyűlés az egyesület 2012. évi programját és a 2012.évi költségvetés tervét
határozatban elfogadta.
Tájékoztató.
A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) 2012. március 12-14 között
összehívta a tisztújító közgyűlését, ahol a szövetség élére új elnököt választottak.
Sípos Géza elnök a szövetség eddigi elnöke nem jelöltette magát, és nem kívánt
indulni az elnöki posztért. Személyében 16 éven keresztül képviselte a honvédelem érdekét és
a nyugállományú katonák, katonaözvegyek és a katona hozzátartozók érdekeit a Honvédelmi
tárcánál és más társadalmi szervezeteknél.
A közgyűlés Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnökének Kelemen József
nyugállományú altábornagyot választotta meg, aki a szövetség egykori alapító tagja volt.
A tisztújító közgyűlés egyesületünk elnökét, Nacsa Ferencet is beválasztotta a
szövetség vezetőségébe, a BEOSZ Ellenőrző Bizottság tagjává.
A tisztújító közgyűlésről a www.beosz.hu Internetes oldalon bővebben
tájékozódhatnak.
A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének küldöttgyűlése elfogadta azt a
határozatot, mely szerint a szövetséghez tartozó tagegyesületek a taglétszámuk alapján 285.Ft/fő-l támogatják a szövetség működését és érdekvédelmi munkáját.
Programtájékoztató.
Április 28-n a Honvéd Bajtársi Klub Pápa meghívta egyesületünk tagjait egy
kirándulással egybekötött közösségi programra. A részvételi díj 3100.-Ft/Fő.
A részvételi szándékot 2012. április 06. szíveskedjenek jelezni a szállítási biztosítás miatt.
A rendezvényre személyesen jelentkezni és a részvételi díjat befizetni, az alábbi időpontokban
lehet: 2012. április 03-n kedden 16.00 – 17.00.
2012. április 10-n kedden 16.00 –17.00.
Tájékoztatjuk a tisztelt egyesületi tagokat, hogy a programra csak azok részvételét
tudjuk biztosítani, akik a fent nevezett időpontban jelentkeznek és a részvételi díjat befizetik.
Telefonos és E-mail bejelentkezést nem áll módunkban elfogadni.
Rendezvényszervező: Nacsa Ferenc 06/30/376-8988
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Tagdíj:
Tájékoztatjuk az egyesület tagjait, hogy aki a tagsági viszonyát 2012 évre meg kívánja
újítani, azok számára a tagdíjbefizetésre 2012. március 27-n és április 03-n, keddi napokon
17. órától lehetőséget biztosítunk.
Bajtársi Hírlevél:
A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége által negyedévenként megjelentetett
BAJTÁRSI HÍRLEVÉL előfizetésére lehetőség van, az éves díja 500.-Ft. (4db. kiadvány)
Megrendelhető az egyesület irodájában:
A hírlevél tartalmában tájékoztatást ad az országban működő nyugdíjas, bajtársi és
hagyományőrző egyesületek életéről, programjaikról, és érdekvédelmi munkájukról.
A BEOSZ érdekvédelmi és érdekegyeztető tevékenységéről, az elért eredményekről
hiteles tájékoztatást ad. ( Az első szám tartalmából: „Átalakult ellátások, megváltozott
szabályok”,” Életet az éveknek” „Ennyiért dolgoztál”, „Növekedtek a megélhetési
gondok””Továbbra is együtt egymásért” „Beszédes hallgatás”- félbeszakadt hivatások - stb.)
Felkészülés a 40 éves évfordulóra:
2013-ban ünnepeljük egyesületünk fennállásának 40 éves (1973. december 18)
évfordulóját.
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület és jogelődeinek történeti áttekintését
egy kiadványban szeretnénk megörökíteni, mivel minden társadalmi szervezetnek helye és
szerepe van Tapolca helytörténetében, amely közösségi érdekeket szolgál.
Tapolca, 2012. március 27.
Egyesület vezetősége

