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A tavalyi tájékoztatóm után egyestilettjnk életében az alábbiak t rténtek:

Az sz vége már a karácsonyra való felkésztités jegyében telt eI. Novemberben Gaál

Ferencné Krisztina vezetésével a gyerekeink karácsonyi témáj{i agyagozással kezdték a

felkészt]lést az ünnepre. és Szigetiné Polgár lldikó vezetésével megkezd dtek a

gyertyagytijtásra és a karácsonyi tinnepségre való kis el adások betanulásai is. Az utolsó

adventi vasárnapon tartottuk meg a hagyományosnak számító karácsonyi tinnepségtinket.

A téli id szak a tervezés és a pályázatírások évada volt. ldén januárban írták ki a

mrlkodési pályázatokat, és a szakmai is kertjlt kiírásra. Februárban pályáztunk a Tesco

felhívására is. Erzsébet táborra az idén a nagycsaládosoknak egyestileti szinten, csak a nyár

elején írtak ki pályázatokat. De arra nem tudtunk pályázni a szííkos keret miatt.

Március 7-én tartottuk meg évi beszámoló és vezet ségválasztó kozgyiíléseinket. A
torvényi el írások szerint rij vezet sége lett az egyestiletnek. Elnoknek Simon Lászlót,

titkárnak Soós Gyulát, gazdasági felel snek pedig Ángyán Sándort választotta meg az

egyesület tagsága.

Ahogy telt a tavasz jtittek pályázati eredmények, a NEA-hoz beadottak várólistásak
lettek, a Tesco pályázat pedig a szerencsétlen sorsolás miatt nem nyert.

A Balaton Régió vezetésével egy tt tigy dontdttiink, hogy a Tesco és a Magyar
Élelmiszerbank által meghirdetett adományosztási megállapodásban részt vesziink. Minden
héten egy-két alkalommal kapunk pékárrí, és-vagy ztildség adományt, amit a rászorulók
számára osztunk szét. rddig mintegy 600 000 Ft értékíi élelmiszert adtunk a rászorulóknak.

Május 28.-án a Budapesten megrendezett Családok Vi!ágtalálkozójának
záróeseményén 45 tagunk vett részt, ahol egytitt gyereknapoztunk a tobbi egyesülettel.

Az idei évben egyesiiletrink rendezte meg a nagycsaládos egyes{iletek Balaton
Régiójának Családiés Sport napját. Egyesiiletitagjainkon kíviil, mintegy háromszázan vettünk
részt a sportpályán megtartott rendezvényen.

Jtjliusban Nagyvázsonyban tartottuk meg a hagyománnyá vált nyári táborunkat. Az
idei táborunk a mozgás és ismeretszerzés jegyében telt el. A táborban 33 gyerek és 8 feln tt
vett részt.

A kolostor romok feltárásánál is segítettiink, tagjaink gyerekeink koztjl tobben
mindennap egy tt dolgoztunk és cirtilttink az el kertilt dolgoknak.
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Egyesiiletrjnk tagjai részt vesznek a kcizségtink tinnepségein, és minden

rendezvénynek is tevékeny k zrem ikcid i vagyunk. lgyeksziink, hogy minden eseménYen

jelen legyünk. Programjainkat az Apáti Krónikában mindig tudatjuk a lakossággal.

anyagi helyzete megfelel , igyeksz nk megfontoltan és takarékosan

Utoljára, de nem utolsó sorban megkoszon m a képvisel testrjlet támogatását, amit

anyagiakban és a helyiségek rendezvényekre való biztosításával adtak egyestilettinknek.

Ktil n megktlszonom a rendezvényeinkhez nyrljtott segítséget is, mindenkinek, akik

tá mogatták célj ain kat, és segítették egyesti letti n k m u n káját.
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