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MUNKAPROGRAM – 2017
A Csorvásiak Baráti Társaságának Elnöksége a 2016. november 18-án megtartott ülésén a
közgyűlésen elfogadott szempontoknak megfelelően munkaprogramját 2017. évre az alábbiak szerint
foglalja össze:

1., A hagyományos koszorúzási és egyéb városi ünnepségeken, rendezvényeken részt veszünk, és
azokra mozgósítunk.
Felelős: Kelemen Mihály elnök
2., 2017. január 13-án megrendezzük a Civil Kerekasztalt. Értékeljük eddig végzett tevékenységünket.
Részt veszünk a 2016. november 27-én kezdődő adventi ünnepség sorozaton. A 2016. december 4-i
hagyományőrző Adventi Orgonaverseny pénzügyi fedezetén túl a technikai háttért kiépítését is
biztosítjuk.
Felelős: Kelemen Mihály elnök
Baráth Lajos polgármester
3., A környezetvédelmi nevelés segítése érdekében támogatjuk a Természetjáró és Egészségvédő
Csapat munkáját. Munkánkhoz igénybe vesszük a Természet- és Környezetvédő Tanárok segítségét.
Segítjük a Csorvás természeti értékeit „örökbe fogadó„ általános iskolás csoportok működését. Részt
veszünk a szervező és értékelő munkában.
Felelős: Dr. Körmendi János elnökségi tag
Samu Kálmán elnökségi tag
4., Kerékpáros kirándulást szervezünk Csorvás környékére gyermekek részére (szüleikkel együtt),
hogy minél jobban megismerjék lakóhelyük nevezetességeit. (épületek, növények stb.).
Felelős: Kálmán János alelnök
Samu Kálmán elnökségi tag
5.,Folytatjuk a „Téli Esték„ sorozatot, ennek keretében ötvözzük szervező, mozgósító
tevékenységünket más civil szervezetekkel és az Önkormányzat bizottságaival. Külön figyelmet
szentelünk az egészségnevelési, a hagyományőrzési és az egészséges életet segítő előadások
szervezésére.
Felelős: Kálmán János alelnök
Gergely János alelnök
6., A kiemelt városi rendezvények lebonyolításában aktívan részt veszünk, mozgósítunk.
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Felelős: Valamennyi elnökségi tag, a későbbiekben meghatározott területeken..
7., Szélesítjük kapcsolatainkat a határon túli testvértelepülésekkel, azok önszerveződő egyesületeivel.
Részt veszünk testvértelepüléseink rendezvényein. Segítséget nyújtunk a testvértelepülések
képviselőinek vendéglátásában településünkön, barátaink kötetlenebb együttműködése érdekében.
Felelős: Baráth Lajos polgármester
Valamennyi elnökségi tag
8., Keressük, kutatjuk a pályázatokon való részvétel lehetőségét. Az ehhez szükséges pénzügyi
fedezetet megteremtjük.
Felelős: Dr. Körmendi János elnökségi tag
Tyichi András elnökségi tag
9., Anyagi lehetőségeinknek megfelelően támogatjuk a könyvtárat, valamint a kiemelkedő
teljesítményt nyújtó iskolai tanulók és sportolók jutalmazását.
Felelős: Kelemen Mihály elnök
10., Folytatjuk a tagszervezést, bevonjuk a munkába a fiatalokat, a nyugdíjasokat, a város minden
rétegét. Új módszerekkel, az internet segítségével felkutatjuk az elszármazott csorvásiakat.
Felelős: Szabó István elnökségi tag
Valamennyi elnökségi tag
11., Kirándulást és színházlátogatást szervezünk tagjaink részére az igények felmérése függvényében.
Felelős: Kálmán János alelnök
Dr. Körmendi János elnökségi tag
12., Támogatjuk a „ Virágosabb Csorvás „ ötletének megvalósulását.
Felelős : Kálmán János alelnök
Gergely János alelnök

A munkaprogram végrehajtása során az Elnökség az alapszabályban foglaltakat szem előtt tartva jár
el, tevékenységét a már korábban rögzített munkamegosztásban végzi. A munkaprogramot közzé kell
tenni a Csorvási Híradóban és az interneten. Kérjük a társaság tagjait, a szimpatizánsokat és a
lakosságot, hogy családtagjaikkal együtt minél nagyobb számban látogassák rendezvényeinket,
ötleteikkel, javaslataikkal támogassák egyesületünket.

Csorvás, 2016. november 18.

Csorvásiak Baráti Társasága
Elnöksége
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