Kedves Tagtársak!
Az első körlevelünkben hirdetett Szegedi összejövetelre nagyon kevesen jelentkeztetek, így csak
közgyűlést tartunk és Budapesten.
Május 17-én közgyűlés (szombat) Bugapesten az Újpest Polgárcentrumban 1042 Budapest, Árpád
út 66. (a hármas metró végállomása).
10.00 – közgyűlés. Felhívjuk figyelmedet, hogy amennyiben a meghirdetett időpontban
(szavazóképes létszám hiányában) a közgyűlés határozatképtelen, ugyanezen napirendi
pontokkal, fél óra múlva 10.30 órai kezdettel tűzzük ki a megismételt közgyűlés időpontját,
mely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A várakozási idő alatt
átvehetitek a 2012-es katalógust és a Kezdetek aktuális lapját!
10.30 – a közgyűlés napirendi pontjai:
2013 év beszámolói a kiküldött írásos anyag alapján
2014 év tervei a kiküldött írásos anyag alapján
egyebek
Az első levelünkben írt előadást Dr. Berek Lajos itt tartja meg, vagy a közgyűlés előtt, vagy
utána, attól függően, hogy a visszautazás miatt senki ne maradjon le az előadásról.
Akiknek bármilyen hátralékuk van, és a közgyűlésig nem tudta rendezni, ott pótolhatja!
Aki teheti OTP-ben fizesse be a tagdíjat, így kevesebb az átutalási adó!
Számlaszám: „OKIT” ORSZ. KÉPZŐ-ÉS IP.MŰV.TÁRS. 11712004-20108870
Emlékeztetőül: alapszabályunk kimondja: „Kizárható a tag az Egyesületből, ha tagdíjfizetési
kötelezettségének 1 évig indokolatlanul nem tesz eleget.”

E-mailben több, számunkra előre nem látott információval tudunk szolgálni, ezért is kérem, ha
időközben lehetőség adódott – akár személyesen, akár családon vagy ismeretségi körön belül –
elektronikus levél fogadásra, kérlek, jelentkezzetek, titkárunk Piroska címére hollokovacs@tonline.hu

2013 évi Dulity Tibor Emlékdíj odaítéléséhez kérjük javaslataitokat a közgyűlésig.
-

A díjat kaphatja olyan alkotó tagtársunk, akit:

szakmai, művészi életútja

hosszabb ideje kimagasló művészetpedagógiai, nevelői munkássága

társaságunk munkáját rendszeresen segítő közösségi tevékenysége erre a díjra
méltóvá teszi

Jó munkát!

Üdvözlettel:
Schéffer Anna
elnök

2014. április 26.

Szeretettel várunk 6 művészt az 1. Vasvári Művésztelep alapító tagjai közé.
Időpont: 2014 augusztus 11.-16.-ig, a "Hegyháti napok" idején. A művek bemutatására aug. 16.-án
16 órakor kerül sor ünnepélyes keretek között. Az Önkormányzat biztosítja a szállást a ZarándokFogadóban, a műtermet, az élelem-ellátást. Az itt készült művekből egyet kell itt hagyni egy új
gyűjtemény számára. Az oszkói öreg pincesor, a vasvári horgásztó-rendszer, a város dimbes-dombos
utcái sok témát nyújtanak.
Részletekről érdeklődni és jelentkezni (minél hamarább) : Nádler László
festőtársunknál: nadler.laszlo&t-online.hu, Tel: 06 94 371 038, 06 30 6349 599

