
MEGHÍVÓ

Az  Anyanyelvápolók  Szövetségének  elnöksége  tiszteletel  meghívja  Önt  soron  következő  tisztújító 
közgyűlésére, melyet 2012. december 15-én, szombaton délelőt 9.30 órai kezdetel tart a Petőf Irodalmi Múzeum 
dísztermében (1053 Budapest, Károlyi u. 16.). Ha a jelen lévő érdeklődők száma a meghirdetet időpontban nem 
éri el a taglétszám felét, akkor a közgyűlést aznap 10.00 órára – ugyanazon tárgysorozatal – ismét összehívjuk.  
Ez a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Tervezet napirend:
– A 2012. évi Lőrincze-díj átadása.
– Megnyitóbeszéd, négy év a szövetségi munka és az elnökségi ülések tükrében.
– Az Édes Anyanyelvünk folyóirat múltja, jelene és jövője.
– Tájékoztató anyanyelvi pályázatainkról, a Szép Magyar Nyelvért Alapítványról, valamint a magyar nyelv 

hete és napja rendezésének tapasztalatairól.
– Beszámoló  az  Ifúsági  Szervezetről,  az  anyanyelvi  táborokról,  a  „Beszélni  nehéz!”-mozgalomról,  a 

Kazinczy-díj Alapítványról.
– Tájékoztató A Magyar Nyelv Múzeuma helyzetéről.
– Az ellenőrző bizotság elnöke beszámol a szövetség elmúlt négy esztendejének gazdálkodási, pénzügyi  

munkájáról.
– Előterjesztés az alapszabály módosításáról, a javasolt változtatások elfogadása.
– A Jelölőbizotság elnöke ismerteti a megválasztásra váró elnökségi tagok névsorát.
– Ebédszünet, közben jelentkezés a felszólalásra, a szavazatok leadása.
– Vita a beszámolókról és a jelöltek listájáról.
– Az eddigi elnökség leköszönése, a szavazás eredményének ismertetése. A megválasztot elnökség tagjai  

zárt ülésen megnevezik az Anyanyelvápolók Szövetségének vezető tisztségviselőit.
– A megválasztot új elnök összefoglalja a közgyűlés tapasztalatait.

Ha  szeretne  részt  venni  a  közgyűlésen,  kérjük,  szíveskedjék  az  oldal  alján  található  jelentkezési  lapot 
visszaküldeni, legkésőbb 2012. november 20-ig:

– postán: Anyanyelvápolók Szövetsége, 1053 Budapest, Károlyi utca 16.
– villámpostán: posta@anyanyelvapolo.hu

Tájékoztatjuk,  hogy a  résztvevőknek  a  szövetség  útiköltséget  és  szállást  nem tud  fzetni,  a  rendezvényen  
azonban vendéglátásról gondoskodunk.

Tisztújító közgyűlésünkre ezúton is tiszteletel meghívjuk és elvárjuk.

Budapest, 2012. október 31.

Szívélyes üdvözletel :

Dr. Grétsy László Maróti István
elnök főtitkár

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JELENTKEZÉSI LAP

Szeretnék részt venni az Anyanyelvápolók Szövetsége tisztújító közgyűlésén 2012. december 15-én.

Kelt: ______________________________ Olvasható aláírás: _____________________________________________

A Petőf  Irodalmi  Múzeum kertjében  korlátozot  számban  ingyenes  parkolási  lehetőséget  biztosítunk.  Kérjük,  ha  élni  kíván  ezzel  a 
lehetőséggel, a behajtás engedélyezése véget adja meg gépkocsijának rendszámát!

⎕ nem kívánom igénybe venni a parkolást     ⎕ igénybe veszem a parkolási lehetőséget, gépjárművem rendszáma: ___________________

mailto:posta@anyanyelvapolo.hu

