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Házunk tájáról - az MVGYOSZ hírei

Elnökségi tudósítás
Az MVGYOSZ Országos Elnöksége 

2013. február 12-én tartotta meg soron 
következő ülését. A  tanácskozáson j e 
len voltak az Országos Elnökség tagjai 
(Szakály M elinda, Dr. Tóka László, Dr. 
Nagy Sándor, Kuminka Györgyné, N é
meth Orsolya, Barnóczki Gábor), vala
mint az MVGYOSZ munkatársai.

Elfogadott 
állami költségvetés

A  tanácskozáson az elnökség tagjai 
megerősítették az előzetesen, elektroni
kusan megszavazott, továbbadott tá
m ogatásról szóló határozatukat. A  
2013. évben a m egítélt állami tám oga
tás összege 164.670.000 Ft. Ezen ösz- 
szegből a 21 megyei egyesület a tám o
gatás 40 %-a alapján 65.868.000 Ft- 
ban részesül. A  tagegyesületek m űkö
dési költségre 2 millió Ft-ot kapnak, a 
további fennmaradó összegből a 2011. 
évben történt tagdíjbefizetések alapján  
kiszámított 2011. decem ber 31-ei tag
létszám arányában részesülnek.

Téves határozat, 
pénz visszajár

Az elnökség módosította A  9/2012. (I. 
18.) sz. Elnökségi Határozatát, így aki

OEP által nem finanszírozott fehér bo
tot vásárolt a határozat hatályba lépé
sét követően, 2012. február 1. és 2013. 
február 12. között, és ezt számlával 
tudja igazolni, annak a közületi ár fele 
és a m egvásárlási ár közötti különbsé
get az MVGYOSZ megtéríti.

A z ülésen döntöttek arról is, hogy az 
M VGYOSZ az összes OEP által nem  
tám ogatott fehér bot m egvásárlását tá
mogatja az MVGYOSZ tagjainak és 
tagegyesületei tagjainak 2013. március 
1-jétől. A  támogatott botokat a közüle
ti ár feléért lehet megvásárolni, két 
naptári évente egy alkalom m al. Az 
MVGYOSZ erről nyilvántartást vezet. 
A  vásárló köteles a helyszínen érvényes 
tagsági igazolványának bem utatásával 
igazolni, hogy a tagsági igazolványa sa
já t névre szól és tagsági díja az adott 
évre rendezett. A  Fehér Bot Alap kere
tének  kim erülését követően az 
MVGYOSZ saját SZJA 1 %-ából tá
mogatja a kedvezmény további fenn
tartását a 2013-as évben.

Országos Küldöttgyűlés

Az MVGYOSZ Országos Küldött- 
gyűlését 2013. május 25-én, szombaton  
rendezi meg az MVGYOSZ Hermina 
Termében. 2013. június 1-je lesz a kül-
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döttgyűlés pótidőpontja.
Idén a napirendi pontok között sze- A  következő ülés tervezett időpontja 

repelnek a Felügyelő Bizottság tagjai- március 5-e. 
nak megválasztása, de elnökségi tagot,
valamint póttagot is választani kell. Kovács Judit

r FELHÍVÁS! A

A  VGYHE Horizont Kultúrcsoportja Petőfi Em lékdélutánt rendez Petőfi 
Sándor költő születésének 190. évfordulója tiszteletére 2013. március 16-án 15 
órai kezdettel a VAI kultúrterm ében (1146 Budapest Hermina út 21.). A  belé
pés díjtalan! M egkülönböztetett tisztelettel várjuk azokat, akik Petőfi Sándor 
életével kapcsolatosan valamilyen verset vagy történetet kívánnak elmondani 
a műsorban. A  m űsor után "Tere-fere Petőfiről" címmel közös beszélgetés a 
költőről és munkásságáról. Vitavezető: Erdős M árta könyvtáros.

M inden érdeklődőt szeretettel várnak a Szervezők! 
____________________________________________________________________________ /

Háziasszonyoknak

Gesztenyés - babapiskótás szelet 
sütés nélkül

Alap: 2 csom ag gesztenyem assza, 25 
dkg darált keksz, rum vagy rumaroma 
(ízlés szerint), 15 dkg porcukor. Ezeket 
kevéske tejjel jó l összegyúrjuk (kb. 1 dl 
tej, de ajánlatos fokozatosan hozzáad
ni, nehogy túl lágy legyen).

Krém: 9 dl tej, 3 csomag vaníliás pu
ding, 20 dkg porcukor. Felfőzzük, majd  
1 m argarint (25 dkg) hozzákeverünk, 
ha m ár kihűlt.

Összeállítás:
- a gesztenyés m asszát (alap) egyen

letesen a tepsi aljára nyom ogatjuk

- a krém egyik felét rákenjük
- rum os tejbe mártott babapiskóta a 

következő rész (vigyázzunk, nehogy 
túlságosan megszívja magát)

- a krém m ásik felét is rákenjük
- végül a tetejére 2,5-3 dl kemény 

habbá felvert tejszínt teszünk, és 
egyenletesen rákenjük, ízlés szerint 
csokoládét reszelünk rá.

A  hozzávalók egy 30 x 20 cm-es tep
sihez valók.

Forrás: http://andil976.gportal.hu

http://andil976.gportal.hu

