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Zürich, 2021. december 12. 
 
 

Meghívó a 2022-es közgyűlésre 
 

 

Kedves Egyesületi Tagok, kedves Barátaink! 

 

2022. január 11-én, kedden, este 7 órai kezdettel tartjuk az évi rendes közgyűlésünket, amelyre szeretettel meghívunk 
Benneteket.  

A közgyűlésen olyan szimpatizánsok is részt vehetnek, akik előzetesen jelzik belépesi szándékukat az egyesületbe. 

A vírushelyzet sajnos rákényszerít minket arra, hogy közgyűlést ezúttal is ZOOM-on keresztül tartsuk meg. 

A ZOOM használata roppant egyszerű. Azon tagjaink, akik még nem használták ezt az alkalmazást, önerőből vagy a 
számítógépes megoldásokban jártas ismerőseinek segítségével könnyen megismerkedhetnek és meg is barátkozhatnak vele. 
Kívánság szerint 2-3 fő össze is állhat, hogy közösen vegyen részt az eseményen, egy számítógépet használva. 

Programot nem kell letölteni illetve telepíteni; elegendő pár perccel az esemény kezdete előtt a következő a web-címre 
kattintani: 

 

https://us02web.zoom.us/j/84174278368 

 

Bíznunk benne, hogy hamarosan újra a régi kerékvágásban folyhat tovább az egyesületünk élete, és nem lesz többet szükség 
ilyen, mindannyiunk számára kellemetlen – de az elhalasztásnál azért lényegesen többet nyújtó – szükségmegoldásra. 

 

A közgyűlés napirendje 
 

1. A 2021. januári közgyűlés jegyzőkönyvének jóváhagyása 
2. Beszámoló a 2021. évben folytatott tevékenységekről 
3. Pénztári beszámoló 
4. Ellenőrök jelentése 
5. A vezetőség felmentése  
6. Évi tagdíj meghatározása 
7. 2022-es programterv vázlata  
8. 2022-es költségvetés 
9. Beérkezett írásbeli előterjesztések és javaslatok megvitatása és szavazásra bocsájtása 
10. Egyéb 
11. A közgyűlés lezárása 

 
Kérjük egyesületünk tagjait, hogy észrevételeiket, javaslataikat vagy kritikáikat, melyeket a közgyűlésen szavazásra, illetve 
megvitatásra kívánnak bocsátani, 2022. január 10-ig közöljék az egyesület címére küldött levélben vagy a honlapunkon 
megadott e-mail címek egyikén.  
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Előrejelzés:  

 2022. februárra vagy márciusra egy sétát tervezünk Zürich belvárosában (HB-környéke), melynek keretében 
vezetőségi tagunk, Prof. Moravánszky Ákos fogja felhívni figyelmünket érdekes építészeti megoldásokra. A séta 
fáradalmait pedig egy közös ebédeléssel pihennénk ki, amennyiben ezt az akkori járványhelyzet megengedi. 
További részleteket a honlapon osztunk meg, legalább 3 héttel az esemény előtt. 

 Az előadásokat a megszokott formában leghamarabb 2022. áprilisától kezdve folytatjuk. De addig legalább egy 
online előadást tervezünk (elhalasztás helyett), ugyancsak ZOOM-on keresztül. Így nem csupán a közgyűlés miatt 
érdemes megismerni a ZOOM alkalmazást. 

 
Egyesületünk vezetősége nevében minden kedves egyesületi tagunknak és szimpatizánsunknak békés és áldott karácsonyt és 
az új esztendőre mindenek előtt jó egészséget kívánunk! 

 
Kollegiális üdvözlettel 

 
Piskóty Gábor 


