Teltház a Fészek gyereknapján
Teltház volt a Fészek Egyesület Cegléden, május 20-án megrendezett Gyereknapján, azaz
körülbelül kétszáz felnıtt, nevelıszülı és kísérı, illetve hatszáz, "állami gondozott" - vagyis
gyermekvédelmi gondoskodásban élı - gyerek vehetett részt a programokon.
A rendezvényhez a Ceglédi Sportcsarnok, a ceglédi Ford szalon, az Inter-Európa Bank Nyrt., illetve a
fellépı mővészek járultak hozzá, támogatásukat köszönjük!
A program 15 órakor kezdıdött, Dobos Dániel, az Adj hangot!
Musicaltársulat énekese mondott nyitóbeszédet. A zenét Kenyó Ferenc,
ceglédi dj szolgáltatta. A rövid beszéd után a tiszakécskei Fészektánccsoport parádés táncshow-ját élvezhették a gyerekek. Az együttes a
néptánctól a hastáncig, rengeteg stílusban produkált maradandót
és osztatlan sikert aratott.
A következı mősorszám a ceglédi Judo-válogatott bemutatója volt,
amelyben felvonultatták a földharc és a dobások szemet gyönyörködtetı és
csontropogtató elemeit.
A gyerekek már számos alkalommal megismerkedhettek Kıhalmi Ferenc
bővész-elıadásával, amelyben most kártyatrükkök és lángoló pálcák
szerepeltek. A sportcsarnokban általános derültséget okozott a bővész
varázslatos elıadása.
Zoltán Erika ceglédi, többszörös aranyérmes tánccsoportja lépett a küzdıtérre a bővész után, ahol
kicsi és nagyok lejtettek akrobatikus hipp-hopp táncot.
A Fészek-gyereknapra Bartók Eszter és Caramel közös, élı koncertje tette fel a koronát. A koncert
alatt a rajongók alig tudták visszafogni magukat, együtt táncoltak és énekeltek a két Megasztárral.
Óriási sikere volt az elıadásnak, utána sok autogram fogyott.
A gyerekek távozáskor emléklufit, csokoládét és üditıket kaptak.
Köszönjük mindenkinek a részvételt, illetve a hozzájárulást a gyereknaphoz!
(fotó: Velvet)

A Fészek Egyesület 2007. évi, rendes közgyőlése

Feszes és precíz – ezekkel a szavakkal lehetett jellemezni a Fészek Egyesület 2007. évi közgyőlését. Csipák
Péterné, Irénke levezetésével, Hell Szilvia otthonvezetı jegyzıkönyv-vezetésével a jelenlévık tartózkodás
nélkül fogadták el a 2006-os év beszámolóit és 2007 terveit. Az Egyesület és így a nevelıszülıi hálózat
újabb tizenegy fıvel bıvült.
Csipák Péterné elnök megnyitójával kezdıdött a közgyőlés, amelyben üdvözölte a régi és az új tagokat. A
jelenléti ív alapján mindössze 25 régi tag jelent meg Tiszakécskén, az összlétszám így nem érte el a negyven fıt.
A közgyőlés így csak másodszori összehívásra volt határozatképes.

Az alábbi napirendi pontokat vitatta meg a Közgyőlés:
1.
Új tagok felvétele, tagsági jogviszony megszüntetése
2.
Az intézmények 2006. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
3.
Az Egyesület 2006. évi munkájának beszámolója
4.
Ellenırzı Bizottság beszámolója a 2006. évi tevékenység ellenırzésérıl
5.
2006. évi közhasznúsági beszámoló elfogadása
6.
Az intézmények 2007. évi szakmai és pénzügyi terveinek megismerése, elfogadása
7.
Az Egyesület 2007. évi munkatervének bemutatása, elfogadása
8.
Könyvvizsgálói megbízás meghosszabbítása 4 évre
9.
Alapszabály módosításának elfogadása
10. Nevelıszülıi Hálózat módosított Alapító Okiratának elfogadása
11. Nevelıszülıi Hálózat módosított szakmai programjának elfogadása
12. Új képzetteknek a tanúsítvány kiosztása
13. Egyéb.

2007 novemberében lejár a vezetıség mandátuma, így még ebben az évben új vezetıséget választ majd az
Egyesület. A választáshoz jelölıbizottságok jöttek létre, Tiszakécskérıl Katonáné Újszászi Katalin, Anka
Vincéné és Takács Istvánné; Abonyból Nagy Erika és Bató Pálné Erika; Érdrıl és Budapestrıl pedig Vincze
Dezsıné Danica, valamint Hell Szilvia a bizottságok tagjai. Náluk lehet javaslatot tenni a novemberi
választásokra a vezetıség összetételére.

