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SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Időpontja: 2015. 05. 15-16
A fent megjelölt időpontban a Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság közgyűlésén vettem
részt, amely Szegeden a Hunguest Hotel Forrásban került megrendezésre. A program két
részből állt, amelyek az alábbiakban láthatóak részletesen:

I. KÖZÉP-KELET-EURÓPAI REKREÁCIÓS TÁRSASÁG TISZTÚJÍTÓ
KÖZGYŰLÉS
Időpont: 2015. május 15. péntek 14:00 óra
Napirendi pontok:
1. Elnöki köszöntő
2. Alapszabály felvezetése és elfogadása
3. 2014. évi éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
4. 2014-es Ellenőrző bizottság beszámoló
5. Tisztségviselők választása
6. 2015-ös Pénzügyi terv elfogadása
7. 2015-ös tervek
8. Egyebek

II. KÖZÉP-KELET-EURÓPAI REKREÁCIÓS TÁRSASÁG ÜNNEPI NYILVÁNOS
KÖZGYŰLÉSÉRE
Időpont: 2015. május 15. péntek 17:00 óra
Napirendi pontok:
1. Elnöki köszöntő
2. A két alapító visszaemlékezése a kezdetekre
3. RECREATION magazin bemutatása
4. Az elmúlt 5 év pillanatai képekben
5. Szegedi Kreatívcsoport bemutatkozása
6. Egri Kreatívcsoport bemutatkozása
7. Szombathelyi Kreatívcsoport bemutatkozása
8. Kecskeméti Kreatívcsoport bemutatkozása
9. Budapesti Kreatívcsoport bemutatkozása
10. Tervek a jövőre
11. Zárszó, köszönetnyilvánítás

A közgyűlésen az ország több egyeteméről és különböző státuszú szervezetekből
voltak résztvevők.
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A tisztújító közgyűlésen hallhattam a társaság 2014 évi tervezett és megvalósult
programjait is.
A társaság jubileumi közgyűlésén részletes beszámoló volt hallható a szegedi, egri,
szombathelyi, kecskeméti, budapesti Kreatívcsoport munkájáról, mely igen színes és
szerteágazó programokat tartalmaz, mozgásos és egészségmegőrző rendezvényekben
bővelkedve. Ezt követően megtekintettük az elmúlt öt év pillanatait képekben, majd jövőbeli
tervekről konzultáltunk. A társaság tagjai ezúttal is biztattak minket arra, hogy kapcsolódjunk
be a szervezet munkájába, és hallgatóinkkal együtt alakítsuk meg a pécsi kreatív csoportot.
Baranya megyében ugyanis még nincs aktív kapcsolódási pont a társasághoz. A csoport
megalakításához segítséget nyújtanak. A társaságban való részvétellel hallgatóink nagy
gyakorlati tapasztalatra tehetnek szert a rekreáció szükségességének hirdetése mellett.
Kapcsolódási pontot tudnak ajánlani az országban található és társaságba bekapcsolódott
rekreációs szakos, és akár más szakos hallgatók részére. Erősebb kooperáció létrejötte esetén,
valamint egy aktív csoport megalakításával több szabadidős rendezvény részesei lehetnénk, és
szélesebb publikálási lehetőség is adódna a társaság magazinjában való megjelenést
kihasználva. Jelen közgyűlésen is elhangzott, hogy a társadalmi és közhasznú munkán túl, a
társaság törekszik a tudományos életben való erőteljesebb elismertség kivívására,
magazinjának egyre magasabb színvonalra emelésével, melyet már határon túlra is
kiterjesztettek.
A programon a fent nevezett egyetemek szakemberei, oktatói, hallgatói és más
szakterületről is érkező vendégek vettek részt, akikkel a hivatalos programot követően
szakmai beszélgetéseket folytathattam.

Szentgyörgyváryné Juhász Ivett
egyetemi tanársegéd
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