MEGHÍVÓ
Kedves Tagjaink, Barátaink és Érdeklődők!
Szeretettel várunk benneteket klubtalálkozónkon,
új helyszínen
a Szecesszió Kávéházban, 1054 Budapest Honvéd u. 3.
2012. március 5.-én hétfőn
17.15Tar Judit vendégei leszünk a Szecesszió Kávéházban, aki bemutatja a Magyar
Szecesszió Házát és vállalkozását, a kávéházat.
Finom sütik és teázás mellett komoly témákat fogunk szóba hozni.
17.30Kötetlen beszélgetésre hív bennünket, vendégünk dr. Lányi András ELTE Humán
Ökológia kar, Mester képző szak tanszékvezető arról, hogy
• fenntartható-e

a gazdaság folyamatos fejlődése ?
• milyen kapcsolat van a gazdasági világválság és a környezeti katasztrófák
között ?
• milyen szerep jut nekünk, mint vállalkozóknak és magánembereknek?
***
Programjainkon minden érdeklődőt szívesen látunk. Nemcsak tagjainkat, akik
6000 Ft éves tagdíjbefizetéssel a tréningeken is térítésmentesen vehetnek részt,
hanem azokat is, akik egy-egy találkozónkra jönnek el, amelyen az alkalmi látogatói
jegy 1000 Ft.
Az éppen induló tréningekről dr. Laczkó Zsuzsa a Továbbképzés Szekció vezetője
tud tájékoztatást adni.
Figyelmetekbe ajánlom honlapunk néhány aktuális friss bejegyzését:
1. Mi legyen a lakáscélú devizahitellel?
2. Az ügyvezetők jogállása és járulékai.
3. Vélemények a MÜE 5x4 órás tréningjéről.
Szűkös forrásaink miatt önkéntesek segítségét kérjük a MÜE honlap és facebook
szerkesztéséhez, valamint szívesen vennénk jogi tanácsadó közreműködését is.
Klubtalálkozónkon kérjük, önkéntes vállalásaitokat jelezzétek az elnökség tagjainak.

Örömmel vennénk adójuk 1%-os felajánlását mindazoknak, akik támogatni kívánják
a mikró, kis és közepes vállalkozások továbbképzésére, érdekérvényesítésére irányuló
egyesületi törekvéseinket, különös tekintettel a családi vállalkozásokra, valamint a nők
vállalkozásának elősegítésére.
Magyar Üzletasszonyok Egyesülete
Adószámunk: 18069194-1-41
Bankszámlaszámunk: 61200292-11002020
Mint minden évben, így 2011-ben is húsznál több nyilvános, tagjaink részére ingyenes
rendezvényt szerveztünk. Rendezvényeinken többször továbbképzéseket is tartottunk.
Tagjaink és a pártoló tagok költségtérítés nélkül, önkéntes munkaként végzik az
egyesület működéséhez szükséges feladatokat. A tagdíj befizetések csak rendezvényeink
technikai költségeinek biztosítására elegendőek. További támogatást sehonnan nem
kaptunk.
A számtalan „civil” szervezet közötti 1%-os döntésüket reméljük segíti, hogy
minden

tevékenységünk

nyitott

és

nyilvánosan

is

közösségi érdeket szolgál.
Köszönjük, ha megtisztelnek támogatásukkal!

-Kamarás Györgyi
elnök
<gyorgyi.kamaras@gmail.com>
Magyar Üzletasszonyok Egyesülete
http://uzletasszonyokegyesulete.hu
Kérjük támogassa egyesületünket
jövedelemadója 1%-ával!
adószámunk: 18069194-1-41
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