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Kedves Szomszédunk, Tagtársunk, régi és új Támogatónk!
Eddig is kértük, de ma még több szükségünk van a segítségetekre,
az adótokból szabadon rendelkezhet 1 %-ra!
Életközösségünk, otthonunk a Kanyar.
Ha elsétálsz a közpark felé, koncentráltan láthatod, mibe fektettük be korábbi 1%-odat.
A fejl dés motorja a Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület (PZSKLE).
Tegyük a Kanyart szebbé, élhet bbé!
lépj be közénk, legyél társunk (a belépést elkezdheted a www.patykanyar.hu oldalon),
közös céljaink eléréséért tegyél Te magad is, s bárhol találsz, ott gy jts új támogatókat,

Egyesületünk 2014-ben tervezett rendezvényei
Idén több rendezvénnyel igyekszünk picit segíteni a tagjainknak, szimpatizánsainknak. Ezek közül
máris a legels :
Április 6. szombat

Tavaszi Nagytakarítás. Az sz és a tél viharai sok szemetet sodornak
hozzánk évr l-évre. Kicsik, nagyok, sok szorgos kéz gy jt ekkor össze
mindent, ami zsákba tehet , környezetünket rútító. Az építkezési
szemetek jó része már a múlté, nagyobb koloncok kevésbé várhatók.
Megigazítjuk a fákat, bokrokat, kimeszeljük a kemencét és a
süt helyeket, lefestjük a játékokat. A munka végén meglepetés a téren!

Május 1. szerda

Majális és egyesületi születésnap. 10 évesek lettünk! Egész napos
pörgés-forgás, ünneplés. 15-20 csapatos f
verseny hivatásos zs rivel.
Versengés az Arany Fakanálért. Ugrálóvár, m sorok, motorka- és
bicikliverseny a gyerekeknek. Találkozás a faluval és az ország legjobb
sült krumplijával.

Május 24. szombat

Bajnokok Ligája dönt közvetítése a téren, a szokásos gyerek- és
feln tt kellékekkel.

Július 13. szombat

Foci VB dönt közvetítése a téren

November 21. péntek

Szent Márton Borklub. Számadás a föld terményeib l. Vidám libás
vacsora mellett, el ször találkozunk újborokkal.

December 6. szombat

Mikulás délután a gyerekeknek.

2013. évi személyi jövedelemadód 1%-a fontos Egyesületünknek,

Rendelkezz javunkra
SZJA bevallásodba ezt az adószámot írd, vagy írasd be:

18704204-1-13

Egyéni vállalkozó vagy?
Határid : 2014. február 25.

Alkalmazott vagy?
Határid : május 20.

Ezt tettük közös munkával és az összegy jtött pénzekb l:
lobbiztunk, lobbizunk az utcák megépítéséért,
játszóteret építettünk a kicsiknek, játékokat telepítettünk és gondozunk a Forrási-téren,
közkemencénk tüze, a süt helyek, az ivó kutak, a szaletlik, az emlékoszlop, a labdapályák
összejöveteleinket, ünnepségeinket teszik hangulatossá, felszabadulttá,
a Forrási-téren árnyat adnak a fák, dúsak a cserjék, tömött a f , de ilyen lesz máshol is,
kölcsönz t hoztunk létre kertm velésre, házfelújításra,
minden tavasszal szemétgy jtést szerveztünk utcáinkban, közterületeinken,
honlapot és levelez listát m ködtetünk, ahol mindig megtalálhatsz: www.patykanyar.hu,
a Majálisok, a közös munkák, a Szomszédünnepek, a Borklub, mind népes rendezvények.
Jöv céljaink változatlanok:
legyünk tisztábbak, rendezettebbek, zöldebbek, virágosabbak,
védjük környezetünket tettekkel, tanítással,
tudatosítjuk, hogy közösségi életünk, kultúránk része, közös cselekvéssel többre jutunk.

Aki pedig megnézi 2014. évi munkatervünket, láthatja, hogy sok olyan rendezvény is lesz, amin
a munka a f szerepl . Ezekre szintén szeretettel várunk minden érdekl
, hozzáért , vagy épp
csak lapátszakember Szomszédot! A holnap a miénk, tegyünk együtt érte!

2014. évi terveink:
a korábban megkezdett közhasznú fejlesztések továbbvitele, lakókörnyezetünk fejlesztése a
családok életmin ségének emelése,
a meglev értékek gondozása a közparkban, újabb eszközök telepítése a már nagyobbaknak,
a Zsámbéki út menti zajvéd fal beültetése, a korábban telepített fák gondozása,
újabb pályázatokkal az utcai faültetési akció folytatása,
hagyományos rendezvényeink megtartása: társadalmi munka, Majális, sportközvetítések,
Szomszéd ünnep, Mikulás.

Köszönjük eddigi
támogatásodat!

A holnap csak rajtunk múlik,
tegyünk együtt érte!

Páty, 2014. február 20.

Paksi Tamás s.k.
PZSKLE elnök
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