
Házirend

Szia!

Te  most  az  ICEE (Ifjúsági  Centrum  Encsencs  Egyesület)  Házirendjét  olvasod! 
Nagyon jól teszed ezt, ha már tag vagy, de hasznos akkor is, ha még nem tartozol közénk, de 
klubtag szeretnél lenni! 

A  több  oldalas  irományokat  egyrészt  kevesen  olvassák,  másrészt  nem  szeretnénk 
hosszú időn keresztül lefoglalni a szabadidődben, így csupán néhány fontos dolgot ajánlunk a 
figyelmedbe.

Az encsencsi fiatalok egyik zártkörű szervezetének épületében állsz! Ez a fiatalok egy 
csoportjának a törzshelye már 2002 októbere óta. Minek is köszönhetően? Legfőképpen az 
encsencsi önkormányzatnak, aki támogatja programjainkat, és Hornyák Évának, aki egyengeti 
utunkat, és felügyeli működésünket. 

2007-ben nagy változásokon mentünk keresztül, új vezetése lett az egyesületnek. 
Név szerint:

 Sivadó Róbert – elnök
 Kóródi András – alelnök 

Elnökünk  és  alelnökünk  az  egyesülettel  kapcsolatos  minden  tevékenyégben  részt 
vesznek,  ők  a  klub  ügyintézői,  aláírói,  így  bármi  kérdésed,  kérésed,  észrevételed  van, 
nyugodtan fordulhatsz hozzájuk.  

Az ő munkájukat segítik a Klub-bizottsági tagok:

 Szabó Andrea
 Balogh Dénes
 Görög József
 Kovács János
 Nagy Sándor

Az  ő  feladatuk  változó,  amiben  tudnak,  segítenek,  felelősek  programokért, 
pályázatokért,  tagdíj  beszedéséért,  és  természetesen  ők is  nyitottak  bármilyen  problémára, 
észrevételre.  A  Klub-bizottság  határozatlan  időre  szól,  de  minden  klubtagnak  joga  van 
kifogást emelni, szavazással leváltani, esetleg helyébe új tagot választani.

Hogy honnan van pénze az egyesületnek? 
Legfőképpen támogatásokból, pályázatokból, de addig ne foglalkoztasson senkit, amíg 

van lehetőség bulizni, szórakozni, játszani itt. 

Mit is tudunk neked nyújtani? 
Sokféle ízlés van, különbözőek az igények, de megpróbálunk mindenki számára olyan 

programot  kitalálni,  amit  igazán  szeret.  A legkönnyebb  helyzetünk  akkor  van,  ha  esetleg 
nyerünk egy pályázaton.  Ilyenkor  elmegyünk kirándulni,  túrázni,  sátorozni,  egy vagy akár 
több  napra  is.  Aki  előnyben  részesíti,  hogy  a  természetben  legyen,  akkor  jöhet  velünk 
biciklizni, horgászni, fotózni, szalonnát sütni, bográcsozni, grillezni. Ha inkább a számítógép 
elé vágysz, megteheted, hiszen több játékot is játszhatsz akár hálóban egymás ellen is. Ezen 
kívül  teret  adunk  sokféle  egyéb  játéknak  –  kártya,  csocsó,  sakk,  darts,  társasjátékok  –, 
melyekre talán legnagyobb az igény nálunk. Ha tagunk vagy akár filmet is nézhetsz, vagy 



beszélgethetsz  egy számodra megfelelő „üdítőital”  mellett.  Szombatonként szervezünk egy 
kis bulis estét, amikor kicsit felhőtlenebbül szórakozhatsz.

Programjainkon nem kötelező részt venni, viszont néhány elvárásunk van!
Elvárjuk, hogy:

 Kultúrált légy!
 Vigyázz a berendezésekre!
 Ne légy részeg és ne verekedj!
 Ne dohányozz, csak a kijelölt helyen!
 Figyelj a tisztaságra!

Az  előbbi  felsorolás  megsértése  könnyen  a  tagságod  elvesztéséhez  vezet,  ezért 
gondold át, hogy megéri-e.

Vendéget  természetesen  hozhatsz  magaddal,  de  a  szabályok  rá  is  vonatkoznak,  a 
felelős te vagy érte!

Ha  itt  vagy,  bulizol,  és  jól  érzed  magad,  néha  segíts  be  a  takarítással,  mert  ez 
mindenkinek az érdeke! 

Ha  kedvet  kaptál,  hogy tag  legyél,  jelezd  az  elnöknek,  alelnöknek,  vagy  a  Klub-
bizottsági tagoknak, és ők intézkednek a felvételed ügyében! Ehhez viszont tudnod kell, hogy 
tagdíjat leszel köteles fizetni, amelyet a Klub-bizottság határoz meg.

Ha ezt még olvasod, akkor kijár egy dicséret, mert azon kevesek közé tartozol, 
aki elolvasta Házirendünket!

Bármilyen jellegű változás jogát a Klub-bizottság fenntartja, de erről köteles értesíteni téged.

Jó szórakozást kívánunk!
  
 

Encsencs, 2007. november 19.


