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DEKORSZÖVETSÉG főbb hírei

EEllnnöökk:: Sándor Miklós.
AAlleellnnöökk:: Polónyi Károly.
VVeezzeettőőssééggii ttaaggookk:: Berzsenyi Márta, 
Facs kó Attila, Kováts Gábor, 
W. Nemessury Zoltán.
EElllleennőőrrzzőő bbiizzoottttssáágg:: Baksa Nándor elnök,
Susánné Valentovics Piroska és 
Faltis Roberta tagok.
TTiittkkáárr:: Sárkics Eszter.

2
0

1
1 KKiirraakkaattvveerrsseennyyeekk sszzeerrvvee zzéé ssee

Helyszínek: Pécs, Szeged, Eger
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Helyszín: Szeged, Reök palota
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EUROSHOP 2011, Bécs

AAllkkoottóóttáábboorr
Srima, Horvátország
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A hírlevelet kiadja:
A MAGYARORSZÁGI DEKORATŐRÖK 

ÉS KIRAKATRENDEZŐK SZÖVETSÉGE, 
AZAZ, A DEKORSZÖVETSÉG
TTeell..:: ++3366 2200 339966 33556688

EE--mmaaiill:: ddsszz@@ddeekkoorrsszzoovveettsseegg..hhuu
wwwwww..ddeekkoorrsszzoovveettsseegg..hhuu

A Hírlevél lemondható E-mailen.
HÍRLEVELÜNKBE HIRDETÉS FELADHATÓ!

Médiaajánlatunk kérhető, 
vagy letölthető honlapunkról.

—— A Dekorszövetség új postacíme és tele-
fonszáma: 1064 Budapest, Rózsa utca
46. I/6. Tel.: (1) 341-0352)
—— A 2010-es Srimai Terasz alkotótábor
kiállítása 2011. január 12-én 17.00 óra kor
nyí lik az August Senoa Horvát Klubban
(Pécs, Esze Tamás u. 3.). A kiállítás meg te -
kinthető február 1-ig. A belépés in gyenes.
—— wwwwww..ddeekkoorrsszzoovveettsseegg..hhuu honlapunkon
a ttaaggssáágg mmeennüü megújult, felkerültek a
2010-es tagok és a szakmai adatbázisba
regisztráltak. Regisztrálni érvényes tag -
ság gal lehet, a kért adatok megadásával.

További bővebb megjelenési lehe tő sé -
get az „„eeggyyéénnii hhoonnllaapp”” nyújt, melynek éves
díja 7 000.- Ft . Várjuk a jelentkezőket!
FELHÍVÁS
—— A Dekorszövetség MINŐSÍTŐ TANÚ SÍT -
VÁNYT hozott létre azoknak, akiknek mun -
kája minőségéért garanciát vállal. A
si keres pályázó a minősítést kiadó Dekor -
szö vetség által ajánlott és minősített vál-
lalkozássá válik. A sikeres meg fe leléshez
oklevél és védjegy is társul. Eljárási díj: 
12 000.- Ft, bővebb információ és igény lő -
lap kérhető E-mailen: dsz@dekor szovet -
seg.hu.
—— Alkalmi adminisztrációs-, és irodai
mun ka jellegű feladatok elvégzésére be-
segítő munkatársat keresünk, önkéntes
alapon. A jelentkezéseket telefonon, vagy 
E-mailen várjuk.
KÖSZÖNET
—— Köszönjük azok jelentkezését, akik
szívesen rész vesznek a kirakattörténeti
kiállításunk rendezésében.

Megalakult az új vezetőség

Dekorszövetség a sajtóban

Az utóbbi hetekben több újságíró is felke -
reste a karácsonyi kirakatok kapcsán a
Dekorszövetséget.

A Kossuth Rádió, MR1 egyik délelőtti
műsorában élő beszélgetés keretében
szólalhattak meg a dekorszövetség mun -
katársai. A Népszabadság december 9-ei
számában  Bárkay Tamás cikké ben,  
AAzz uunniiffoorrmmiiss rraabbssáággáábbaann olvashattunk
arról, hogy kevés kivétellel dermesz -
tően ala  csony színvonalú a budapesti
ke res   kedelmi-szolgáltatói dekorációs
kul túra. Egye diséget, művészetközeli
meg ol dá sokat (kevés kivétellel) csak a
mul tiknál és a vendéglátóknál látni –
mond ja a városarculati felelős és a Dekor -
szövetség tikára. Az iparművész tipográfus
sincs jó véle ménnyel a látványról. Itt a tel-
jes cikk: hhttttpp::////nnooll..hhuu//kkuulltt//2200110011220099--
aazz__uunniiffoorrmmiiss__rraabbssaaggaabbaann (klikk)

Az e heti (50. szám) HVG-ben Sándor
Miklóssal beszélgetett Szablyár Eszter, a
lap munkatársa, KKaarrááccssoonnyyii KKiirraakkaatt --
kköörrkkéépp című cikkében. A teljes cikk itt
olvasható (klikkelj a linkre!):
hhttttpp::////hhvvgg..hhuu//hhvvggffrriissss//22001100..5500//220011005500__kkaarr
aaccssoonnyyii__kkiirraakkaattkkoorrkkeepp__kkiitteesszziikk__aa__lleellkkuukkeett

Ezúton értesítjük tagságunkat, hogy a
Dekorszövetség tagdíja 2011 évre vál-
tozatlan, 3000.- Ft/év. A tagdíj ren -
dezése banki átutalással a következő
bankszámlaszámon lehetséges: Bu-
dapest Bank 10102093-57420300-
01000004, vagy sze mélyesen
kész  pénzzel a követ kező taggyűlésen
lehetséges. 

Az éves tagdíj befizetése szabály -
zatunk szerint előző év december 31.,
ahogy ezt már a korábbi évben is meg -
hirdettük. Kérjük, a tevé keny ségünk ter  -
vezése szempontjából ezt figye lem be
venni, és legkésőbb 2011 január 15-ig
átulalni. A tagsággal kap csolatos  to -
vábbi kér dé sek re E-mailen válaszolunk.

2011-es terveink

Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket 

és sikeres, boldog új évet
kívánunk !

Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket 

és sikeres, boldog új évet
kívánunk !
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A Budapesti Tavaszi Fesztivál és az OTP Bank
közös pályázatot hirdet a bank kiemeltfiók-
jainak kirakatrendezésére.

AA ppáállyyáázzaatt ttéémmáájjaa:: 31 éves a Budapesti Tavaszi
Fesztivál / EU soros elnökség / LISZT200

Díjakról és a jelenkezési feltételekről részletes
információ: dsz@dekorszovetseg.hu vagy pr@feszti-
valvaros.hu E-mail címeken kérhető.
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