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Köszönjük minden Tagunknak és Támogatónknak, akik velünk voltak a 2013-as év
kihívásaiban! A több hazai projekt mellett büszkék vagyunk
- belföldön a gyümölcsöző együttműködésre új stratégiai partnereinkkel (IAESTE, ELSA és
BVK), illetve új potenciális társszervezeteinkkel (JVSZ, Civil Support, MKT)
- külföldön, hogy 2010. után ismét van képviseletünk nemzetközi testületben (Assistant to
the Chairperson, European Development Council)
- kommunikációban: a JCI Győr által készített kétnyelvű mobiltelefon-alkalmazásra és az
országos együttműködés révén megjelent első könyvünkre (A jövő vezetői, 2013).

Elismerjük, e szűk válogatáson túl mindenki erőn felül tett a szervezet újjáélesztéséért, még ha
esetleg név szerint nem is említettük - Nekik ezúton köszönjük a segítséget, és hogy mertek
tenni
Hazánkért, JCI Magyarországért, illetve az alapszervezetükért!

Az összefogás folytatására biztatva kívánunk sikeres évet a 2014-es elnökségnek és
(leendő) Tagjainknak, Támogatónknak!

üdvözlettel a 2013-es nemzeti vezetőség nevében,

Szamosközi Péter, nemzeti elnök
Jójárt Ernő, nemzeti alelnök
Benke Tibor, előző évi elnök

***

Thank you for all Jaycees and Supporters to be with us during the challenges of 2013! From all
the projects that took place this year, let us highlight
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- in community terms: to establish new and fruitful partnerships with IAESTE, ELSA and
BVK, and enabling new alliances with JVSZ, Civil Support and MKT
- in foreign affairs: that after 2010, we can again have a representative at an international
JCI board
(Assistant to the Chairperson, European Development Council)
- in communication: to have a new and bilingual smartphone app by JCI Győr, and our first
book that was published (A jövő vezetői, 2013 - means: Leaders of the future).

We know that beyond these, every Jaycee in Hungary did his/her best to keep the flame burn!
Hereby we would like to say thank you for those, who might Dare to act for our country, for JCI
Hungary or for their local chapter but his/her efforts may not yet been recognized otherwise!

Let us wish you a great mission in 2014 and while continue serving remember Unite to impact!

On behalf of the National Board 2013,

Péter Szamosközi, National President
Ernő Jójárt, Deputy President
Tibor Benke, Immediate Past President

2/2

