Emlékeztető
a 2011. augusztus 23-án tartott
elnökségi ülésről
Jelen vannak:
Szekeres István
Galló István
Pintér Ferenc
Domokos József
Patkós Imre
Nacsa László
Simon Géza
Hanuska Miklós
Szakály Gábor
Magócsi Zoltán
Erdős László
Kacsó Lajos
Vámosi János
Novák Gyuláné
Napirendi pontok: a következő másfél hónap programjainak megbeszélése.
Ezek:
1.) XIII. kerületi utcabál és főzőverseny 08.28.
2.) Író-olvasó találkozó Kárpáti Ferenc nyá. vezds, volt hm-rel 08.30??
3.) Horgászverseny szlovák, román vendégekkel 09. 10.
4.) Író-olvasó találkozó Csernok Attilával 09. 13.
5.) Emlékoszlopunk kenesei felavatása 10.03..
6.) XIII.kerületi Szt.Mihály napi búcsú (énekkar, katonai bemutató) 10.02
7.) Miskolci tanulmányút 10.11.
Éves programunkban a fentieken túl még szerepel:
8.) A Stefánián felállított kopjafánk koszorúzása – október 18.
9.) Találkozás Dr. Deák Péter nyá. ezredessel, a hadtudományok doktorával – október 25.
10.) Egészségügyi tájékoztató sorozat folytatása
- szeptember 21-én 10.00 Mozgásszervi panaszok. Miért fontos a gyógytorna idős korban?
- november (egyeztetés alatt)
11.) Szociológiai felmérés tagjaink körében
12.) A Szikla Kórház meglátogatása (Hugyecz György)- november,
13.) Évzáró a Stefánián december 09.

Szekeres István, az egyesület elnöke köszönti a megjelenteket. A fenti napirendi pontokat
javasolja megbeszélni. Javasolja, hogy a meghívott vendégeikkel tárgyalt napirendeket vegyük
előre. Átadja a szót Hanuska Miklósnak, aki a horgászversennyel kapcsolatban szólal föl.
3.) Napirendi pont - Horgászverseny szlovák, román vendégekkel 09. 10.
– Hanuska Miklós
A Horgászverseny szeptember 10-én lesz a Háros-öbölben. Szlovák, román vendégeket hívtunk.
Hanuska Miklós fogja kísérni a külföldi vendégeket. A meghívások elmentek, a visszaigazolások
még nem jöttek vissza.
Szeptember 9-én érkeznek meg a külföldi vendégek.
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Hanuska Miklós ismerteti a részletes programot.
Szeptember 7-én 14.00 órakor pontosítás,
Regisztráció szeptember 10-én 06.00 órakor.
- Galló István: A románokat Bukarestből el kell kérni. Az engedélykérést elküldtük - jönnek. A
szlovákok nem tudnak jönni. A nevezési díjat be kell fizetni. A szállás költségét az egyesület fizeti.
1.) Napirendi pont - XIII. kerületi utcabál és főzőverseny 08.28.
6.) Napirendi pont - XIII. kerületi Szt. Mihály napi búcsú (énekkar? katonai bemutató?) 10.02
- Erdős László: augusztus 28-án főzőverseny lesz. Szeptember 28-án utcabál. A főzőverseny 8.oo12.oo óráig tart. A csapat összeállt. Csülkös bableves csipetkével lesz az étel. Várunk mindenkit. A
búcsúval kapcsolatban később kapunk információkat, de a kórus fellépésére nincsenek meg a
feltételek.
- Tájékoztatja az elnökséget, hogy a BEOSZ – Kelemen József nyá. altbgy – a XX. Katona
Nemzedéki Találkozóra (Balatonkenese, október 03-04.) kéri az egyesület segítségét.
5.) Napirendi pont – Balassi Emlékoszlopunk balatonkenesei felavatása 10.03..
- Magócsi Zoltán: Balatonkenesén kijelölték a kopjafa helyét. Ismerteti a programot. Vonattal le
lehet utazni. Szeptember 20-ig lehet jelentkezni.. Ebéd 11.45-12.30-ig lesz – 1.650,- Ft/fő. A
létszámot szeptember 30-án kell megadni
Az egyesület tagjainak tájékoztatására külön levél készül.
2.) Napirendi pont - Író-olvasó találkozó Kárpáti Ferenc nyá. vezds, volt hm-rel 08.30. 14.00
- Patkós Imre, Szakály Gábor: Eddig 50 könyvet adtunk el, még további 30 példányt hozunk a
könyvből. Biztosítjuk a dedikálás feltételeit. A részvétel biztosítottnak látszik.
4.) Napirendi pont - Író-olvasó találkozó Csernok Attilával 09. 13.14.00
A szerző műveinek listáját e-mail-ben kiküldtük. Török Árpádot kértük fel moderátornak.
- Szakály Gábor: a szerzőnek három könyve van. A Libri és az Alexandra Könyvkiadónál is
megvehetők. A kiadóval beszéltem, hozunk ide könyveket, a szerző hoz mindhárom könyvéből
kedvezményes (30%) áron) áron meg lehet majd venni. Természetesen a szerző is hozhat eladásra
könyveket. Ezt még megbeszéljük vele.
7.) Napirendi pont: Miskolci tanulmányút 10.11.
- Szekeres István: ismerteti a program tervezetét. A tanulmányút célja: ismerkedés a Miskolci
Rendészeti Szakközépiskola életével. Vonattal utazunk. Ebéd az iskolában. Busz bérlése
városnézésre. Szeptember 30-ig lehet jelentkezni.
Galló István ismerteti a helyi tudnivalókat, tartja a kapcsolatot a Miskolci partnerekkel.
Az egyesület tagjainak tájékoztatására külön levél készül.
8.) Napirendi pont: A Stefánián felállított kopjafánk koszorúzása – október 18. 14.00
- Szekeres István: Szűk körű koszorúzást, a megemlékezés fókuszába a Tinódi évfordulót
javasolja. (Tinódi dalok éneklése). Utána az Idősek Világnapja alkalmából beszélgetés az Intarzia
teremben.
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- Pintér Ferenc javasolja: hívjuk meg Horváth Árpád színész-rendezőt – intézi a felkérést.

9.) Napirendi pont: Találkozás Dr. Deák Péter nyá. ezredessel, a hadtudomány doktorával –
október 25-én 14,00
- Szekeres István: felkéri a vendéget
10.) Napirendi pont: Egészségügyi tájékoztató sorozat folytatása – szeptember, november,
- Szekeres István: Pácserné Bozi Judit asszony javaslatának megfelelően szeptember 21-én 10.00
órától a Honvédkórházban: Mozgásszervi panaszok. Miért fontos a gyógytorna idős korban?
címmel tartjuk a fórumot.
A következő találkozásra várhatóan november hónapban kerül sor (szív-érrendszeri problémák egyeztetés alatt).
11.) Napirendi pont: Szociológiai felmérés tagjaink körében
- Szekeres István: Dr. Malomsoki József tagtársunk felajánlotta, hogy megcsinálja a felmérés
kiértékelését. Az elnökség feladata lenne a kérdőív-tervezet és a munkaterv elkészítése, majd a
kérdőívek sokszorosítása, postázása, kitöltetése.
Az elnökség tagjai felvetették, hogy a feladat végrehajtása nagyon sok pénzbe kerül. A korábbi
évekhez képest szűkösek a forrásaink. Nincs rá fedezet.
Döntés: Halasszuk el!
12.) Napirendi pont: A Szikla Kórház meglátogatása - november,
- Szekeres István: javasolta, hogy a Szikla Kórház novemberi meglátogatásának előkészítésére
vegyük fel a kapcsolatot Hugyecz György barátunkkal és egyeztessük vele a lehetőségeket.
- Pintér Ferenc: felveszi a kapcsolatot Ocsovai János és Hugyecz György bajtársainkkal és az
általuk teljesített budavári program alapján javaslatot készít.
13.) Napirendi pont: Évzáró a Stefánián december 09.
- Szekeres István: Az évzárót december 9-én 11.oo-16.oo óráig a Stefánia Kulturális Központ
éttermében tervezzük. A műsor és a menüebéd biztosítására a résztvevőktől 1500- Ft-ot kérjünk.
14.) Napirendi pont: Egyebek
- Szekeres István: felvetette, hogy a budapesti kulturális, turisztikai programokról szélesebb
kőrben tájékoztassuk tagságunkat. Ahol lehetőség van, szervezzünk rá egyesületi részvételt:
Pl: „Gondtalan órák” -- a Stefánia Kulturális Központban fellép a Balassi Kórus – szervezzük meg
a műsor megtekintését, s ha van érdeklődés, közös ebédet.
- Domokos József és Patkós Imre felvetették: a közgyűlésen eldöntöttük, hogy felülvizsgáljuk a
taglétszámot.
Simon Béla EB elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy az EB munkatervének megfelelően
novemberig felülvizsgálják a tagdíjfizetés rendjét, elkészítik a javaslatukat, majd utána az elnökség
megfogalmazhatja a közgyűlési előterjesztést.
A következő elnökségi ülés: augusztus 30-án
Kmf.

