
Emlékeztető, 
 
mely készült a HSHE Elnökség  2011. 04. 13-ai munkaértekezletéről. 
 
Időpont: 2011. 04.13. 16 óra. 
 
Helyszín: Budapest, X. kerület, Ceglédi út  30.  
 
Jelen vannak: Oldal Ferencné, Füzér Ferenc, Dávid Sándorné, Csapó Attila és 
Légmán Miklós 
 
Az Elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg: 1./ A honlap ügye 2./ 
Balatonudvari kitakarítása 3./ Kontics Lajos segélye 4./ Puskás Tivadar szobrának 
megkoszorúzása 5./ Buszkirándulás június 4-én. 6./  Egyebek.  
 

1./ számú napirend. (A honlap ügye) 
 
Oldal Ferencné: Javasolja, hogy az elnökség tagjainak legyen hozzáférése a HSHE 
honlapjához. 
 
Füzér Ferenc: Szerinte külön kell választani azt a kérdést, hogy ki legyen megbízva 
azzal, hogy a honlapra felkerüljenek az egyesületre vonatkozó friss információk, 
illetve azt, hogy kik kapjanak hozzáférést.  
 
A vitában az a többségi álláspont alakult ki, hogy Füzér Ferenc és Légmán Miklós 
kapjon hozzáférési lehetőséget, míg a honlap „kezelője” változatlanul Ifjú Szilágyi 
Bertalan legyen. 
 
Határozat következik. Eredménye: Egyhangú igen. 
 
1/2011.(04-13.) számú határozat: Az elnökség úgy dönt, hogy a honlap kezelője 
változatlanul Ifjú Szilágyi Bertalan legyen, de mellette Füzér Ferenc és Légmán 
Miklós is kapjon hozzáférési jogot.    
 

2./ számú napirend. (Balatonudvari kitakarítása) 
 
Oldal Ferencné: Tájékoztatást ad az eddigi előkészületi munkákról. 
 
A szezont előkészítő nagytakarítás április 29-én kezdődnek és május 1-jén 
fejeződnek be. Kéri, hogy minél több egyesületi tag jöjjön el segíteni. 
Ő már intézkedett aziránt, hogy Ifjú Szilágyi Bertalan a takarításra vonatkozó 
felhívást a honlapra feltegye. 
 
2/2011. (04-13.) számú határozat: Az Elnökség az elnök asszony tájékoztatását 
elfogadja. 



 
3./ számú napirend (Kontics Lajos segélye) 

 
Dávid Sándorné: Kontics Lajos leánya, Sarkadiné Kontics Mária nyújtott be kérelmet. 
Lajos bácsi már egy éve nagyon beteg volt. A leánya munkanélküli. A segélyezési 
bizottság 20.000 forint odaítélésére tett javaslatot. 
 
Ezzel mindenki egyetért. Határozat hozatal következik. Eredménye: egyhangú igen. 
 
3/2011. (04-13.) számú határozat: Az elnökség úgy dönt, hogy Kontics Lajos leánya 
kapjon 20.000 forint összegű segélyt. 
 
A vitában felmerült, hogy az idős, beteg tagok is kapjanak segélyt, de a többségi 
álláspont az volt, hogy erre most nincs fedezet. 
 

4./ számú napirend. (Puskás Tivadar szobrának megkoszorúzása.) 
 
A hozzászólók úgy foglaltak állást, hogy Légmán Miklós tudja meg a koszorúzás 
időpontját Horváth Lászlótól, majd erről értesítse Szántó Sándort. Ő pedig az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően intézkedjék a koszorúzás ügyében. 
 
Határozat jön. Eredménye: egyhangú. 
 
4/2011. (04-13.) számú határozat: Az elnökség úgy dönt, hogy Légmán Miklós 
tájékoztatása alapján Szántó Sándor helyezze el a HSHE koszorúját Puskás Tivadar 
szobránál. 
 

5./ számú napirend. (Buszkirándulás.) 
 
Oldal Ferencné: Kiment egy felhívás, hogy a tagok május 15-éig jelentkezhetnek az 
elnökség tagjainál. 
 
A vitában hozzászólók többségi álláspontja az, hogy Füzér Ferenc egyeztessen a 
kirándulásról Grünwald Évával ( Múzeumi Alapítvány) és Málnási Andrással 
(Múzeumi Egyetértés Egylet), majd ezt követően menjen ki egy olyan felhívás, mely 
a részvételi költségről is tájékoztatást ad. Ezzel mindenki egyetért. 
 
5/2011. (04-13.) számú határozat: Az elnökség felkéri Füzér Ferencet, hogy a 
szükséges egyeztetéseket Grünwald Évával és Málnási Andrással folytassa le, majd 
a honlapra tegyen fel egy pontosított felhívást, mely a részvételi díjról is tájékoztatást 
nyújt. 
 

6./ számú napirend (egyebek.)  
 
=  Emlékkönyv  
 
Csapó Attila: Dévényi Istvánnal egy hónapon belül egyeztetés várható arról, hogy a 
Matáv támogatja-e az emlékkönyv megjelentetését. 
 
=  Közhasznúsági jelentés 



 
Légmán Miklós kéri, hogy Oldal Ferencné ismét beszéljen Czeitler Annával a 
közhasznúsági jelentésről. 
 
=  A HSHE logoja 
 
Légmán Miklós: Megemlítette a HSHE logojának tervét Tóth Józsefnek. 
 
Az elnökség többségi álláspontja az, hogy ez a téma még korai. 
   
Lejegyezte: Légmán Miklós. 
    
                   
             


