
J e g y z ő k ö n y v 
 

 

amely készült a SASFA (Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete) 2010. évi  közgyűlésén, 

2010. december 1. napján 17.30 h-kor Budapesten, az Érdi úti Általános Iskola (1112 Budapest, Érdi 

út 2.) földszinti tantermében. 

Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint 11 fő.  

 

Az Egyesület Elnökségéből jelen vannak:  dr. Wallendums Árpád, elnök 

      Pomporné Lengyel Katalin alelnök 

      Rezes Molnár Hilda alelnök 

Vargáné Mátray Csilla titkár 

      és Simó József elnökjelölt 

 

Gyimesi Ferenc gazdasági vezető valószínűleg a rossz idő miatt maradt távol. Dr. Wallendums Árpád, 

az egyesület megválasztott elnöke köszöntötte a közgyűlés résztvevőit és tájékoztatta a jelenlévőket, 

hogy a Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok felénél több jelen van. Az Egyesület tagjainak 

száma 97 fő. 

Tekintettel arra, hogy nincs meg a szükséges 50 % + 1fős jelenlévő létszám, bejelentette: a kiküldött 

meghívó szerint a közgyűlés fél óra várakozás után kezdődik, a megjelölt új időpontban. Akkor az 

Alapszabály értelmében a létszámtól függetlenül a közgyűlés határozatképes lesz. Ezért a Közgyűlést 

bezárja és a korábban kiírt új időpontra ismét összehívja. 

 Budapest, 2010. december 1. 

 

 

 

 dr. Wallendums Árpád 

 Egyesületi elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

 

amely készült a SASFA (Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete) 2010. évi  közgyűlésén, 

2010. december 1. napján 18.05 h-kor Budapesten, az Érdi úti Általános Iskola (1112 Budapest, Érdi 

út 2.) földszinti tantermében. 

Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint 7 fő rendes tag, valamint 4 fő 

pártoló tag.  

Az Egyesület Elnökségéből jelen vannak:  dr. Wallendums Árpád elnök 

      Pomporné Lengyel Katalin alelnök 

      Rezes Molnár Hilda alelnök 

      Vargáné Mátray Csilla titkár 

      Simó József elnökjelölt 

 

dr. Wallendums Árpád köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a korábban kitűzött új 

időpontban a rendes tagok közül 7 fő, a pártoló tagok közül 4 fő jelen van, a Közgyűlést megnyitja. 

Javasolta, hogy a közgyűlés napirendje a meghívóban is szereplő pontokból álljon: 

1. Napirend jóváhagyása, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása. 

2. Az új elnök megválasztása 

3. Beszámoló a 2010. évi munkáról 

4. Tájékoztatás a tagdíjfizetésről és a gazdálkodásról 

5. Szavazás a 2010. évi beszámolók elfogadásáról 

6. Javaslat a tagdíjfizetés betartatásáról 

7. Beszámoló a pályázatról 

 

 

1. napirendi pont: Az Elnök javasolta, hogy a levezető elnök az Egyesület elnöke, a 

jegyzőkönyvvezető Vargáné Mátray Csilla legyen, Pomporné Lengyel Katalin és Rezes 

Molnár Hilda hitelesítse a jegyzőkönyvet. 

A tagság a napirendet, valamint a levezető elnök és a további jelöltek személyét vita 

nélkül, nyílt szavazással, 11 igen, 0 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta: 

 

1/2010. sz. határozat: A közgyűlés levezetője az Egyesület elnöke, a közgyűlés jegyzőkönyvét 

Vargáné Mátray Csilla vezeti, Pomporné Lengyel Katalin és Rezes Molnár Hilda hitelesíti. 

 



2. napirendi pont: dr. Wallendums Árpád beszámolt arról, hogy írásban bejelentette 

lemondását a Fővárosi Bíróságon. Kérte, válassza meg a közgyűlés az utódját. Az 

elnökség ellenjelölt nélkül javaslatot tett Simó József megválasztására. Simó József 

elvállalta a tisztséget a 2011. decemberi időpontig, amikorra letelik a jelenlegi elnökség 

mandátuma: 

 

 

2/2010. sz. határozat: A közgyűlés ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással megválasztotta Simó 

Józsefet az Egyesület új elnökéül. 

 

Az Egyesület ajándékkal köszönte meg dr. Wallendums Árpád több éves munkáját. 

 

Az új elnök elmondta, hogy kezdettől fogva támogatta az iskolamentő csapat munkáját és továbbra is 

legfontosabb céljának az iskola és az iskola értékeinek megóvását tartja. A „Farkasréti Esték” 

indulásánál jelen volt, az akkori iskolaigazgatóval jó kapcsolatokat ápolt. Az újonnan indult esteknek 

is aktív résztvevője, előadója és olykor házigazdája is. Elmondta, hogy ezek a havonként megrendezett 

kulturális rendezvények mára már fővárosi rangúvá váltak. A SASFA kiváló szellemi műhellyé lett. 

 

Simó József, az új elnök átvette a levezető elnöki tisztet dr. Wallendums Árpádtól.  

 

 

3. napirendi pont: beszámoló a 2010. évi munkáról. Vargáné Mátray Csilla ismertette a 

2010. év rendezvényeit. Elmondta, hogy az érdeklődés egyre nagyobb, már a januári 

előadásra olyan sokan jöttek el, hogy a közönség fele kiszorult a könyvtárból. Fazekas 

László Igazgató Úr ezért úgy döntött, hogy a rendezvények új helyszíne az ebédlő lesz, 

mert oda többen férnek be. A februári előadás már ott lett megtartva. 

 

Az előadások időrendben: 

- JANUÁR: Szaniszló Ferenc újságíró, külpolitikai szakértő, az Echo Tv 

főszerkesztő-műsorvezetője. Az előadás címe: „Merre tart a világ, s benne 

Magyarország?” 

- FEBRUÁR: Bíró András Zsolt antropológus, humánbiológus a KURULTAJ 

főszervezője. Az előadás címe: „A kazakisztáni Madjar törzs genetikai vizsgálata. 

(A magyarok nyomai Közép-Ázsiában.)” 

- MÁRCIUS: Tejfalussy András okl. mérnök, feltaláló. Az előadás címe: „Eltitkolt, 

legfőbb csődokok. (Egészség, gazdaság, stb.) 

- ÁPRILIS: Friedrich Klára és Szakács Gábor (Forrai Sándor Rovásíró Kör). 

Előadásuk címe: „Rovásjelek Tatárlakától a bosnyák piramisokig” 

- MÁJUS: Takaró Mihály irodalomtörténész professzor. Az előadás címe: „A XX. 

század eszmetörténete keresztény szemmel.” 

- JÚNIUS: „SASFA-NAP a Sas-hegyen” délután kettő órától este tíz óráig. A 

rendezvény témája a Nap volt. Házigazda: Simó József. Előadók: Grandpierre 

Atilla (csillagász, zenész, író), Kiss Dénes (író, költő, a Trianon Társaság elnöke), 

Szőke István Atilla (költő) és Schuck Mária Magdolna, aki gyermekrajzokat 

elemzett. A természetvédelmi terület épületében Nap-témájú gyermekrajzokat is 

kiállítottunk. A vendégek megkóstolhatták Nyers Csaba hagyományőrző 

mesterszakács honfoglalás-kori gabonaételét és az almából és gyümölcsökből 

készült édességét. 

- SZEPTEMBER: Salamin András (író, helytörténész, őstörténeti kalandozó). Az 

előadás címe: „A svájci hun-völgy különös története.” 

- OKTÓBER: Szántai Lajos (művelődéstörténész). Az előadás címe: János 

apostolnak mennyei jelenésekről való könyve”. 



- NOVEMBER: Bogár László (közgazdász professzor). Az előadás címe: „A jövő 

elkezdődött?” A vendégek száma rekordot döntött, 250 főnél is többen jöttek el. A 

magas látogatói létszámra előre számítottunk, ezért ez az előadás a 

tornacsarnokban tartottuk. 

- DECEMBER: Kocsis István (író). Az előadás címe ez lesz: „A Szent Korona 

misztériuma.”  

- Januári vendégünk Egely György kutató mérnök, feltaláló lesz.  

 

 

 

4. napirendi pont: tájékoztatás a tagdíjfizetésről és a gazdálkodásról. 
Rezes Molnár Hilda alelnök beszámolt arról, hogy havonta kb. 2-3 új taggal bővül az 

Egyesület taglétszáma, de sajnos sok még a kintlévőség, mert a tagok egy része nem fizeti 

rendesen a tagdíját. A külső adományok segítségével el tudjuk kerülni az anyagi 

összeomlást.  

 

 

5. napirendi pont: szavazás a 2010. évi beszámolók elfogadásáról 

Tekintettel arra, hogy a beszámolókkal kapcsolatban módosító indítvány nem érkezett, a 

levezető elnök szavazásra bocsátotta a két beszámolót, az elhangzottak sorrendjében. 

 

3./2010. sz. határozat: A Közgyűlés elfogadta Vargáné Mátray Csilla és Rezes Molnár Hilda 

beszámolóját. 

 

Hozzászólások: 

- Vargáné Mátray Csilla javaslatot tett Práger Lászlóné gazdasági felelőssé 

választására. 

 

4./2010. sz. határozat: Az Elnökség megbízza Práger Lászlónét azzal, hogy az Egyesület gazdasági 

felelőse legyen. 

 

6. napirendi pont: javaslat a tagdíjfizetés betartatásáról. Miután az Egyesület 

taglétszáma már megközelíti a száz főt, a tagdíjak befizetésének ellenőrzése nehezebb 

feladat lett. Práger Lászlóné elmondta, hogy közgazdász lévén precíz kimutatást készített a 

tagság tagdíjfizetéseiről. Sajnálatos, hogy a 97 tagból 53 főnek van fizetési elmaradása. 14 

fő soha nem fizetett, 20 fő 2008-ban, 19 pedig 2009-ben fizetett utoljára. Azt javasolja, 

hogy a jövő évben az Egyesület szigorúbban követelje meg a tagdíjak befizetését, szerinte 

február végéig kellene határidőt adni. Javaslata szerint az, aki egy éven keresztül nem 

teljesíti kötelezettségét, azt zárja ki az Egyesület a tagjai sorából. 

Hozzászólások: 

- Rezes Molnár Hilda a februári dátumot korainak tartja, ő a március 31-ét 

javasolja. 

 

- Simó József elnök véleménye szerint azokat, akiknek komolyabb elmaradásaik 

vannak, személyesen kellene megkeresni és megtudakolni tőlük az okát. 

 

- Pompor Gyula felteszi a kérdést, hogy vajon mi hasznosabb az Egyesület számára, 

a tagdíjakból befolyt összeg, vagy a taglétszám növelése. Helyesli a szigorú 

retorikát, de a kizárást ellenzi, mert az Egyesület vonzó ereje az, hogy magas a 

taglétszáma.  

 



- Práger Lászlóné módosítja javaslatát: ne kizárás, hanem felfüggesztés legyen a 

büntetése azoknak, akik nem fizetik ki az Alapszabályban rögzített tagdíjukat. Azt 

is javasolja, hogy 2011-ben kezdjünk új lapot és visszamenőleg már ne 

büntessünk senkit. 

 

5./2010. sz határozat: A Közgyűlés elfogadta azt a javaslatot, hogy a tagdíjfizetés elmaradását 2011-

től szigorúbban kezeljük. Valamint arról is határozott, hogy jövő év elején minden olyan tagot 

személyesen megkeresünk, aki kötelezettségének nem tett eleget.  

 

Hozzászólások: 

- Rezes Molnár Hilda első javaslata: az előadásainkból készített DVD-ket pénzért 

áruljuk. 

 

- Vargáné Mátray Csilla megjegyzi azt, hogy miután az előadók honorárium nélkül 

lépnek fel, ez nem lenne etikus, ráadásul nem biztos az sem, hogy engedélyeznék. 

Viszont DVD-ket eddig is többen kértek már tőlünk, adtunk is, de sosem pénzért. 

Adományt viszont kaptunk már cserébe. 

 

- Rezes Molnár Hilda másik javaslata: hozzunk létre egy konstruktív weblapot, egy 

csetelős honlapot a fiatalok számára. A létrehozásához szükséges pénzt pedig 

próbáljuk meg egy következő pályázaton megszerezni. 

 

- Práger Lászlóné nagyon jónak tartja az ötletet és felajánlja fia segítségét, aki 

működtet egy ilyen weblapot, az Újbuda Közösségi Portált. 

 

- Pomporné Lengyel Katalin elmondja azt, hogy a jelenlegi honlapunk, - melyet ő 

készített, - még az iskolamentés kapcsán kapott ingyenes tárhelyen működik és 

sajnos folyamatosan problémák vannak vele, jelenleg is vírusos. Ezért szükség 

lenne egy saját tárhelyre és saját rendszerre. Reméli, hogy lesz majd olyan 

pályázat, amelyen keresztül erre a célra pénzt kaphatunk. Nagyon jó ötletnek 

tartana egy konstruktív, interaktív weblapot, mert szerinte is sok fiatal taggal 

bővíthetnénk az Egyesületünket, akár az iskolánkból frissen kikerült legifjabb 

Öregdiákokkal. De az IWIW-en jelenleg is létező, ezer tagnál is több főt számláló 

Farkasréti Öregdiákok csoportját is aktivizálni lehetne.  

 

- Simó József emlékeztetett arra, hogy a Sas-hegy Természetvédelmi Terület 

vezetősége a júniusi rendezvényünk idején hozzájárult ahhoz, hogy a terület 

legmagasabb pontján az Egyesület állítson egy igazi „sasfát”, amit később a 

természetvédelmi terület ragadozó madarai birtokba vehetnének. Elmondta, hogy 

van egy neves székely fafaragó barátja, aki biztosan segítene az elkészítésében. 

 

- Simó József beszélt arról is, hogy szeretné felajánlani az iskola számára édesapja, 

a neves keramikusművész hatalmas mozaikképét, ami 1960-ban készült és a 

Gresham Palotát díszítette - annak eladásáig - és egy gyönyörű, színes budapesti 

látképet ábrázol. 

 

7. napirendi pont: a pályázat 

Dr. Wallendums Árpád végül az utolsó napirendi pontunkról, az elnyert pályázatról számolt 

be részletesen, melyet ő írt meg. Az Önkormányzat 180 000 Ft támogatást adott az 

Egyesületünknek. Elmondta, hogy jó lenne, ha ennek az összegnek egy részét át tudnánk 

ütemezni a jövő évre, amikor az iskola a 80. születésnapját fogja ünnepelni.  

 

 



Hozzászólások: 

- Vargáné Mátray Csilla elmondta, hogy a február 18-ai születésnapi 

rendezvénysorozathoz Egyesületünk egy művészi előadással fog hozzájárulni, 

Császár Angela és Ferencz Éva művésznők egy másfél órás műsort adnak majd a 

gyermekkórus közreműködésével. Az előadás költségeit, az 50 000 Ft-os 

honoráriumot jó lenne 2011-re átütemezni, de ha nem sikerül, akkor előre ki kell 

fizetni. 

 

- Sass Szilárd azt javasolja, hogy ne fizessünk előre, mert a teljesítés dátumából 

probléma lehet, hanem kérelmezzük az 50 000 Ft átütemezését a Kulturális 

Bizottságtól, akik december elején még ülésezni fognak. 

 

6./2008. sz határozat: A Közgyűlés döntést hozott arról, hogy az Egyesület kérelmezni fogja az 

elnyert 180 000 Ft pályázati pénz egy részének, 50 000 Ft-nak átütemezését a Kulturális Bizottságtól. 

 

A határozat meghozatala után az Elnök berekesztette a közgyűlést. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

.......................................... 

Simó József     

levezető elnök 

lakás: 1112 Budapest, Brassó út 6/A 

.......................................... 

Vargáné Mátray Csilla 

jegyzőkönyvvezető 

lakás: 1112 Budapest, Rákó utca 8. 

 

 

 

.......................................... 

Pomporné Lengyel Katalin 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

lakás: ………………………… 

………………………………… 

.......................................... 

Rezes Molnár Hilda 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

lakás: ………………….……. 

……………………………… 

 

 

.......................................... 

Simó József 

az egyesület elnöke 

 

 


