
Jegyzőkönyv 

amely készült a SASFA (Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete) 2017. évi tisztújító 

közgyűlésén, 2017. december 6. napján 18.45 h-kor Budapesten, a Farkasréti Általános Iskola (1112 

Budapest, Érdi út 2.) földszinti tantermében. 

Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint 7 fő.  

 

Az Egyesület elnökségéből jelen vannak: Sass Attila elnök 

 Pomporné Lengyel Katalin alelnök 

 Szabolcs Imre alelnök 

 Dr. Práger Lászlóné gazdasági vezető 

 Vargáné Mátray Csilla titkár 

Sass Attila az egyesület 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 151 

fő. 

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

meghívó szerint a közgyűlés negyed 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, 2017. december 6. 

 

 Sass Attila  

 Az Egyesület elnöke 



Jegyzőkönyv  

amely készült a SASFA (Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete) 2017. évi tisztújító 

közgyűlésén, 2017. december 6. napján 19 h-kor Budapesten, a Farkasréti Általános Iskola (1112 

Budapest, Érdi út 2.) földszinti tantermében. 

Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerinti 7 fő egyesületi tag.  

Az Egyesület Elnökségéből jelen vannak:  Sass Attila elnök 

 Pomporné Lengyel Katalin alelnök 

 Szabolcs Imre alelnök 

 Dr. Práger Lászlóné gazdasági vezető  

 Vargáné Mátray Csilla titkár 

Sass Attila elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a korábban kitűzött új időpontban 

az egyesületi tagok közül 7 fő jelen van, a közgyűlést megnyitja. (Jelenlévők külön jelenléti íven 

aláírásukkal igazolják részvételüket). 

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

1. Napirend jóváhagyása, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása. 

2. Az új vezetőség megválasztása. 

3. Beszámoló a 2017. évi munkáról. 

4. Tájékoztatás a tagdíjfizetésről és a gazdálkodásról. 

5. Szavazás a 2017. évi beszámolók elfogadásáról. 

6. A 10 éves évforduló, pályázatok, a „SASFA-Nap”, a honlap korszerűsítése és egyebek. 

1. napirendi pont: Az Elnök elvállalva a levezető elnöki szerepkört, ismerteti a napirendi 

pontokat, majd felkéri Varga Tibort, a jegyzőkönyv vezetésére, Dr. Práger Lászlónét és 

Vargáné Mátray Csillát a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

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

nyílt szavazással, 7 igen, 0 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta. 

1/2017. sz. határozat: A közgyűlés a napirendet egyhangúlag jóváhagyta, a közgyűlés levezetője az 

Egyesület elnöke, a közgyűlés jegyzőkönyvét Varga Tibor vezeti, Dr. Práger Lászlóné és Vargáné 

Mátray Csilla hitelesíti. 

Mindezek után az elnök bejelenti, hogy az Egyesület vezetőségének mandátuma ezennel 

lejárt. A szervezeti szabályzat értelmében új elnökséget kell választani. 

A tisztújító közgyűlés feladata, hogy a mai napon megválassza az Egyesület új elnökségét. 

2. napirendi pont: tisztségek megválasztása 

A levezető elnök kéri a javaslatokat az elnök személyére. 



Dr. Práger Lászlóné elmondta, hogy Sass Attila elnök korábbi tevékenysége során teljes 

mértékben megfelelt feladatának, tekintélyével, tudásával eddig is kiválóan képviselte az 

Egyesületet, így továbbra is őt javasolja a tisztség betöltésére.  

Szabolcs Imre javasolja a közgyűlésnek, hogy ismét Sass Attilát jelöljék elnöknek. 

Pomporné Lengyel Katalin és Vargáné Mátray Csilla szintén Sass Attilát javasolja az 

Egyesület elnökének. 

Más javaslat nem érkezett. 

Sass Attila jelezte, hogy továbbra is el tudja vállalni az elnöki tisztséget, megköszönte a 

bizalmat és szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja, hogy továbbra is Sass Attila legyen az 

Egyesület elnöke.  

 

2/2017. sz. határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

megválasztotta Sass Attilát az elnöki tisztségre. 

 

Ezt követően Sass Attila javaslatot kér a két alelnök személyére. A közgyűlés a most lejárt 

mandátumú két alelnököt, Szabolcs Imrét és Pomporné Lengyel Katalint nevezte meg. Más 

javaslat nem érkezett. Szabolcs Imre a jelölést elfogadta.  

3/2017. sz. határozat A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

megszavazta Szabolcs Imrét az alelnöki tisztségre. 

Pomporné Lengyel Katalin is elfogadta a jelölést.  

4/2017. sz. határozat A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta Pomporné 

Lengyel Katalint az alelnöki tisztségre. 

 

 

A levezető elnök javaslatot kér a közgyűléstől a titkári pozíció betöltésére. A tagság Vargáné 

Mátray Csillát javasolja. Más javaslat nem érkezett. Mátray Csilla a jelölést elfogadta. 

 

5/2017. sz. határozat: A közgyűlés a javaslatot elfogadja és egyhangúlag megszavazta Vargáné 

Mátray Csillát titkárnak. 

  

 

A levezető elnök javaslatot kér a közgyűléstől a gazdasági vezető pozíció betöltésére. A 

tagság Dr. Práger Lászlónét javasolja, aki eddig is kitartó és lelkes munkájával segítette az 

egyesület munkáját. A közgyűlés levezető elnöke megállapítja, hogy más javaslat nem 

érkezett. Dr. Práger Lászlóné Eszter a jelölést még a következő két esztendőre elfogadta. 

 

6/2017. sz. határozat: A közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta, 

hogy az Egyesület gazdasági vezetője az elkövetkezendő két évre Dr. Práger Lászlóné legyen. 

Ennek eredményeképpen a megszűnt mandátumú korábbi és az újonnan megválasztott vezetőség 

nem változott.  



3. napirendi pont: beszámoló a 2017. évi munkáról.  

Vargáné Mátray Csilla havi lebontásban ismertette az év rendezvényeit.  

 

Az előadások időrendben: 

- JANUÁR 25.: Schuster Lóránt, a legendás P. Mobil rockzenekar vezetője. Az 

előadás címe: „Szocializmus – mobilizmus” 

- FEBRUÁR 22.: Varga Géza írástörténész. Előadásának címe: „Magyar hieroglif 

írás”. 

- MÁRCIUS 29.: Molnár V. József néplélekkutató. Az előadás címe: „Húsvét 

öröme – Az áldozatból támadó élet”. 

- ÁPRILIS 26.: Dr. Renner Zsuzsanna indológus, történész. Az előadás címe: 

„Sokkarú istenvilág – jelképek az indiai művészetben”. 

- MÁJUS 31..: Dr. Bogár László közgazdász professzor. Előadásának címe: „A 

jövő elkezdődött” (A nagy érdeklődésre való tekintettel az előadás helyszíne a 

középső tornaterem volt.) 

- JÚNIUS 14.: Dr. Grandpierre Atilla csillagász, zenész, író. Előadásának címe: 

„Lélek és Világegyetem – a lélek újjászületése”. 

- SZEPTEMBER 27.: Dr. Aradi Éva indológus. Az ókori Ázsia és a magyarság”. 

- OKTÓBER 25.: Dézsy Zoltán rendező, szerkesztő-riporter.  Az előadás címe: „A 

Seuso-kincsek rejtélye”. 

- NOVEMBER 29.: Kaszás Géza színész, rendező, producer és filmje, A 

LOVASÍJÁSZ”. Újbuda Önkormányzata Kulturális Bizottságának támogatásával.  

- DECEMBER 13.: Adventi előadásunk a kulturális pályázaton elnyert összegből: 

”Krónikás énekek a szeretetről”, Dévai Nagy Kamilla előadóművész, a Krónikás 

Zenede megalapítója előadásában. 

 

A SASFA előadásai továbbra is ingyenesen látogathatók, habár 2017. májusa óta az iskola új 

fenntartója terembér megfizetésére kötelezte a SASFÁ-t, az iskola öregdiákjainak Egyesületét! 

 

 

 

Vargáné Mátray Csilla röviden szólt minden előadásról, ismertette a témákat és a 

látogatottságot, kiemelte a legsikeresebb rendezvényeket. Örömmel tájékoztatta a 

jelenlévőket arról, hogy az idei pályázaton elnyert fényképezőgéppel szép stábfotókat tud 

majd készíteni az előadásokról és reméli, hogy jövő évben sikerül hozzá egy külső vakut is 

nyerni a pályázaton, mert a gép saját belső vakuja sajnos nem tudja az előadókat kellőképpen 

megvilágítani. 

 

Mátray Csilla megemlítette, hogy Újbuda Önkormányzatának Jegyzője már több, mint öt éve 

segíti munkánkat azzal, hogy az Önkormányzat hivatalos tábláin, azaz a kerület területén 73 

helyen hirdeti a rendezvényeinket. 

Az elnök szavazásra teszi fel a kérdést: ki az, aki elfogadja a titkár beszámolóját a 2017-es 

évről. 

7/2017. sz. határozat: A Közgyűlés egyhangúlag, 7 igennel, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

elfogadta Vargáné Mátray Csilla titkár beszámolóját az Egyesület éves munkájáról. 

 



4. napirendi pont: tájékoztatás a tagdíjfizetésről és a gazdálkodásról. 

 

Dr. Práger Lászlóné ismét köszönetet mondott Győrey Attilának, aki évek óta ingyen végzi az 

Egyesület könyvelési munkáit. Majd beszámolt arról, hogy 2017-ben is bővült az Egyesület 

taglétszáma, de sajnos sok még a kintlévőség, mert a tagok egy része továbbra sem fizeti 

rendesen a tagdíját. Csak a külső adományok segítségével tudtuk elkerülni azt, hogy anyagi 

gondjaink legyenek. Práger Eszter elmondta, hogy Egyesületünk eszközállománya bővült a 

működési pályázaton elnyert digitális fényképezőgéppel. Ez az új eszköz nagy segítséget 

jelent számunkra. Sajnos nem sikerült a teljes összeget elnyernünk, így a vakut nem tudtuk 

megvásárolni hozzá.   

Varga Tibor beszélt a szponzorainkról. Elmondta, hogy a Farkasréti temető főbejáratánál, a 8-

as busz megállójában lévő virágos sajnos csődbe ment, így nem tud minket tovább támogatni. 

Megpróbált másik virágos szponzort találni, de sajnos senki nem vállalta. Viszont az a 

lehetőség, hogy az Astoriánál lévő Valdocco cukrászdától pogácsát, a Márton Áron téri 

Auguszt cukrászdától pedig édes süteményt kapunk, továbbra is fennáll. 

 

  

8/2017. sz. határozat: A Közgyűlés egyhangúlag, 7 igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

elfogadta Dr. Práger Lászlóné gazdasági vezető beszámolóját. 

 

5. napirendi pont: az elnyert pályázatok, a 10 éves évforduló, a „SASFA-Nap”, a honlap 

korszerűsítése és egyebek. 

 

Dr. Práger Lászlóné részletesen ismertette, hogy az Egyesület 2017-ben kétféle, a Kulturális 

Bizottság által meghirdetett pályázaton és nyert. A civil pályázaton elnyert tárgyról már 

említést tett. Beszélt arról, hogy a kulturális pályázat segítségével megvalósíthattunk egy, a 

szokásostól eltérő programot, az Egyesület vendégül látta Kaszás Géza színészt és producert 

és levetítettük „A Lovasíjász” című, Kassai Lajosról szóló riportfilmjét. A kulturális 

pályázaton sem sikerült a teljes összeget elnyernünk, így a „SASFA Ösvény” jubileumi 

számát nem tudtuk megjelentetni. A fennmaradó összegből meghívtuk Dévai Nagy Kamilla 

művésznőt adventi estünkre és befizettük az évad első felének terembérleti díját. 

Vargáné Mátray Csilla elmondta, hogy igaz, hogy a tagdíjat nem mindenki fizeti rendesen, de 

az Egyesület mégis gyarapodik az elnyert pályázatoknak köszönhetően. Komoly anyagi 

gondjaink nincsenek, mert csak a legszükségesebb kiadásokra költünk. Igaz, hogy a 

pályázatok önrészeinek kifizetése miatt pillanatnyilag kiürült a kassza, de az adományoknak 

köszönhetően bizonyára javulni fog ez az állapot. 

Pomporné Lengyel Katalin javasolta, hogy az Egyesület pályázzon a honlap korszerűsítésére 

is, ugyanis egy komoly honlap ma már mobiltelefonokon is elérhető. Tekintettel arra, hogy az 

Egyesület mögött milyen tartalmas tíz esztendő áll színvonalasnál színvonalasabb 

produkciókkal, vétek lenne, ha csak korlátozottan lehetne elérni. 

Vargáné Mátray Csilla pedig elmondta, hogy 2018 júniusában esedékes lesz egy következő 

„SASFA-Nap” rendezése a Sas-hegyen. Erre is pályáznunk kellene, így megfelelő anyagi 

hátteret biztosíthatnánk a rendezvény színvonalas lebonyolításához.  



9/2017. sz. határozat: A közgyűlés 7 igennel, egy tartózkodással elfogadta, hogy 2018-ban is 

rendezzünk „SASFA-Napot”. A Közgyűlés elfogadta azt a javaslatot is, hogy az egyesület pályázzon a 

honlap korszerűsítésére. A pályázat további két célja a „SASFA Ösvény” elmaradt jubileumi 

számának megjelentetése és a digitális fényképezőgéphez egy külső vaku beszerzése. 

A napirendi pontok megtárgyalása után a levezető elnök megkérdezte, hogy kinek van 

bármilyen más észrevétele vagy javaslata, de senki nem jelentkezett. Ezután megköszönte a 

tagság megjelenését és aktív részvételét, és berekesztette a közgyűlést. 

 

K.m.f. 

 

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

Sass Attila  

levezető elnök 

lakcím: 1112 Budapest, Süveg utca 5/A 

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

Varga Tibor  

jegyzőkönyvvezető 

lakcím: 1112 Budapest, Rákó utca 8. 

 

 

 

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

Dr. Práger Lászlóné  

jegyzőkönyv-hitelesítő 

     lakcím: 1112 Budapest, Cenkhegy utca 10.  

 

 

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

Vargáné Mátray Csilla 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

lakcím: 1112 Budapest, Rákó utca 8.  

 

 

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

Sass Attila  

az Egyesület elnöke 

lakcím: 1112 Budapest, Süveg utca 5/A 

 

 


