Emlékeztető - Határozat
a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Országos Elnökségének üléséről
Galánta, 2016. október 7.
Jelenlévők:

Pozsony-Szenc: Galambos Rudolf, Kassai Zoltán, Veres Péter
Dunaszerdahely: Lázok Attila, Sátor Zoltán
Galánta-Vágsellye: Mézes Rudolf, Baros Róbert
Komárom: Rigó Magdolna
Érsekújvár: Keve Szilvia
Nagykürtös: Hamerlik Richárd
Kassa-Szepsi: Tankó Albert
Királyhelmec-Nagykapos: Zuti Sándor
Országos irodavezető:
Takács Zsuzsanna
Az elmúlt ülés határozataiból eredő feladatok teljesítéséről szóló értékelés ismertetése,
elfogadása: - a közgyűléssel kapcsolatban elfogadott egyes feladatok teljesítve lettek
- a többi feladat teljesítése folyamatosan zajlik az ütemterv szerint
- Az elmúlt időszak tevékenységének ismertetése, a tájékoztató tudomásul vétele
- A VII. Országos Közgyűlés előkészítésével, megvalósításával kapcsolatos feladatok egyeztetése,
pontosítása:
- Az ünnepi kiadvány előkészítése folyamatban van
- további anyagok érkeztek (Duray Miklós, Pogány Erzsébet)
- a kézirat nyomdába való leadásának határideje 2016. október 31.
- a kiadvány elkészülte: 2016. november 22.
- Az össziskolai értekezletek, taggyűlések folyamatosan zajlanak
- A területi konferenciák előkészületei elkezdődtek.
Az egyes konferenciák megvalósításának dátumterve:
- okt. 20., 17 30
Pozsony-Szenc régió
Szencen
00
- okt. 21.,16
Nagykürtösi régió
Ipolybalogon
30
- okt. 24., 15
Komáromi régió
Komáromban
00
- okt. 25., 15
Érsekújvári régió
Érsekújvárban
- okt. 25. (26.)
Királyhelmec-Nagykaposi régió
Királyhelmecen
30
- okt. 26., 15
Galánta-Vágsellyei régió
Galántán
- okt. 27.
Kassa-Szepsi régió
Szepsiben
- okt. 28.
Dunaszerdahelyi régió
Dunaszerdahelyen
30
- okt. 28., 16
Nyitrai régió
Nyitra
Léva, Losonc, Rimaszombat-Tornalja és Rozsnyó területi tanácskozásaival kapcsolatban az országos
tisztségviselők és az országos iroda vezetője felveszik a kapcsolatot a régiók országos elnökségi
tagjaival és egyeztetik velük az időpontokat, a küldöttállítás kérdését.
A szervezési tudnivalókban a III. pontban felsorolt feladatok teljesítését minden területi
tanácstól, országos elnökségi tagtól időben kérjük, hogy a november 3-án, 14 00 órakor a
Kaskády üdülőközpontban sorra kerülő országos elnökségi ülésen tudjunk tárgyalni az egyes
további feladatok teljesítéséről.
A területi konferenciák megvalósításában szükség esetén kérjék az egyes elnökségi tagok, a területi
tanácsok vezetői az országos iroda segítségét.
-

Melléklet: az SZMSZSZ VII. Országos Közgyűlésével kapcsolatos szervezési tudnivalók

