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Jegyzőkönyv
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Béla,
Simon
Zsolt,
Szongoth Gábor (Szijártó Lajos előzetesen jelezte a távolmaradását)
Az Egyesület titkára, Szongoth Gábor köszöntötte a
megállapította, hogy az ülés határozatképes.
A titkár a következő napirendi pontokat terjesztette elő:
1. Tavaszi Közgyűlés, valamint Szakmai nap helye, ideje, témája
2. Oktatás helyzete
3. Egyebek.
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majd

Tavaszi Közgyűlés, valamint Szakmai nap helye, ideje, témája
1/2019ELN határozat: A Közgyűlés 2019. március 4-én lesz, a helyszín az Egri
Korona Borház (3395 Demjén, Egri utca, 0183/5 hrsz.) emeleti konferenciaterme, 10
órai kezdettel, ezt követően pedig a szakmai nap kerül megtartásra.
A szakmai nap egyik témája „A demjéni termálkutak ismertetése (Révi Géza) lesz, a
folytatásban pedig „1-2 demjéni kút meglátogatása Révi Géza vezetésével; Kútfúró
tanfolyam státusza az APAVE-nál (Rózsa A./Szongoth G.); Izotópos szonda mentésének
története (Szongoth Gábor); kuttulajdonos.hu, avagy VIZITERV weboldal készül... (Rózsa
Attila” előadások lesznek.
Tagdíjak helyzete
Szongoth Gábor: A tagdíjakat – egy kivétellel – befizették a tagok, azonban a többnapos
rendezvények támogatása, és az egyéb jellegű költségeink növekedése miatt
szükségesnek látszik a tagdíjak emelése. A közgyűlésen javasolni fogjuk az egységesen
5.000,- forint éves tagdíj emelést.
A VIKUV kilépése szóban megtörtént, kérjünk róla írásos nyilatkozatot, hogy
hivatalosan is le lehessen zárni az ügyet.
Egyebek
A Rotary-Mátra-t ezévtől ismét sajátjaként kezeli a Mátrai Erőmű, már nem önálló, nem
fogja megőrizni a tagságát.
A VIZITERV készíti a kuttulajdonos.hu weboldalt, ahová tájékoztató kisfilme(ke)t is
terveznek, ha akad jelentkező, akinél forgathatnak. Sajnos az oldal felépítése és várható
tartalma kevésnek tűnik a korrekt tájékoztatáshoz, próbáljuk figyelemmel kísérni.
Az APAVE akadémia továbbra is csak szervezi a kútfúró tanfolyamot, a vizsgakérdésekhez tőlünk kértek segítséget, azonban ezt a nagy felelősséggel járó munkát
meglehetősen alulértékelték, a felkínált „tiszteletdíjat” méltánytalannak tartjuk.
Kmf.
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