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Ács József  köszöntötte a résztvev ket, majd rövid tájékoztatást adott a 40. Konferencia
el készítésér l. Méltatta az el készítésben szerepet vállalók munkáját, majd rátért a következ
két nap részletes programjára.

Forgács László: Kérdésem, azokat, akiket „díszvendégként”hívtunk, ki és mikor köszönti?

Ács József: felolvasom a névsort, Barabás Mihály, Bánik Jen , Bogdán Kálmán, Csabay Ákos ,
Cseh Béla, Dr.Esztó Péter, Dr.B hm József, Dudás István, Farkas Gyula, Gebhardt Ferenc,
Göndör  Béla,  Juhász  András,  Karsai  József,  Kóródi  Sándor,  Mahata  Béla,  Mányo  Mihály  ,
Mátrai Árpád , Szabics János, Vas László. Kett  kivételével mindenki itt lesz. Mivel Te
személyesen is ismered ket, megkérlek a köszöntésükre. A „díszvendégeket” az els  sorokba
ültetjük, névsor szerint, balról jobbra haladva. A neveikkel a székek ki lesznek táblázva, és a
névsort megkapod.
Az elnökség: Dr.Havelda Tamás, Kovács László, Ács József, Forgács László.
Dr.Haveldának, mint a rendezvény „házigazdájának” nem lesz elég a Konferencia köszöntésére a
szokásos öt perc, mivel a Vért-r l szeretne egy rövid tájékoztatót tartani.
Egy „spontán hozzászólásról”is döntenünk kell. Szabics János el adásának kell id pontot
keresni. Javasolom, hogy a szünet elé tegyük még be.

Forgács László: Szabics János ugyan a füredi id szakról fog beszélni, de jó, a Gebhardt el adás
után felkérem a hozzászólásra.
Összefoglalva: Köszöntés, a díszvendégek méltatás, megemlékezés az elhunytakról, majd az
elnökség bemutatása az én dolgom, utána átadom a szót. Dr.Havelda Tamásnak.

Hidvégi Gábor: Az ebéd utáni ülésszakot én vezetem, kérdésem az el adások tolmácsolása, a
szerbeknek ki lesz a tolmácsuk? Ha társszerz k vannak, azokat is nevesítsem, vagy csak azt, aki
az el adást tartja?

Livo László: a hivatalos tolmács Kovács Róbert, akit hamarosan a szerb kollégákkal együtt be
szeretnék mutatni.
Dr.  Ladányi  Gábor:  A  lengyelek  el adásánál  egy  el adó  van,  és  a  végén  én  egy  összefoglalót
mondok.
Dr.V neky György: A THIELE el adásánál más a módszer, folyamatos a fordítás.

Ács József: A délutáni ülésszak végén kérem a közgy lésre felhívni a figyelmet. A múlt évi
közrem ködése alapján, levezet  elnöknek szeretném Dubnicz Lászlót felkérni, valamint a
jelenléti ívek aláíratására Gyimesi Györgyné Emikét.
A közgy lést a megadott napirend szerint kérem levezetni. A pénzügyi beszámolónál az
Ellen rz  Bizottság részér l Salzinger György fog hozzászólni.
A Hell-Bláthy Bizottság vezet je Kovács László ismerteti a 2007 évi díjazottakat, majd átadja a
két új csatlakozónak (Mecsek-Öko Környezetvédelmi ZRt, Majoros Ottó) az emlékérmeket,
valamint azoknak, akik az elmúlt évben nem vették át.
Az „Egyebek napirendi pontra”egyenl re nincs el terjesztés. 19.00-tól kezd dik a baráti
találkozó, aminek az elején a Hell-Bláthy díjak átadásával nagyon elmegy az id .



Kérdés: mi legyen az ülésrend?

Dr. V neky György: Mindenképp az elnöki asztalnál van a kitüntetettek helye.

Morvai Tibor: Így érzik igazán, hogy k az ünnepeltek

Ács József: A titkár úrral az a javaslatunk az ülésrendet illet en, hogy válasszuk ketté a
kitüntetettek körét. Az elnökség egyik oldalán a 40 év miatt, a másik oldalán a mostani id k
miatt kitüntetettek foglaljanak helyet.

Kovács László: A Mátrai Árpáddal megbeszélem, hogy  szóljon a díjazottak nevében néhány
szót.
Egyébként a szokásos módon gondoltam felvezetni a Hell-Bláthy díjátadást. A bevezet  után az
elnöknek én adom át, majd felkérem Forgács Lászlót a bizottság tagját a további méltatásokra és
díjátadásra.

Mokánszki Béla: A díjátadási ceremónia lezárásaként a MARKETINFO meglepetését szeretném
el terjeszteni. Livo úr az Alapítványt a MARKETINFO jubileumi emlékplakettjével szeretné
kitüntetni.

Ács József: Ezt köszönettel fogadjuk, és ha lehet Livo úr „spontán hozzászólása” keretében
kérjük.
Azt gondolom elég részletesen sikerült átbeszélni a teend ket. Megköszönöm a részvételt és a
Kuratóriumi Ülést bezárom.

Az emlékeztet t készítette: Mokánszki Béla


