
Kedves Barátaink, 
 
mellékletben találjátok a 2020-as tagsági nyilvántartásunkat, kérlek nézzetek át. 
Elsősorban, hogy mennyire aktuálisak az adataitok, valamint van e rajta olyan, aki 
már nem tag, vagy nincs jó helyre besorolva. Ha úgy látjátok, hiányoztok róla vagy 
valaki hiányzik róla, akkor azt is jelezzétek kérlek. 
 
Csatoltam még a Via Mariae tagsághoz a GDPR-nek megfelelő jelentkezési lapot 
is, ilyen kell legyen mindegyikünknek kitöltve, aláírva. Akinek még nincs, azt 
kérem mihamarabb töltse ki, írja alá és postázza el nekem Dunaszerdahelyre, ahol a 
Via Mariae iratgyűjteménye található. Cím: SZMCS iroda (Csémi Szilárd részére), 
Szent István tér 296/6., 929 01 Dunaszerdahely - Dunajská Streda 
Örülnék, ha postázás előtt még beszkennelve is el tudnátok küldeni 
a viamariae@gmail.com címre is. 
Azok készítsék el és mihamarabb küldjék, akik nincsenek az alábbi listán! 
 
Akiknek már megvan ez a regisztrációs lapja, és nem kell újból elkészíteniük, 
csak az exceles tagnyilvántartást kell átnézniük és a megfelelő 2021-es tagdíjat 
befizetniük: 

 Csémi Ildikó 
 Csémi Szilárd 
 Katona Júlia 
 Méhes Richard 
 Morvai Juraj 
 Morvaiova Alzbeta 
 Olas Péter 
 Petrík Júlia 
 Sironka Zsolt 
 Sztankó Tímea 

A többiek jelentkezési lapjával sajnos még mindig nem rendelkezünk!!! Kérem 
mielőbb pótolni! 
 
Egyúttal kérek mindenkit, fizesse be a 2021-es tagdíjat. Az előző éviek esetében 
aki befizette, annak nagyon köszönjük, a többiekét megoldottuk más forrásból, de 
utólag beküldve adományként is szívesen fogadja a szervezet, akárcsak a 
felülfizetéseket. 
Számlaszám, ahova küldhetitek a pénzt: IBAN: SK3752000000000015047776 
BIC/SWIFT: OTPVSKBX (OTP Banka Slovensko, a. s.)  
Variabilny symbol 2021-es tagdíjra: 2101010099 
Variabilny symbol adomanyra vagy elmaradt tagdijra: 2020202000 
Megjegyzésbe kérjük írjátok be a neveteket is. 
 
Továbbá kérünk Titeket, segítsetek rokoni, baráti, ismerősi körökben terjeszteni a 
lehetőséget, hogy van lehetőség csatlakozni rendes vagy pártolói tagként a 
szervezethez. Alább látjátok a tagsági lehetőségeket polgári társulásunkban. 
 
A VM tagság három kategóriában lehetséges: 
 

mailto:viamariae@gmail.com


1., A VM teljes jogú tagja: 
 

 Tudásához és lehetőségeihez mérten segíti a VM céljainak megvalósítását és 
az abból fakadó tevékenységét, rendszeresen aktívan becsatlakozik a VM 
munkájába: bejárásokra jár, zarándoklatokat szervez, bekapcsolódik az 
imaháttérbe stb., 

 legalább évi egy zarándoklaton igyekszik részt venni, 
 évente befizeti a tagdíjat (10 Eur/év/tag), a VM vezetőségének haladéktalanul 

eljuttatja a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint felkérésre 
aktualizálja az adatait a tagnyilvántartás részére, 

 a VM éves közgyűlésén szavazati joggal részt vehet. 

 
2., A VM pártolói tagja 
 

 Tudásához és lehetőségeihez mérten segíti a VM céljainak megvalósítását és 
az abból fakadó tevékenységét, 

 legalább évi egy zarándoklaton igyekszik részt venni, 
 évente pártolói tagdíjat fizet (min. 10 Eur/év/tag), a VM vezetőségének 

haladéktalanul eljuttatja a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint 
felkérésre aktualizálja az adatait a tagnyilvántartás részére, 

 a VM éves közgyűlésén tanácskozási joggal részt vehet. 

 
3., VM önkéntese 
 

 Tudásához és lehetőségeihez mérten segíti a VM céljainak megvalósítását és 
az abból fakadó tevékenységét, 

 igény esetén önkéntes szerződést köthet vele a szervezet, 
 évente önkéntes tagdíjat fizet (min. 2 Eur/év/tag), a VM vezetőségének 

haladéktalanul eljuttatja a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint 
felkérésre aktualizálja az adatait a tagnyilvántartás részére, 

 legalább évi egy zarándoklaton igyekszik részt venni. 

 
Van lehetőség csak a munkánk támogatására is, mint feljebb is írtuk, akkor a fenti 
számlaszámra utald egyszeri vagy rendszeres támogatásodat Variabilny symbol: 
2020202000 

Örömmel vesszük más jellegű támogatásodat,  felajánlásodat, segítségedet is! 
 
 
Minden jót! 
Kismedve 
 


