
A Szentimrevárosi Egyesület Választmányának beszámolója 2022-ről

Az elmúlt évben az előző, járványban érintett évekhez képest tevékenységeink megélénkültek.

A választmányi üléseket és a közgyűlést is jelenléti formában, rendesen meg tudtuk tartani. A Választmány ha -
vonta ülésezett, július hónapot kivéve. Az ülések kivétel nélkül határozatképesek voltak.

2022-es megvalósítási időszakra 2 nyertes pályázatunk volt:
 A még 2021 végén beadott NEA 2022 Egyszerűsített Működési Pályázat, amelyen 350 eFt támogatást  

nyertünk. A megvalósítási időszak 2022.04.01. – 2023.03.31. közt még tart. Az elszámolás határideje  
2023.04.30.

 A 2022.  novemberében beadott XI.  Kerületi Civil  Pályázat,  amelyen 250 eFt támogatást  nyertünk. A 
megvalósítási időszak 2022.07.01. – 2023.03.31. közt még tart. Az elszámolás határideje 2023.04.30.

2023, február 16-án a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. értesített minket, hogy a NEA 2023 Összevont Pályázatán 
2 MFt támogatást nyertünk. Így a 2023-as működésünk nagyrészt biztosított.

A tagdíj-elmaradásokat Török Tamás kitartó munkája révén a korábbi években felszámoltuk, és a rendezett hely -
zetet azóta is fent tudjuk tartani. Továbbra is igyekszünk elérni, hogy minden tagtársunk időben, március végéig  
befizesse tagdíját.

Az elmúlt munkaév során 3 tagtársunk kilépett, egy (ifj. Makhult Mihály) meghalt. Új belépő tag 1 fő. Így 2023. 
elején egyesületünknek 112 rendes, 6 pártoló-, valamint 1 tiszteletbeli tagja van. 2022 elején változatlanul 11 
önkéntes szerződéssel rendelkezünk.

Emil atya emlékére kirándulást szerveztünk Nagybörzsönybe, ahol Márialigeti Kati és Károly nagyszerű szervezé -
sében és vendéglátásában sokszínű, tartalmas programban részesültünk. Bejártuk a környék szakrális és termé-
szeti látnivalóit, megemlékeztünk a megtűrtség éveiben itt végzett lélekemelő tevékenységekről. A finom fala -
tok mellett gyönyörködhettünk Márialigetiék hagyományőrzésében, rácsodálkozhattunk néprajzi gyűjteményük 
bőségére, érdekességeire.

A SZIE megalakulásának 30 éves évfordulóját szeretnénk egy emlékkönyvvel emlékezetessé tenni. Az év folya -
mán tartott az anyaggyűjtés, remélhetően ebben az évben nyomdába kerül az emlékalbum.

Tevékenységi körünk bővülésére idén is voltak kezdeményezések (társasjáték klub, helytörténeti séták, terem-
tésvédelmi munkacsoport). A programok kisebb-nagyobb érdeklődést váltottak ki, a tapasztalatok alapján ter-
vezzük meg a folytatást.

Kende utcai klubhelyiségünk egyre népszerűbb, kihasználtabb. Több plébániai csoportnak is tudunk helyet bizto -
sítani. A karbantartás folyamatos, és a használókat is bevontuk a takarításba.

Az egyesület „hírharangja” a Fésületlen igényes kivitelben, informatív tartalommal jelenik meg havi rendszeres-
séggel. Idén Szerkesztői üzenetek címmel új rovat indult, amely új gondolatokat tesz hozzá a tagság együtt gon -
dolkodásához.

A levelezőlisták továbbra is nagyon hasznos szerepet töltenek be a közösség összetartásában. Segítségkérések 
és felajánlások, programlehetőségek, a szentimrevárosiakat érintő aktualitások egyaránt helyet kapnak benne.

Szeptembertől felelevenítettük a féléves programfüzet kiadásának hagyományát. Szórólapként igyekszünk nép-
szerűsíteni az egyesületet és annak programjait.

Továbbra is együtt dolgozunk a társegyesületeinkkel (MCP, Városmajor), programjaink kölcsönös hirdetésével  
színesíteni tudjuk a kínálatot. Megkerestük a korábbi partnereinket is (Karolina, AKTK), hogy a kapcsolatokat új -
raépítsük.

Egyre szorosabb az együttműködés a Plébánia és a SZIE között, programok és törekvések összehangolása folyik.  
Egyesületként részt vettünk a plébánia által szervezett Búcsún, a Főzőnapon, és a Zöld kör a Plébánia nagytábo-
rában is megjelent teremtésvédelmi programmal.

Köszönet Ágostházyné Schramkó Katinak a könyvelés és tagnyilvántartás vezetéséért, a pályázati elszámolások-
ban való közreműködésért, Rozványi Balázsnak a közhasznúsági beszámoló, valamint egyéb statisztikák összeál-
lításáért, NAV-ügyintézésért, Bánki Zsoltnak a SZIE-honlap gondozásáért, az adatbevitelben nyújtott segítségért,  
Török Tamásnak a SZIE-tanya gondnoki feladatainak ellátásáért és Mergl Attilának a Fésületlen szerkesztéséért.

a SZIE Választmány nevében
Balázsné Krasznai Orsolya
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