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2008. május 15.

Jelen vannak: Simon Nadinka, Mergl K. Attila, Szabó Monika, Balázs Orsolya, Ságodiné Molnár 
Ildikó, Szuhaj Eszter, Bozóky-Szeszich Elek, Brückner Ákos választmányi tagok,
Kató Csaba, Márialigetiné Makhult Katalin vendégek.

Ákos atya felhívja a figyelmünket, hogy jó lenne a Plébániának mint közösségnek több helyen, 
rendezvényeken, programokon nevesítve megmutatni magát. Nagyon nagy szükség van a civil 
segít kre is, mert egyedül nehéz mindenhol ott lenni.ő

Kató Csaba bejelenti, hogy új szakosztályt hoz létre: a Szentimrevárosi Darvak Érint s Rögbiő  
Szabadid sport Szakosztályt. A Választmány egyhangúlag támogatja a Szakosztály megalakulását.ő  
A Magyar Rögbi Szövetség már jelezte, hogy tagjai sorába léphetne. Javasoljuk, hogy inkább egy 
év m ködés után lépjenek be a Szövetségbe. A megalakulást és a belépési szándékot mindenképpenű  
jelezzék feléjük, mivel a SZIE lenne az els  egyesület, amelyben Érint s Rögbi Szakosztályő ő  
m ködik. Jogászt meg kell kérdezni, hogy a közhasznúsággal ez a tevékenység ill. ez a tagság nemű  
összeegyeztethetetlen-e. Június végén rendeznének egy nyitott kupát, ahol más rögbicsapatokkal is 
megismerkedhetnének. szt l különböz  korosztályos csapatok alakulhatnának. RészletesebbenŐ ő ő  
Kató Csaba tájékoztat a Fésületlenben. Az  új szakosztály választmányi összeköt je S.N. ő

Kató Csaba ismét jelzi, hogy a SZIE tanyán zajló énekes és hangszeres próbák zavarják a 
szomszédos hittanteremben az összejövetelt. S.N. ismét szól a zenészeknek és a szabályok be nem 
tartása estére a teremkulcs visszavételét helyezi kilátásba.

M.M.K. észrevételei:
– a küls sök által is látogatott programokon jobban kellene reklámozni az Egyesületető
–  a SZIE megalakulásának 20 éves évfordulójának megünneplését idejekorán el kell kezdeni 

szervezni
– az Egyesületr l szóló nyomtatvány elavult, frissíteni kelleneő
– Jó lenne egy idegen nyelv  szórólap isű
– az új belép kkel jobban kellene tör dni, feladatokkal megbízni kető ő ő
– a Családos Szakosztály vezetését Balázs Orsolya vegye át – B.O. elfogadja a felkérést

Tagfelvételek: Tóth Zsolt Ipoly O.Ciszt és Kiss Júlia jelentkezését az Egyesületbe a Választmány 
egyhangúlag elfogadja.
Tagkilépések: Bayer Róbert és Gyurkovics Dorottya kilépését az Egyesületb l a Választmányő  
egyhangúlag tudomásul veszi.

Az elmúlt id szak eseményei: ő
– Csányi Tamás hangversenysorozata lezajlott
– az Infoparkban rendezett tájfutóverseny jól sikerült
– a Guriga Szakosztály Békéscsabára kirándult
– a Zsibongó Klub összejövetele kapcsolódott a Szent Gellért óvoda rendezvényéhez,    a 

hagyományos tavaszi vásárhoz
– a Török Tamás által szervezett kirándulás ebben a hónapban is jól sikerült
– az SZDSZ párbeszédkezdeményez  Fórumra hívta az Egyesületet, de sajnos az id pontot késveő ő  

tudtuk meg – így nem vettünk részt rajta.
– Újbuda Kulturális Központ – a XI. ker. Önkormányzat rendezvénye a Bartók Béla út körüli 

központosításról, közösségi terek alakulásáról is szólt. B. O. volt jelen.
– a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) adatbázist kezel azokról a szervezetekr l,ő  

amelyeknek az adó 1%-át lehet adományozni – már tagja az Egyesület ennek az adatbázisnak



– a SZIE Néptánc csoport szeptembert l nem a SZIE keretein belül fog m ködniő ű

Pénzügyek:
– a Családos Szakosztály pályázatot ad be a XI. ker. Önkormányzathoz a Baba-mama Klub és a 

Zsibongó Klub nevében
– Esélyegyenl ségi pályázatot ad be a Guriga Szakosztályő
– Lókút bevétele tavaly 86 e Ft volt, ehhez kér még M.M.K. 14 e Ft-ot, így 100 e Ft-ot kifizetnek 

a ház fenntartására (elmúlt öt év bérleti díjára) – a Választmány egyhangúlag támogatja
– Lókútról mint szálláshelyr l a KSH részére a beadvány R.B. elküldteő
– Csányi Tamás ötletére (Ákos atya 75. születésnapjának megünneplése) 250 e Ft + 100 e Ft 

el leg ill. kölcsön kifizetveő
– a Közm vel dési megállapodás keretösszegének els  fele, 750 e Ft megjött, Cs.T. 4ű ő ő  

hangversenyének költségére és a SZ Efrém Férfikar részére kiadva
– a teremfoci számlája (terembér) kifizetve
– a Zöld Kör részére 50 e Ft megérkezett
– Néptánc terembérlet a Szt. Margit Gimnáziumban 12 500 Ft, az el z  hónapban megszavazottő ő  

30 e Ft terhére kifizethető
– az OTP-nél a bírósági bejegyzés után lehet az új aláírásmintákat lekönyvelni

Feladatok:
– Nyilatkozatok kitöltése

pecsét átadása S.M.I.-nak
– SZIE tanya kulcsairól S.N. listát készít. A helyiségnek legyen rendszeres heti takarítási napja a 

használók számára. A felesleges holmik – már régóta nem használt sílécek, rendezvények után 
maradt dolgok, stb. - lomtalanításra kerülnek. El tte a Fésületlenben meg lehet hirdetni, hogyő  
kellenek-e valakinek.

– Az Albertfalvi Keresztény Társaskör és a Karolina Egyesület képvisel ivel való találkozás aő  
következ  hónapban lesz esedékeső

– a nyári tábor programjainak szervezése folyamatosan zajlik
– Ákos atya 75. születésnapja alkalmából az Egyesület Emlékérmét kapja meg – a Választmány 

egyhangúlag támogatja
– Mez si Erika és az Ágostonrendi szerzetesn vérek fogadása június 6-án 6-9 óráig lesz a Szentő ő  

Imre ház Dísztermében

A következ  Választmány id pontja június 12., este fél 8ő ő


