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Választmányi jegyzőkönyv 
2008. június 12. 

Jelen vannak: 
Mergl K. Attila, 
Ságodiné Molnár Ildikó, 
Szuhaj Eszter, 
Balázs Orsolya, 
Szesztai Attila, 
Bozóky-Szeszich Elek, 
Szabó Monika, 
Brückner Ákos választmányi tagok. 

1 Az elmúlt időszak eseményei 

� Ákos atya köszöntésére az egész plébánia együtt készült, az ünnepi mise és az azt követő 
agapé bensőséges hangulatban zajlott. 

� A találkozás Mezősi Erikával és az Ágoston-rendi nővérekkel szintén nagyon jól sikerült. 
� A plébániai nagytábor szervezés alatt van, eddig 185-en jelentkeztek. Ha 250 fő 

jelentkezik, a tábort kizárólagosan használhatjuk. 

2 Pénzügyek 

� 2008-05-27: ELTE részére 34.560 Ft a teremfoci bérleti díjaként elutalva. 
� 2008-05-27: Szt. Margit Gimnázium részére 12.500 Ft a néptánc terembérleti díjaként 

elutalva. 
� Határozat (HT 2008-06-12/1): A Mezősi Erikával való találkozás költségeinek 

megtérítésére a választmány 8.000 Ft-ot ad. – Egyhangúlag elfogadva (7-0-0). 
� Határozat (HT 2008-06-12/2): A megrongált Szt. Margit kereszt helyreállítását az 

Egyesület 50 e Ft-tal támogatja. – Egyhangúlag elfogadva (7-0-0). 
� A könyvkiadás támogatásáról már határoztunk, ez a nyomdaköltség átvállalásában 

realizálódhat. A SZIE tiszteletpéldányokat is kapott. 

3 Találkozás a társegyesületekkel 

A Választmány felhatalmazásával Szesztai A. meghívta a Karolina Egyesület, az Albertfalvi 
Keresztény Társaskör és az Őrmezei Mórus Szt. Tamás Egyesület vezetőit egy bemutatkozó 
beszélgetésre. 

A Karolina Egyesület nevében Végh Pál elnök jött el. A többi egyesületet a következő 
választmányi ülésre újra meghívjuk. 

Egyesületeink együttműködésének fejlesztése érdekében közösen hirdessük meg nyilvános 
programjainkat. Ehhez rendszeres információcserét szervezünk. 
A nagyobb eredményesség, elsősorban a fiatalok közösségi aktivizálása érdekében, kevesebb 
kiemelt programra több, a kerületi lapokban történő hirdetéssel is hívjuk az érdeklődőket. 
A Karolina Egyesület rendszeres programja a Szabadegyetem, őszi két alkalma 09.18. és 10.16., 
amelyeken Csányi Tamás ill. Daróczi Bárdos Tamás tartanak előadást egyházzenei témában. 
A három egyesület közös programja a Szellemi-lelki hétvége, melyet idén a Karolina egyesület 
rendez. Helyszín: a Szt. Margit Gimnázium díszterme, ideje 2008. 11. 21-22. témája a Biblia 
éve. 
Új egyesületeket is megkereshetnénk… 


