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Jelen vannak:
Mergl K. Attila,
Ságodiné Molnár Ildikó,
Bozóky-Szeszich Elek,
Szuhaj Eszter,
Szabó Mónika,
Brückner Ákos választmányi tagok és
Török Tamás ellenőrző bizottsági tag.

1 Postabontás / az elmúlt időszak eseményei
 Nagytábor  szervezése  folyamatban.  A jelentkezők száma elérte  a  230-at.  Még van 

hely!

2 Feladatok viszzaellenőrzése
 Bírósági bejegyzés [MKA]
 OTP aláírásminták [MKA]

3 Pénzügyek
 2008-06-24:  Nestpress  Kft.  részére  99.749  Ft  Ákos  atya  emlékkönyvének 

nyomdaköltségére elutalva
 2008-06-24:  Fővárosi  Esélyegyenlőség  pályázaton  elnyert  összeg  200  eFt,  a 

Gurigások táborozásának támogatására.
 2008-06-30:  Balaton  Volán  Zrt.részére17.820,-  Ft  a  Gurigás  kirándulás  költségére 

(Önkormányzati pályázat terhére) elutalva
 2008-06-30: ELTE részére 27.648 Ft a teremfoci bérleti díjaként elutalva
 Kaptunk egy újabb számlát a Szt. Margit Gimnáziumból, aminek értéke 28.0000 Ft. 

Ez  azt  jelenti,  hogy  a  Néptánccsoportnak  HT2008-04-07/1-es  határozattal 
megszavazott keretet 10.500 Ft-tal túllépjük. A határozati javaslat:
HT 2008-07-03/1: A Választmány a néptánccsoport terembérleti költségeire további 
10.500 Ft-ot ad. Egyhangúlag megszavazva.

 A XI. ker Önkormányzat  Kulturális pályázatán a következő programok nyertek:
o Zöldkör parkfutás 75 eFt 
o Baba-Mama Kör 150 eFt 
o Zsibongó 100 eFt 

4 Találkozás a társegyesületekkel
Albertfalvi Keresztény Társaskör; Gazdagréti Szülők Egyesülete; Őrmezei Mórus Szt. Tamás 
Egyesület
Az  1993-ban  alakult  Albertfalvi  Keresztény  társaskört  jelenlegi  elnöke,  Kristóf  József 
képviselte.  Meglátása,  hogy  elszigetelten  működő  helyi  egyesületek  nem  tudnak  érdeket 
érvényesíteni. Új embereket nem könnyű bevonni (az egyesületbe) - még az iskolán, ill.  a 
plébánián keresztül sem. Javaslata, hogy a kerületi - vagy akár távolabbi, de hasonló értékek 
mentén  szerveződő  –  egyesületeink  alakítsanak  együtt  szövetséget.  Ez  a  szövetség  vagy 
"ernyő-egyesület"  kerületi,  budapesti  vagy  akár  országos  szinten  nagyobb  horderejű 
kérdésekben  is  tudná  közös  céljainkat  képviselni.  A SZIÉ-vel  és  a  Karolina  Egyesülettel 
együtt minden évben részt vesznek a Szellemi-lelki Hétvége szervezésében.



A 13 éves Gazdagréti Szülők Egyesületét elnökük, Müller Rezső mutatta be. Egyesületüket 12 
tag alkotja, akiket barátok, támogatók segítenek munkájukban. Megalakulásuk apropója az a 
meglátás,  miszerint  a  felnövekvő egészséges  nemzedék alapfeltétele  a  dinamikus,  meghitt 
család. Ennek megvalósulását próbálják támogatni oktatási, kulturális programokon keresztül. 
Iskolákkal,  óvodákkal  is  tartanak  fenn  kapcsolatot.  19  egyesülettel  létrehozták  a  Kerületi 
Közművelődési  Tanácsot,  amelyet  újból  működőképessé  lehetne  tenni  3  aktív  egyesület 
jelentkezésével. Tagjai a Katolikus Szülők Országos Szövetségének, amelyen belül szintén 
lehetne az összefogást erősíteni, az új igényeket felmérni. Kapcsolatuk a SZIÉ-vel az éves 
búcsú, ill. a zsinat szervezése.
Az Őrmezei Mórus Szt.  Tamás Egyesület -  elnöke Makrai Rita,  ma esti  képviselője  Szili 
Ibolya  -  az  őrmezei  hitélet  megmozgatására  jött  létre  15  éve.  A Cirmos  utcai  Közösségi 
Házban kaptak misézési lehetőséget, melyet a Szt. Gellért Plébánia papjai valósítanak meg. 
Az iskolában hittant tartanak, kirándulásokat, a Weiner zenekarával kulturális programokat 
szerveznek.  Karácsonykor,  húsvétkor  szeretetcsomagokat  készítenek,  szükség  szerint 
évközben  is  segítséget  nyújtanak.  Határontúli  kapcsolatuk  a  csíkszeredai  Plébánia  és 
Nőegylet, akikhez a csíksomlyói búcsú alkalmából rendszeresen ellátogatnak. Részt vállalnak 
a helyi óvoda, zeneiskola támogatásában is. Rendszeresen megmutatják magukat az Őrmezei 
Napok rendezvényen.

Egyesületeink együttműködésének fejlesztése érdekében a következő javaslatok születtek:
 egymás  programjait  megjelentetjük,ezekről  az  információkat jobban  hozzáférhetővé 

tesszük
 egymás működő ötleteit a többiek is megvalósíthatják
 egyesületeink képviseltessék magukat országos szintű rendezvényeken is
 közös  megmozdulások  szervezése,  ami  kifelé  jelzi  az  összefogást.  Ilyen  lehet  a 

szeptemberi Missziós Napok, ahol  közösen megfogalmazott,  hirdetett  programjaink 
lehetnének.  Közös  címke  alatt  jelenhetne  meg  az  egyes  egyesületek  saját 
tevékenysége.  Emellett  a  saját  programjainkat  a  többi  helyszínen  is 
megvalósíthatnánk. Az egyesületek missziós szervezői vegyék fel a kapcsolatot ebben 
a témában.

 az információcsere leggyorsabb módja a levelezőlista, amelyet lehetne összesíteni.
 a Szt. Imre búcsún az egyik vasárnapi misén is megszólalhatnának a társegyesületek
 programjaink  közös,  szervezett  meghirdetése  a  kerületi  nyilvánosság  számára,  a 

nagyobb eredményesség, elsősorban a fiatalok közösségi aktivizálása érdekében 

A következő választmányi ülés időpontja 2008. augusztus 27. (szerda!) 19.30.
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