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2008. augusztus 27.

Jelen vannak:
Mergl K. Attila, Szesztai Attila, Bozóky-Szeszich Elek, Balázs Orsolya, Szuhaj Eszter, 
Ságodiné MOlnár Ildikó, Simon Nadinka, Szabó Mónika, Meszéna Zsolt, Brückner Ákos 
Előd atya választmányi, Adamis Géza, Török Tamás ellenőrző bizottsági tagok, Márialigetiné 
Makhult Katalin.

1. Postabontás/ az elmúlt időszak eseményei
• Nagytábor értékelése (T.T.): A tábor nagyon jól sikerült. Az összesen 265 résztvevő 

90%-a  teljes időben részt vett. Négy évvel ezelőtt 100-al kevesebben voltak. A 
hirverés sokszínűsége is vonzhatta a jelentkezőket. A családok számára ígért biztos 
támogatás - több mint 300 e Ft -  szintén vonzó volt. A XI. Önkormányzat, a Fővárosi 
Önkormányzat, a VICUS Alapítvány és a Plébánia alkalmi gyűjtése keretében a  hívek 
adománya támogatta a tábort. A táborozók átlagéletkora 31 év! Sok volt a felnőtt 
(felnőtt altábor - 35 évnél idősebbek - létszáma 95 fő), kevés a fiatal. Sok köszönet 
illeti azokat, akik bármilyen szolgálatot vállaltak, a hirtelen adódó helyzetekben 
segítettek.
Megjegyzés: bár a Választmány több tagja családjával részt vett a táborban, nevesítve 
hiányzott a SZIE megjelenése, bemutathattuk volna az Egyesületet azoknak, akik még 
nem ismerték.(M.K.A.)

• Tóparti Újbuda Parti (M.Zs.): A XI. kerületi rendezvényen jó lenne bemutatkozni, de 
későn kaptuk a meghívást. Legközelebb szívesen bekapcsolódunk. Legyen egy kész, 
bármikor elővehető program az ilyen alkalmakra. Már tavasszal el kell kezdeni 
készülni rá.

• Lókút (M.M.K.): A lókúti plébánia és a SZIE megállapodását - a SZIE 20 évre bérli az 
ingatlant - a képviselőtestületük fel akarja mondani. ( Jogszerűtlenül, mert hivatalosan 
nem tettek képviselői fogadalmat). A szomszéd ingatlantulajdonosok birtokháborítást 
követtek el, ráépítettek a telekre, ezt tette szóvá a SZIE - az egyházi ingatlant védve - s 
emiatt akarják a szerződést felbontani. Sokan félnek az elbirtoklástól, ami a hosszú 
ideig tartó bérlés esetén következhet be. A SZIE felújította a házat, gondozza a kertet, 
a falubeliekkel jó a kapcsolata; nincs igazi ok a felmondásra. Márialigeti Károly 
levelet írt az Érseknek, amelyben elé tárja a tényeket és kéri, hogy a korábban indított 
pert a telekhatárok újbóli kijelölése végett vigyék végig, a plébános által is aláírt 
felmondást pedig megfontolásra kéri az fentebb leírtak értelmében. E levélre még nem 
érkezett válasz.

• Banki felhatalmazás visszavonása megtörtént (M.K.A.)

2. Feladatok visszaellenőrzése
• Bírósági bejegyzés (Sz.E.): 08.25-én megtörtént. 
• OTP aláírásminták (M.K.A.): a bírósági bejegyzés meglétével megtehetők
• Kulcsok leltára, működési rend a SZIE-tanyán (S.N.):

HATÁROZAT(HT 2008-08-27/1): Házirend tervezetet készítünk, melyben az 
alapvető együttélési-együttműködési normákon kívül rögzítjük, hogy a szomszéd 
teremben folyó hittanórák ideje alatt és este 10 óra után zenélni nem lehet a 
helyiségben.
   7-0-1 elfogadva



• Felesleges holmik leltára, kidobása (S.N.): IX.13-án minden érintettet hívunk és 
várunk a SZIE-tanyára őszi takarító-rendrakó napunkra 

• Néptánccsoport sorsa (M.K.A.): a néptánctanárt, Hajdu Rékát meghívjuk a 
Választmányi ülésre, hogy megbeszéljük a csoport további sorsát: SZIE-program 
marad a náptánc vagy önállóan viszi a csoportot

• Statisztikai jelentés (R.B.): elkészült
• Csángószámla sorsa (A.G.): Az eredetileg támogatandó iskola építése engedélyek 

hiányában nem kezdődött el. A Deák András által támogatott iskola építése 
befejeződött. Utánajárunk, hogy aktív-e még az eredeti számla, vagy személyesen 
Böjte Csabától kérünk útmutatást, hogy hol lehetne hasonló célokra felhasználni az 
összegyűlt 1.740 e Ft-ot. Ebben az esetben a befizetőket tájékoztatni kell, hogy 
egyetértenek-e az adományuk ilyen felhasználásával.

3. Pénzügyek
• 2008-08-08: ELTE részére 13.824 Ft teremfoci terembér elutalva
• Döntés a lekötött betétekről (A.Jutka): a három jelenlegi számla közül egyre 

semmilyen befizetés nem érkezik, ezt megszüntetjük. A lekötött pénzek öt különböző 
fordulópontú kisebb összegben havi kamatozás melletti betétekben vannak
HATÁROZAT( HT 2008-08-27/2): a külön lekötéseket összevonjuk eggyé
   7-1-0 elfogadva
HATÁROZAT(HT 2008-08-27/3): a SZIE elektronikus számlát nyit M.K.A. nevével
   7-0-1 elfogadva

4. Aktuális teendők
• Az őszi programfüzet összeállítása. A programismertetőket és az időpontokat a 

szakosztályvezetőkkel egyeztetni kell. A füzet a Városmisszióra jelenjen meg, így a 
tartalom leadási határideje 09.05. (M.Zs.)

• NCA civil jelöltállítási rendszerében való részvétel (B.Sz.E.): regisztrálni kell, 
különböző kuratóriumokban lehet részt venni. A hasonló egyesületek között egyetértés 
legyen a közös szavazást illetően (Sz.A.)

• Tagság megszólítása: Az új tagokat köszönteni fogjuk, a régi tagokra is számítunk 
(B.O.)

• Megjelenésünk a búcsún (B.Á.):  A búcsú ideje 11.08-09. Müller Rezső a szervező. A 
SZIE is megjelenhet sátorral. A szobor előtti fát ünnepélyes beültetéssel pótolják. 
Ismeretterjesztő füzet jelenik meg. Megindul az új orgona építése.

• Megjegyzés: az egyházi rendezvényeken a SZIÉ-nek komoly csoporttal  kellene 
megjelenni. Szt. Pál évében a Leveleit napi szinten olvasni, Istenben élni. Minden 
utolsó pénteken lehet szentségimádás az ifjúságért, legalább egy katekéta és tíz 
résztvevő esetén. 09.17-20 Városmisszió, 10.04. Nagymaros

5. Köszöntés:
Márialigetiné Makhult Katalinnak és Meszéna Zsoltnak megköszönjük a hosszú és fáradságos 
munkát, amit évekig végeztek az Egyesület élén.
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