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[BÁ] Törekedjünk arra, hogy a Plébánia rendezvényein elsősorban a megszólított rétegek 
vegyenek részt. Nem lehet ott mindenki mindenhol, inkább a neki szóló programot válassza.

1 Postabontás / az elmúlt időszak eseményei
• Lókút [MMK]: Szeptember óta nem történt változás, a csoportok továbbra is 

használják a házat. Az érsek levelét még nem kaptuk meg. A faluban van az ügynek 
egy lelkes pártolója, aki sokat tett a bonyodalmak elsimításáért. A SZIE nevében 
köszönőlevelet írunk neki.

• Pótlólagos kulturális pályázat [SP] --> Csányi T. 2008-10-15-én értesített minket, 
hogy a Plébánia pályázatában nyertünk 260 eFt-ot a Néptáncra és 80 eFt-ot a 
Játszóházra.

• SZIEszta sorsa -- A szervező fiatalok a következő válaszmányi ülésre fognak eljönni. 
Jó lenne bevonni őket az Egyesületbe is.

• Megjelenésünk a búcsún: [BO] A kincskeresés nagyon sikeres volt! Köszönjük Balázs 
Orsinak a szervezést és a lebonyolítást! A résztvevők közül többen is érdeklődtek a 
SZIÉ-be való belépésről. Szintén tetszetős volt a néptánc-csoport bemutatója, 
amelyben a legkisebbek és a legnagyobbak együtt léptek fel.

• Az Európai Szociális Alap (ESZA) / Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008-10-
09 tájékoztatott, hogy a SZIÉ-t regisztrálták az NCA jelöltállítási rendszerében. Az 
igazolással lehet majd szavazni. [SzA]

• Megkésve jutott el hozzánk az Őrmező;i Morus Szent Tamás Egyesület meghívója 
megalakulásuk 15. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségükre. Utólagosan 
levélben gratulálunk nekik. [MKA]

• A Fővárosi Bíróság záradékolt végzése szerint az új tisztségviselők bejegyzése 2008-
10-13-án jogerőre emelkedett.

• A Közép-Magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 2008-10-02-én 
kelt levelében kifogásolja, hogy a 2004-es NYENYI adatszolgáltatást a SZIE nem 
küldte meg. Pótlását Rozványi Balázs végzi.

2 Feladatok visszaellenőrzése
• OTP aláírás-minták [MKA] <-- 2008-10-03-án beadtuk az Alapszabályt és a Bíróságra 

beadott változtatási kérelmet, és ezzel életbe lépett az új aláírási rend.
• Néptánccsoport sorsa [MKA, SI] <-- 2008-10-16 szülői értekezleten tájékoztattuk a 

szülőket a kialakult helyzetről, és meghívtuk őket a SZIÉ-be. Hárman szívesen 
vállalkoztak a koordinátor-szerepre. Mindenképp meg kell szólítani őket!
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• Csángószámla átutalása [AG, MKA]: Az Egyesület írásban jelzi, hogy a döntés alapján 
az összegyűlt 1.750.000.-Ft-ot a dévai alapítvány számlájára a gyimesbükki otthon 
javára átutaljuk.

• SZIE honlap [BZs, MZs, LA] <-- A szakosztályvezetők frissítsék a honlapot! A 
plébánia honlapját Pálovics Péter szerkeszti.

• SZIE Bál [MZs] <-- Eddig kevesebb jegy kelt el elővételben, mint szokott. A terembér 
már ki van fizetve.

• Programok a helyi médiákba [B-SzE] <-- A programgazdákkal előre egyeztetni kell, 
hogy ne járjunk úgy, mint a temetői sétával, ahol hirtelen túl sok külsős ember jelent 
meg.

•
• SZIE hangoskönyvtár sorsa [SzE, SN] ???
• Konyhai vízmelegítő [SN] ???
• OTP elektronikus számla [MKA] <-- két együttes aláíró miatt ezt jobban körül kell  

járni.

3 Pénzügyek
• 2008-11-04: Csányi T. 650.000 Ft-os csekket kapott a 2008. Közművelődési 

Megállapodás terhére (a teljes összeg második részlete).
• 2008-11-04: Márialigetiné Makhult K. 100.000 Ft-os csekket kapott a lókúti tanyáért 

befolyt adományokból.
• 2008-11-09: Urbányi Z. 44.477 Ft-os csekket kapott a 2008. Közművelődési 

Megállapodás terhére.

2008. XI. Kulturális pályázat még kiadható maradékösszegei:
• Zöldkör tájfutás: 67.500,- Ft
• Zsibongó: 30.000,- Ft
• Baba-Mama klub:60.000,- Ft

4 Aktuális teendők
• Tagság megszólítása [MKA]
• Szellemi-lelki hétvége (nov. 21-22. Szt. Margit Gimnázium) [B-SzE]: SZIE 

kiadványokat lehetne vinni az eseményre.
• A néptánc terembérszerződésének megkötése. [MKA]
• Szent Margit kereszt felszentelése (nov. 15.) [TT]

HT 2008.11.13/1: Török Tamás a naszályi kereszt helyreállítási költségeire pótlólag 
4.380,-Ft ot kér: egyhangúlag megszavazva.
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