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Választmányi jegyzőkönyv 
2008. december 11. 

Jelen vannak: Simon Nadinka, Ságodiné Molnár Ildikó, Balázs Orsolya, Meszéna Zsolt, 
Bozóky-Szeszich Elek, Szesztai Attila, Szabó Mónika választmányi tagok. 

1. Postabontás / az elmúlt időszak eseményei 

• Lókút [MZs]: A bérleti idő 5 évre módosult, ennyire szól a lókúti egyházközségi 
képviselőtestület mandátuma is. A telek-elbirtoklás ügyét később rendezik. Az érsek 
kiállt a SZIE mellett. 

• 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. A Plébánia azóta se kötött bérleti szerződést a Szt. Margit 
Gimnáziummal, mert az Önkormányzat nem utalta át a pénzt. A múlt hónapban 
kaptunk egy szerződéstervezet, amit a Gimnázium küldött nekünk. Ezt kéne a Plébánia 
nevére és a fizetési feltételek (idei elszámolás!) szerint módosítani.  

• Új belépő: dr. Baloghné Farkas Krisztina a tánccsoport szülei közül (kicsik). 
Ajánlók:Baranyainé Tutschek Andrea és Ságodiné Molnár Ildikó. 

• SZIE Bál (nov. 15. Magyar Kultúra Alapítvány Székháza) [MZs]: jól sikerült. 
Javaslat: a SZIE és a Bál Szakosztály közösen vegyen egy projektort. 

• Szellemi-lelki hétvége (nov. 21-22. Szt. Margit Gimnázium) [B-SzE]: Idén a Karolina 
Egyesület szervezte, tőlük jött a legtöbb résztvevő. Néhány külsős is volt. Kis 
nehézség volt a helyszínen, hogy több rendezvény is zajlott egy időben a 
Gimnáziumban. Általában elmondható,hogy egyre kevesebben vesznek részt a 
Hétvégén. Újítani kellene a témákon, hogy többen eljöjjenek. 

• Mikulás-futás [BO]: a Városmajorban rendeztük, nagyon sokan voltak, több mint 60 
induló. Jó volt az idő is. Mindenkinek jutott nyeremény.  

2. Feladatok viszzaellenőrzése 

• Néptánccsoport sorsa [MKA, SI] <-- 2008-10-03-án tárgyaltam Kántor Z. gondnokkal. 
2008-10-09-én egyeztettem Hajdú R. tánctanárral. 2008-10-16 szülői értekezleten 
tájékoztattam a szülőket a kialakult helyzetről, és meghívtam őket a SZIE-be. Hárman 
szívesen vállalkoztak a koordinátor-szerepre: Vőcsei Péterné Krisztina, Varjasiné 
Magdi és Némethné Rév Judit. Sajnos a nagyok csoportjában nagyon kevesen vannak. 
Felmerült, hogy költözzünk át a Gárdonyi-ba.  

• Konyhai vízmelegítő [SN]: a Plébánia küld egy szerelőt, aki felteszi 

3. Pénzügyek 

• [MZs]: Javasolom, hogy az Emil bá részére készülő verseskötethez a SZIE is járuljon 
hozzá, mondjuk 10-20 könyv árával (12-24 eFt). HT. 2008-12-11/1: a SZIE 24e Ft-tal 
támogatja a verseskötet megjelenését, és 10 példányt kér belőle. Elfogadva: 7-0-0 

4. Aktuális teendők 

 
A Fésületlen lapzártáját legalább 10 nappal előbbre kell hozni, hogy – igazodva az Újbuda 
megjelenéséhez – a programok végleges időpontjait időben le lehessen adni a kerületi 
újságba. Kérjük a programfelelősöket, próbálják ezt betartani! 
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HT. 2008-12-11/2: A SZIE nem csatlakozik a Dobrev Klára felszólalása ellen írt petíció 
aláírásához. Elfogadva: 7-0-0 


