
Jegyzőkönyv

a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának

2011.10.03-i üléséről

Jelen vannak: Ságodiné Molnár Ildikó, Balázs Orsolya, Újlaky Eszter, Urbányi 
Zoltán, Meszéna Zsolt, Szesztai Attila választmányi tagok, Balyó Béláné, 
Márialigetiné Makhult Katalin, Csányi Tamás tagok

1. Aktuális teendők
1.1 Szakosztályi ügyek
 A Baba- mama kör foglalkozások és a   Hangversenyek a megérkezett pályázati 
támogatással rendben folynak. A Közművelődési megállapodás keretében tervezett 
Vers és dal előadói csak október végén véglegesíthetők. A  Fotópályázat bírálata 
megtörtént,  pályázati  támogatás  terhére  a  templomi  elektromos  szerelvények 
megvásárlása és beépítése a következő feladat. Most először a fotók mellett, a SZIE 
Rajz és festőszakkör és más civil szervezetek legjobb alkotásai is ki lesznek állítva. 
MMK  tájékoztatást  adott,  hogy  a  megújult  SZIE-Zsibongó,  mise  utáni 
gyerekfoglalkozásokat X. 16-án, XI. 27-én és I.  22. vagy 29-én fogjuk megtartani, 
(felelős: MMK, plébánia kapcsolat: Süvegesné Rudán Margit).
SzA  kérte  a  jelen  lévő  és  jelen  nem  lévő  szakosztály  felelősöket,  hogy  a 
közeljövőben kérjenek fel néhány, arra érdemes, régóta járó külső látogatót, hogy 
lépjenek  be  a   SZIÉ-be  a  kilépések  ellensúlyozása,  az  állandó  megújulás 
lehetőségének biztosítása érdekében.

1.2 Évfordulós Fotóalbum 
CsT és UZ tájékoztatta a Választmányt a fotóalbum összeállításának állásáról és a 
még meglévő finanszírozási gondokról. SzA  a következő ülésre költségvetést kért a 
felelősöktől.

1.3  SZIE bál 
MZs tájékoztatást adott a november 12-i  bál előkészítésének kedvező állásáról,  a 
Gimnáziumban  lebonyolított  helyszíni  egyeztetésről.  A  befogadó  Szent  Imre 
Gimnázium  igazgatójának  és  tantestületének  minél  előbb  meg  kell  írni  a 
köszönőlevelet - Meghívót. Felelős: MZs

1.4 Szabadegyetem
 Az őszi 3. program Placid atya meghallgatása és köszöntése lesz dec. 9-én, Stróbl 
Kati szervezésében.
Mások  által  szervezendő  híres  ember  találkozókra  új  gyűjtőnevet  keresünk.  SzA 
szerint  célszerű lenne pl.  meghívni  a kerület  fontos kulturális,  szociális szereplőit,  
díszpolgárait.  Szervezőket keresünk, jelentkezés SzA-nál: aszesztai@t-online.hu

1.5 „72 óra kompromisszumok nélkül”, október 13-16.
MA  javaslatára  a  Választmány  megtárgyalta  a  fiatalokat  megmozgató,  egész 
Magyarország területét lefedő önkéntes akciót és felhívja a következő Választmány 
figyelmét jövőre esetleg saját, kapcsolódó önkéntes projekt indítására.
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1.6 Ifjusági klub 
A Választmány örömmel  és köszönettel  nyugtázta,  hogy Stróbl  Kati  újraindítja  az 
Ifjúsági klubot.

1.7  Részvétel a Szent Imre napon és a Kerület napján
1/2011.10.3.sz Határozat. A Választmány  egyhangúan úgy határozott, hogy a 
SZIE önálló sátorral részt vesz a Szent Imre napi búcsún, a BME Civil Faluban 
már  kipróbált  elemekkel,  gyermek  kézműves  és  játék  foglalkozással 
kiegészítve.

1.8  Népszámlálás.
A  Választmány  felkérte  a  SZIE  tagjait,  hogy  népszerűsítsék  a  Katolikus  Egyház 
felhívását: „Valljuk meg, hogy katolikusok vagyunk”

1.9   5. Keresztény Civil Szervezetek Fóruma (Parlament)
A SZIÉ-t Újlaky Eszter fogja képviselni az októberi találkozón. 

2. Postabontás / az elmúlt időszak eseményei

2.1  Kilépő: Kelemen Zoltánné (Göd)  (08. 21-én kelt levele mellékelve)
2/2011.10.03. sz.  Határozat: A Választmány egyhangúlag úgy határozott, hogy 
a kilépőket nem töröljük  a digitális SZIE listáról.

2.2  Őszi programfüzet kiosztása
SzA ismét felkérte a szakosztályvezetőket,  hogy a plébánia portájáról  vigyék el  a 
munkájukhoz  szükséges  példányokat  és  használják  azokat  az  új  tagok 
beléptetésénél is. CsT vállalta a további templomi osztás lebonyolítását.

2.3 Az  adatmódosítás  az  APEH-nél  megtörtént,  köszönet  érte  Rozványi 
Balázsnak.

2.4 SzA tájékoztatta a Választmányt Kerékgyártó Gáborral, az Önkormányzat civil 
felelősével folytatott megbeszéléséről: Közösségi ház hiánya a kerület belső részén, 
a Fadrusz utcai kiköltöző orvosi rendelő átadása civil szervezeteknek?, SZLH, nem 
lesz a körtéren kaszinó, zarándokszállás a templom közelében?, Civil Fórum ügyek

3. Intézendő, még nem lezárt korábbi ügyek

3.1 A Honlap megújítása folyamatban van, BZs

4. Pénzügyek

4.1  2010 évi 1% felhasználásának bizonylatolása szükséges, Felelős RB. (hi. okt. 
31), 2012 elején a tagság körében mozgósítás szükséges 2011-re.

4.2  Az NCA elszámolásának határideje: október 30. Felelős: MZs

Bp. 2011. 10. 27.   Jkv. vezető:  Szesztai A.
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