
Jegyzőkönyv

a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának
2011-11- 07-i üléséről

Jelen vannak:  Ságodiné Molnár Ildikó, Bánki Zsolt, Újlaky Eszter, Urbányi Zoltán, 
Balázs  Orsolya,  Meszéna  Zsolt,  Szabó  Mónika,  Szesztai  Attila 
választmányi  tagok,  Urr  Zsolt  Ipoly  atya  kooptált  választmányi  tag, 
Dobos Kornél ellenőrző bizottsági tag, valamint Márialigetiné Makhult 
Katalin, Csányi Tamás, Török Tamás szakosztály vezetők

Helyszín: SZIE tanya, Szent István ház

1. Aktuális ügyek, teendők

1.1  Ipoly atya: a Plébánia és a SZIE kapcsolata
Ipoly atya a plébániára érkezése óta támogatja az Egyesületet, a jövőben is szoros 
együttműködést  tart  szükségesnek   a  legfőbb  közös  cél,  a  közösségépítés 
érdekében. Javaslatai: fiatalítás, tagszám-növelés, még jobban nyitni kifelé, egyben 
erősíteni  a  SZIE  lelki  hátterét,  közösség-  létrehozó  és  mozgató  tevékenységét, 
további testvérkapcsolatok  építése más keresztény egyesületekkel. . Mellé kell állni 
a jó külső társadalmi kezdeményezéseknek,  pl.  a SzIE a püspökkari  körlevelekre 
társadalmi szinten nyilatkozzon – ez serkentené a közösségen belüli párbeszédet is. 
A különböző lelkiségi mozgalmak kiszipkázzák a közösségekből az aktív tagokat, a 
SzIE  is  integrálhatná  az  egyéb  közösségek  arra  érdemes  tagjait.   A  SZIE  által 
tervezett  karácsonyfadísz-készítő  verseny  díszei  a  templom  előterében  felállított 
SZIE fenyőfára kerülhetnek.  
SzA megerősítette a SZIE szoros együttműködési szándékát, a plébánia segítését 
minden  területen  és  kérte  Ipoly  atya  támogatását  az  egyesületi  taglétszám 
növelésében, a fiatalok bevonásában, időnként a tagfelvétel mise utáni hirdetésének 
lehetőségét.

1.2  Tavaszi működésünk helye, helyiség igényünk az új rendházban
Sixtus  főapát  úr  búcsún  adott  tájékoztatása  szerint  a  Szent  István  ház  helyén 
elképzelt új ciszterci rendházat még nem tervezik, a meglévő épületet tavasszal még 
nem bontják, ezért  tavasszal  még az eddigi  helyiséghasználattal  működünk. Ipoly 
atya  megerősítette,  hogy a bontás  megkezdésétől  az  új  rendház megnyitásáig  – 
ugyan csökkentett alapterülettel és idővel -, a plébánia épületében biztosít helyet a 
SZIÉ-nek. A  SZIE a jövőben  a Szent Imre ház fszt-i nagytermét szeretné használni. 
SzA  átadta,  megküldte  Ipoly  atyának  és  Sixtus  főapát  úrnak  a  SZIE 
helyiségigényének tervezési  programját a majdani  új  ciszter  rendházban (kb.  100 
m2, kizárólagos használattal) és kérte a tervezésbe való betekintés lehetőségét.

1.3  Plébánia fűtési költség térítési igénye 
Ipoly atya korábban kérte a SZIÉ-t, hogy a váratlanul érkezett, rendkívüli, 450 e Ft  
összegű gázszámla kifizetésében segítse a plébániát.
HT-2011-11-07/1 sz. határozat: A SZIE a plébániának a helyiség felújításokon 
felül eddig fizetett 60 e Ft/év helyiség-használati díjat  25 %-al megemeli, 75 e 
Ft/évre és most egy összegben 3 évre előre kifizeti azt, 225 e Ft összegben. 
Cserébe a plébánia 2014. 10. 31-ig helyiséghasználatot  biztosít  az Egyesület 
számára. Szavazás: 7-0-1 (SzA), elfogadva.
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1.4 Szakosztály ügyek
 Guriga: Eszter betegsége alatt Misivel és a segítőkkel egyeztetve a Választmány 
kiemelten támogatja  a szakosztályt. Felelős: BO
 Kirándulás: öt éve, havi egy alkalommal, jól működik, ott új tag beléptetésére nincs 
lehetőség.
 Tarokk-kör: két év alatt hat csoport indult, akik azóta is játszanak, jelenleg is van  3 
csoport, foglalkozás szerdánként 19 órakor a SZIE tanyán, (önköltséges).
Meghívandók a következő ülésre: Kató Csaba, Nemes Gábor, Gilyén Péter, ha tud 
Szuhaj Eszter

1.5  Évfordulós Fotóalbum előkészítése
 A  felelősök  (CsT,  UZ)  bemutatták  a  nyomdakész  kötet  tervezetét,  ami  tetszést 
aratott. Költségvetés: „Verses Képes Könyv” – 204, részben színes oldal, fele kép, 
fele vers,. 600 példányban készül, 840 e – 900 e Ft-ért. Támogatók: Önkormányzat 
2x 200 e Ft, Szent Imre Alapítvány 200 e Ft, Szentimrevárosi Alapítvány. A kötetet  
ingyenesen osztjuk, de támogatást elfogadunk érte, amit könyvjelzővel  köszönünk 
meg.

1.6 A SZIE bál előkészítése 
MZS: jól haladnak a bál előkészületei, de eddig csak 80  jelentkező van. Helyszín: a 
Szent Imre Gimnázium, nov. 12,  20 óra.

1.7 KVK pályázat, karácsonyfa –dísz készítő verseny
SzA tájékoztatást  adott  az  e-mailen minden választmányi  tag  részére megküldött 
KVK pályázat beadásáról, eredményhirdetés legkésőbb nov. 30-ig, a megvalósítás 
előkészíthetőségéhez korábbi eredményhirdetést kértünk.  Időközben lebonyolított e-
mailes szavazás alapján a következő határozat született:
HT-2011-11- 07/2. sz. határozat: A KVK pályázat 2. pontját képező Karácsonyfa-
dísz készítő gyermekversenyt abban az estben is lebonyolítjuk, ha a pályázat 
nem nyer el támogatást. Ezesetben a legszebb díszeket  a templom előterében 
felállítandó fenyőfán fogjuk elhelyezni. A verseny felelősei: BO, SMI.  Szavazás: 
6-2-0, elfogadva ( BZs és UZ a versennyel egyetértett, de a fa állítással nem).

1.8  Önkormányzat 2012. I. félévi képviselőtestületi ülésterve
Az Önkormányzat okt. 27-én kelt megkeresésére a következő javaslatokat adjuk: A 
belső  városrészben  is  szükség  van  Közösségi  házra,  minden  városrészben 
Önkéntesek házára. Móricz Zs.  körtér mielőbbi,  megfelelő rendezése. A lakosság 
tájékoztatása  a Kulturális Városközpont (KVK) fejlesztéséről. Feneketlen tó, park, 
Parkszínpad rendezése. Parkolási rendszer racionalizálása, lakosságbaráttá tétele. 
Éjszakai gyermekorvosi  ügyeletet  kell  létesíteni a kerület  központjában. A javaslat 
benyújtásáért felelős: SzA.

1.9. Az  LMP megkeresése
A kerületi LMP a  körtér végleges déli zárva tartására irányuló korábbi javaslatuk és 
az  erre  készült  negatív  eredményű,  a  SZIE  részvételével  készült  Civil  Fórum 
lakossági felmérés kapcsán megkereste az egyesületet, a „szentimrevárosi ügyek” 
egyeztetését kérve.
HT-2011-11-07/3.  sz.  határozat:  Az  Egyesület  az  LMP-vel  sem  tesz  kivételt, 
politikai párttal közvetlenül semmilyen kérdést nem egyeztet. Szavazás: 8-0-0. 
Elfogadva.
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1.10 Következő kiemelt  programok,  külső események: SZLH  11.  17-18-án a 
Szent Margit Gimnáziumban, a Háló Egyesületben Sándor kör: „A magyar ifjúság 
helyzete”,  11.17-én,  .Fotó  és  festménykiállításunk  és  díjátadás  a  templomban, 
Adventi koszorú készítés tanítás családoknak a nov. 27-i, 9 órás gyerekmise után, 
Vers és dal kedd esténként a Szent Imre házban.

 2. Postabontás / az elmúlt időszak eseményei

2.1  Őszi Szieszta 10. 29-én, UZ 
2.2   Keresztény Civil Szervezetek Fóruma 10. 27-én, UE
2.3 Ifjúsági klub 10.22-én 
2.4 Fotó és festménykiállítás UE, SMI
2.5 Szent Imre napi búcsú
2.6 Új Zsibongó 10. 16-án, MLK
2.7   Rétvári  Bence  képviselőnkkel  e-mail  egyeztetés:  Szentimrevárosi  közösségi 
háznak a TIT-et  javasolja.  Ő sem érti  a  Főváros körtérrel  kapcsolatos,  lakossági 
véleményekkel ellentétes döntéseit.  AKVK fejlesztéssel kapcsolatban neki is csak 
kérdései vannak.
3. Intézendő, még nem lezárt korábbi ügyek

3.1 Honlap megújítása, BZs, folyamatban.
3.2     Civil jogi  tanfolyam végzése, SMI, folyamatban, dec. 31-ig tart.

4. Pénzügyek

4.1  NCA elszámolás beadva
4.2 A 2010 évi 1 % megérkezett
4.3  A  Rögbi  szakosztály  regisztrációs  díját,  78  e  Ft-ot  befizettük  a  Rögbi 

Szövetségnek, pályázatból térülni fog.
4.4   Fotó és festmény kiállítás költségeinek  elszámolása folyamatban.

Aláírások a Jelenléti íven
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