
Jegyzőkönyv
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának

2012. november 5-i üléséről

Jelen vannak: Balázs Ottóné, Ságodiné Molnár Ildikó, Péceli Gáborné, Turcsányi 
Mária,   Bánki  Zsolt,  Szesztai  Attila  és  Török  Tamás  választmányi  tagok,  Dobos 
Kornél és Mergl K Attila EB tagok, Márialigetiné Makhult  Katalin és Urbányi Zoltán 
szervezők.
Helye. SZIE tanya

1. Aktuális teendők

1.1 NEA működési pályázat tartalmának módosítása (2012. 10. 01. 1.3)
A  kiíró  feltételei  ismeretének   hiányában  nem  született  határozat  az  elnyert,  a 
pályázottnál lényegesen alacsonyabb összegű támogatás felhasználásáról. Az ülés 
előtt megkapott eredeti pályázat alapján a v. tagok a következő ülésig tegyenek a 
felhasználásra javaslatot.

1.2 Kende utcai helyiségcsoport felújítása, használata
A helyiségcsoportot átvettük, a szerződéskötés és a közmű díjak fizetésének átírása 
a felújítás, beüzemelés előkészítése folyamatban van, a meghirdetett választmányi-
tagi szemle megtörtént. Tervezett első funkciók, akciók a felújítás után: Helytörténeti  
kiállítás,  a  SZIE  Művészetek  szerelmesei  szakosztály  foglalkozásai  hetenként 
egyszer havonta egyszer Turcsányi Mária vezetésével, faültetés a közelben, külső-
belső csere-bere könyvtár.

1.3 SZIE Fotókör működtetése
Urbányi Zoltán tájékoztatást adott a SZIE Nyitott szem fotóskör ezévi működéséről, 
idei  templombéli,  a  Művészetek  szerelmesei  szakosztállyal  közös  kiállításáról  és 
Török Tamás ötlete nyomán javaslatot tett, hogy a szokásos fotó pályázat keretében,  
annak megújításával jövőre Szentimrevárosi karácsonyi falinaptárt adjunk ki.
HT-2012-11-05/1.  A  SZIE  2013-ban  „Szentimrevárosi  karácsonyi  falinaptár” 
fotópályázatot bonyolít le. Szervező: Urbányi Zoltán. Szavazás: 7-0-0, elfogadva.
A pályázati felhívást még eben a hónapbanki kell adni.

1.4 Stratégiai terv
A SZIE öt szervezője október 25-én egyeztetést tartott  Ipoly atyával  a SZIE és a 
Plébánia együttműködéséről. A jelenlegi közös akciók sikeresek: havi egy Zsibongó 
a  vasárnapi  9-es  mise  után,  Ifjúsági  klub,  nyári  SZINT  tábor,  Szent  Imre  Hét, 
Szentimrevárosi  darvak,  Hangversenyek,  Vers  és  dal,  Fotó  és  festmény kiállítás, 
Kirándulások  havonta,  közös  zenei  kiadvány  karácsonyra.  Keresni  kell  az 
együttműködés új formáit, a régóta tartó, megfáradt sorozatokat meg kell újítani vagy 
új  akciókkal kell  felváltani, lényegesen ,javítani  kell  a PR munkát.  A SZIE a nagy 
plébániai  közösség  részeként,  annak  szolgálata  mellett  hidat  kíván  képezni  a 
közösség és a külső környezet között és sajátos eszközeivel, keresztényi alapokon 
elő  kívánja  segíteni  Szentimreváros  és  a  kerület  közéleti,  mentális,  kulturális, 
szociális  fejlődését.  A  Stratégiai  terv  keretében  egyértelmű  önmeghatározás 
szükséges, hogy a SZIE csak programszervező, támogatásszerző egyesület kíván-e 
lenni, vagy környezetét is befolyásoló, arra ideológiai hatást is gyakorló keresztény 
értékrendű szervezet.  Nagyobb hangsúlyt  kell  helyezni  a fiatalság megszólítására, 
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(előkészítés alatt áll egy Ifjúsági programalkotó pályázat) és a Plébánia-SZIG-SZIE 
szervezett  együttműködésre.  A  jövő  évi  Szent  Imre  Hét  közös  megvalósításának 
előkészítését már áprilisban el kell kezdeni. A plébánia támogatni fogja a SZIE kifelé 
nyitási  törekvéseit  a  Kende  utcai  új  megjelenési  helyszínre  alapozva.  Ipoly  atya 
felajánlotta a csere-bere könyvtár induló állományát. Javasolta továbbá, hogy a SZIE 
keressen meg, mutasson be, esetleg tüntessen ki  kerületi művészeket, kapcsolódjon 
be a máshol már alakuló „ Idős foglalkoztatási program”-ba.  SzA felvetette, jó lenne, 
ha  a  SZIE  márciusban  megalakuló  új  választmányának  egy  plébániai 
képviselőtestületi  tag  is  tagja  lenne.  Ipoly  atya  addig  Csányi  Tamás  állandó 
részvételét javasolta a választmányi üléseken.
A  Stratégiai  terv  előkészítéséhez  eddig  lebonyolított  beszélgetések,  kérdőíves 
felmérések  eredményeit  Szesztai  A.,  Török  T.  és  Gilyén  P.  rendszerezi  és 
decemberig elkészítik, vitára bocsájtják az első szövegtervezetet.

1.5 Civil Fórum tavaszi szentimrevárosi látogatása, közmeghallgatás, önkormányzati 
képviselőtestület jövő évi ülésterve

SzA tájékoztatást adott, hogy a több mint 60 kerületi egyesületet tömörítő Civil Fórum 
2013. tavaszán Szentimrevárosi közéleti fórum megrendezését kéri az egyesülettől. 
A Választmány a rendezést elvállalta, szervező: Sz. A.
Ezen rendezvényhez,  a  december 3-i  Közmeghallgatáshoz és a Képviselőtestület 
jövő évi  üléstervéhez a tagság bevonásával  össze kell  gyűjteni  a szentimrevárosi 
közéleti,  városüzemeltetési,  fejlesztési  problémákat.  Az ülésen felmerült  kérdések: 
tarthatatlan a Móricz Zsigmond körtér állapota, (a Himfy utcát WC-nek használják a 
hajléktalanok);  mielőbb Szentimrevárosi  Közösségi  Ház-at kell  létrehozni;  WC-k a 
játszóterekre; rendezett hirdetési lehetőséget kellene biztosítani a lakosság részére 
egyes  kiemelt  közterületeken;  parlagfű  a  Villányi  úton  a  sínek  mellett;  lopják  a 
kocsikat misék, rendezvények alatt, bővíteni kell az utcai kamera rendszert; tehessük 
ki .  a Bartók Béla, vagy a Villányi  útra a KVK keretében készült helytörténeti  fotó 
sorozatunkat.
Felhívást intézünk a tagsághoz további javaslatok tételére.

1.6 Karácsonyfa dísz készítő verseny
A tavalyi szervező SMI az idén nem tudja vállalni a szervezést. Az idei szervezésre 
kis csapat alakult Csányi T., Szesztai A. és Urbányi Z. részvételével. A versenyt idén 
is szentimrevárosi általános iskolákban és a plébániai közösségben hirdetjük meg, 
még e hónapban.

2. Postabontás, az elmúlt időszak eseményei

2.1 Tagfelvétel
HT-2012-11-05/2.  A Választmány egyhangúan a SZIE tagjai  sorába fogadta a 
felvételért  folyamodó  Prékopa  Ágnest  és  Sziráki  Dorottyát.  Szavazás:  7-0-0, 
elfogadva.

2.2 Önálló sátorral, sikerrel vettünk részt a nov. 3-4-i Szent Imre búcsún. Köszönet 
Ságodi Ildi szervezőnek és a besegítő ügyelettartóknak.

2.3 Megnyitottuk a SZIE fotókör és a SZIE Művészetek szerelmesei  szakosztályok 
közös  kiállítását  a  templomban.  Köszönet  Urbányi  Zoltán  és  Ságodi  Ildi 
szervezőknek.

2



2.4 Újraindult a SZIE lista. Köszönet a közreműködőknek, élükön Mergl K Attilának.

2.5 Okt. 18-án SMI részt vett  a KDNP parlamenti Civil Fórumán

2.6 Megkaptuk a 2011 évi 1 % támogatást, jövőre még hatékonyabb propaganda 
szükséges.

2.7 Megvásároltuk és beüzemeltük a Szent István ház fűtését biztosító Zibró kályhát.
Köszönet  Márialigeti  Katinak  és  Bánki  Zsoltnak.  A  használókat  takarékos 
üzemeltetésre kérjük.

2.8  Elkészítettük és beadtuk az Önkormányzathoz  Szentimreváros helyi védelemre 
javasolt épületeinek listáját, (27 db épület). Köszönet Makhult Mihálynak és Ládonyi  
Gabinak.

2.9.  Sikerrel  rendeztük  meg  a  Szent  Imre  hét  keretében,  november  8-án 
Népdalkörünk  első  nyilvános  Népdalestjét  a  plébánia  dísztermében.  Köszönet 
Turcsányi Máriának és a Boglárka Citera együttesnek. 

3. Intézendő, még le nem zárt, korábbi ügyek

3.1  Múltismertető a SZIE-szta részére (GP)

3.2 A 05. 04-i ülés 1.1 pont: feladatkiosztás ellenőrzése
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