
Jegyzőkönyv
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának 

2013. január 21-i üléséről

Jelen vannak. Balázs Ottóné, Péceli Gáborné, Ságodiné Molnár Ildikó, Turcsányi 
Mária, Bánki Zsolt, Szesztai Attila, Török Tamás választmányi tagok, Dobos Kornél 
EB tag, az ülés elején Türk Margit tagjelölt.
Helye: SZIE tanya

1. Aktuális teendők
1.1  2013  tavasz SZIE programjainak előkészítése
- A Baba-mama klub január 31-én indul, csütörtökönként, eleinte kéthetente, 9 órai 
kezdéssel, a Szent István ház földszinti nagytermében, továbbra is  Szabó Tünde 
vezetésével, gyerek-foglakozásaival.  Költségeire pályázni kell!
HT-2013-01-21/1.  A  Választmány  úgy  határozott,  hogy  a  Baba-mama 
Szakosztály  2012 évi költségeit, 50 e Ft értékben, pályázati forrás hiányában a 
SZIE terhére elszámolhatja.  Szavazás: 7- 0- 0. Elfogadva.
- A Guriga klub   havi klubfoglalkozásait,  a Szent István ház fűtési gondjai miatt,  
várhatóan csak  márciusban kezdi meg. Éves kirándulásuk költségeinek fedezésére 
pályázatot  adtunk  be  120  e  Ft  értékben  a   NEFM  Szociális  Intézetéhez.  A 
Választmány  támogatta  Szuhaj  E.  e-mail  kéréseit:  a  Pethő  intézet  által  elnyert 
TÁMOP  pályázat  keretében  általa,  mozgássérült  gyerekek  szüleinek  tartandó 
workshopon a SZIE „Segítünk” füzete osztható, a hirdetéshez a SZIE levelezőlistája 
felhasználható, a program dokumentálható.
-  A   vasárnapi  9  órás  misék  után  tervezett  havi  egyszeri   SZIE-Zsibongó 
gyerekprogram előkészítését Turcsányi Mária és Márialigeti Kati megkezdi. Március 
24-én a „Madarak és fák ünnepén” a SZIE Zöld köre tart Zsibongót, de csak abban 
az esetben tartjuk meg elsősorban a plébániai  közösség fiatal  családjainak szóló 
rendezvényeket, ha a plébánia azokat előzetesen kellő mértékben meghirdeti.
-  A megindított Fotópályázatot rendszeresen hirdetni kell.
- A Szentimrevárosi Darvak pályázataiért a SZIE a továbbiakban csak akkor vállal 
felelősséget , ha minimum az új felelős, Antalik József belép az Egyesületbe.
-  Meg  kell  kezdeni  a  márciusi  Közgyűlés  előkészítését:  szakosztályvezetők 
összefoglalói, éves elszámolás - Közhasznúsági jelentés, Választmányi beszámoló.
- Tavaszi egyedi nagyrendezvényünk 2013 áprilisban a XI. kerületi Civil Fórum
 felkérésére szervezendő Szentimrevárosi Fórum lesz. Szervező: Szesztai A. 
A többi megszokott program és az új Idős látogató szolgálat előkészítése rendben 
folyik, azokat a  kiadás előtt álló Tavaszi programfüzet szerint fogjuk megtartani. a 
Programfüzet várhatóan február 1-re készül el, február 3-tól terjeszthető.

1.2  Türk Margit „Angyali Nagyi Szolgálat” javaslata
A plébánia  közösségéhez  tartozó  Türk  Margit  ismertette  Angyali  Nagyi  Szolgálat 
című, a plébániával közös megvalósításra szánt projekt tervét és az Alapszabály által 
előírt módon kérte felvételét a SZIÉ-be.
HT-2013-01-21/2.  A  Választmány úgy  határozott,  hogy  elfogadja  Türk  Margit 
Angyali  Nagyi  Szolgálatra,  mint  új  szakosztályra  tett  javaslatát,  támogatja 
annak előkészítését, kezdetben a Baba-mama körben való meghirdetését, majd 
a szolgálat  megvalósítását, minimum 2 év időtartammal, Ipoly atya egyetértése 
esetén  a  plébániával  közös  rendezvényként,  és  felkérte  Türk  Margitot  a 
szakosztály  vezetésére,  a  programsorozat  megszervezésére,  működtetésére 
valamint elfogadta felvételi kérelmét.  Szavazás: 7- 0- 0. Elfogadva.
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1.3 Stratégiai terv
SzA és TT tájékoztatást adott a Stratégiai terv tervezetének készültségéről. Az azt 
véleményező, bíráló kontrollcsoport  tagjai  a választmányi  tagokon kívül  Márialigeti 
Kati,  Szuhaj  Eszter,  Laszlovszky István,   Meszéna László  és Simon Péter  tagok 
lesznek.  A  kontrollcsoport  tagjait  az  ügyvezető  kéri  fel  előzetes  kérdéslista 
mellékelésével. A Stratégiai terv tervezetét a kontrollcsoport számára   február 2-ig 
kell  megküldeni.  A  kontrollcsoport  SZIE  tagok  részére  nyilvános  ülésére  pedig 
február 8-án, pénteken,  17 órai  kezdettel  kerül  sor a Kende utca 12. sz.  alatti  új  
közösségi házunkban.

1.4 Ifjúsági pályázatunk
A Választmány elfogadta SzA javaslatát miszerint a megvalósítást is előíró Felhívást 
adunk  ki.  A  javaslattevő  időközben  megküldte  véleményezésre  a  pályázat 
dokumentációjának tervezetét.
 
2. Postabontás, az elmúlt időszak eseményei
2.1 Kilépő: Héjj Kristóf ( e-mail 2013. 01. 11-én)
      Belépő : Türk Margit közgazdász  (ld. 1.2 pont)
2.2 A Fotó és Festmény kiállításunk a templomban november-decemberben,
      valamint a Karácsonyfadísz készítő gyermekverseny és a templomi előtéri
       karácsonyfa állítás december végén sikeresen megvalósult, köszönet a
       szervezőknek, segítőknek.
2.3 A kerületi Önkormányzat visszajelezte  a Helyi épületek védelmére beadott
      címlista javaslatunkat, a javasolt szentimrevárosi épületeket bejegyezték. A
      rendelet még csak előkészítés alatt áll.
2.4 Karácsonyi üdvözletet mintegy hetven címre küldtünk, köztük megköszönve
      mintegy negyven önkéntes munkát végző  tagunknak és külső támogatóinknak
      2012 évi áldozatos munkájukat, illetve támogatásukat. Karácsonyi üdvözletet
       kaptunk egyebek közt Ipoly atyától, Emil atyától, Ákos atyától, a kerületi
       önkormányzattól, az Albertfalvai Keresztény Társaskörtől.
2.5  A Szent István ház részleges bérletére, a ciszterci rend ügyvédjétől  kapott
       szerződéstervezetet véleményeltéréssel visszaküldtük.
2.6  A használatra már alkalmassá tett Kende u-i helyiségekre végre megkaptuk az
       önkormányzattól a bérleti szerződést, annak birtokában eljártunk az ELMŰ-nél, a
       villanyórát időközben az ELMŰ visszaszerelte.
2.7  A plébániával közösen ismét magas színvonalú kiadványt adtunk ki
       decemberben Hangoskönyv címmel,  amely a közös rendezésű Hangversenyek
       eddigi 20 évét dokumentálja méltó módon. Köszönet érte Csányi Tamásnak.
2.8  A Pethő Intézet január 17-re keresett kísérőket moziba látogató mozgássérült
       gyermekek mellé. Egyetlen e-mail felhívásra 22 fő jelentkezett, nagy részük
       SZIÉ-s volt! 

3. Elmaradt ügyek
3.1„SZIE-szta múltidéző”, GP
3.2  Alapszabály módosítás és Önkéntes munka szerződések  tervezete, MZs
4. Pénzügyek
4.1 A 2012 évi NEA pályázati támogatás, 300 e Ft  megérkezett, a szerződés
      módosítását Meszéna Zs. készíti elő.
4.2 A meghiúsult beadású 2013 évi NEA működési pályázat  pótlására egyedi
       miniszteri kérvényt adunk be. További pályázatokat kell találni.
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