
Jegyzőkönyv
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának 2013. szeptember 23-i üléséről

Jelen vannak: a Választmány mind a 7 tagja,  Dobos Kornél EB tag és Stibrányi 
Márton a Szent Imre klub vezetője.
Helye: Kende utca

1. Aktuális teendők

1.1  Tagsági kirándulás, október 5.
A Választmány kéri a tagságot, hogy a kiránduláson minél nagyobb számban vegyen 
részt,  hiszen ez az egyik  legjobb lehetőség a tagsági  összetartozás,  kapcsolatok 
erősítésére. A V. telefonon is mozgósítja a tagságot.
1.2  SZLH, nov. 29-30.
Szervezése  Márialigeti  Károly  irányításával  megfelelően  folyik,  a  lebonyolításhoz 
segítséget kérünk.
1.3  Szent Imre klub
Stibrányi  Márton szervező ismertette  a plébánia és a SZIE közös szervezésében 
évek óta jól működő Szent Imre Klub jelenlegi helyzetét, újjászervezésére vonatkozó 
elképzeléseit. Szerinte a klub egyik alapvető feladata átfedést, kapcsolatot biztosítani 
a  plébániához  tartozó  tizenéves  fiatalság  és  a  Szent  Imre  Gimnázium fiatalsága 
között. A programról a plébániai fiatal vezetők véleményét is kikérve félévenként 2-2 
rendezvény megtartását tervezi. A V. állásfoglalása szerint az anyagi alapot 2013-
14-ben a SZIE biztosítja.
1.4 2013 évben elnyert támogatások felosztása, ügyintézése
A V. ismételten kéri a Szakosztályvezetők, programszervezők visszajelzését ez évi 
programjaik  megvalósult,  ill.  tervezett  költségfelhasználásáról.  Ipoly  atyával 
egyeztetni  kell,  milyen eszközbeszerzéssel  tudjuk legjobban támogatni  a  plébánia 
közösségépítő munkáját.
1.5 Őszi programfüzet szórása
Az előző vasárnap 400 db-ot osztottunk ki  a misék végén, illetve helyeztünk ki  a 
tárlókban Ipoly atya engedélyével.  A szervezők még igényelhetnek példányokat. A 
Márialigeti Kati lánya által vállalt formai megújítási tervet legkésőbb november végéig 
kérjük.
1.6 Kende utca ajtóbeépítés
A V. tudomásul vette, hogy  a racionálisabb használatot lehetővé tevő ajtóbeépítés 
költsége a vártnál magasabb, kb. 250 e Ft. Az erre vonatkozó pályázati  összeget 
módosítani  kell,  felelős:  Szesztai  A.  A  munka  remélhetően  még  szeptemberben 
elkészül  Márialigeti  Kati  felügyelete  alatt,  Makhult  Mihály  segítségével,  amit  a  V. 
ezúttal is megköszön.
1.7 Stratégiai tervezés
Szuhaj Eszter e-mailben jelezte, hogy elfoglaltsága miatt nem tudja megszervezni a 
Stratégiai  terv  tervezet  általa  korábban  javasolt,  vállalt  szakosztályvezetői 
felülvizsgálatát. A tervezet készítői megkísérlik a munka újrakezdését.
1.8 Fésületlen csak e-mailben?
Az ügyvezető javasolta, hogy a magas nyomdai és postai költség miatt jövő évtől 
csak e-mailben terjesszük a Fésületlent, max. 10 fő kapja meg nyomtatásban kézi 
sokszorosítással.  Várjuk  a  szervező  Mergl  Attila  véleményét,  a  V.  októberben  is 
tárgyalni fogja.
1.9 A  körtér fotózása
Az ügyvezető javaslatot tett a Móricz Zsigmond körtér árnyoldalainak figyelem felhívó 
fotózására,  az anyagból  kiállítás rendezésére.  Urbányi  Zoltán az ötletet  korábban 
támogatta. A V. később dönt.
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1.10 Okt. 6. Zsibongó-terményünnep,  okt.11. borkóstoló
Ipoly atya elfogadta a SZIE Zöld körének javaslatát:  az október 6-i  9 órás misén 
Terményáldást  tart,  majd  utána  a  SZIE  rendez  terményekkel  foglalkozó  családi 
tájfutást a  templommal szembeni parkban.
Október  11-én  este  a  SZIE  ismerkedő  borkóstolón  látja  vendégül  a  plébániai 
kisközösségek  vezetőit,  remélhetően  Ipoly  atya  jelenlétében  a  plébánián,  felelős: 
Szesztai A.

2. Postabontás, az elmúlt időszak eseményei
2.1  Új belépő: Antalik József, sz. 1975., ajánlók: Kató Csaba és Ágota, elsősorban a  
Darvak segítését, pályáztatását végzi.
H-2013-09-23/1.  A  Választmány  Antalik  Józsefet  a  tagság  soraiba  fogadta. 
Szavazás:7-0-0, elfogadva.
2.2  A plébániával  közös rendezésű szeptember  15-i  nagy látogatottságú,  sikeres 
Bográcsfőző versenyen  3  SZIE  csapat  vett  részt,  ebből  a  tavalyi  győztes  Guriga 
csapat most 3. helyezést ért el, gratulálunk.
2.3 A  főváros hiánypótlást kért a 2012 évi Darvak pályázat elszámolásához, felelős 
Antalik József. 
2.4. Sikeresen elindult a tavaszi  Ifjúsági pályázatunkon II. helyezést elért új SZIE 
Ifjúsági filmklub a Kende utcában. A pályázó megkapta az esedékes pályázati díjat.

3. Elmaradt ügyek
 A Szieszta múltjának ismertetője (Gilyén P.)

A következő választmányi ülés ideje: október 21. 20 óra, helye Kende u. 12. fszt. 
Minden választmányi ülés nyilvános.

 Szesztai A.

Melléklet. Jelenléti ív
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