
Jegyzőkönyv

a Szentimrevárosi Egyesület 2014. február 17-i választmányi üléséről

Jelen voltak:  a  Választmány mind a 7  tagja,  valamint  az első napirendi  pont alatt  Bethlenfalvyné
Streitman Ágnes, Neumayerné Streitman Krisztina tagok és Bethlenfalvy Péter

Az ülés helye: Kende utca

1. Jelenlegi tennivalók, döntések
1.1 Kapcsolatunk az European Fellowship szervezettel

HT-2014-02-17./1.  A  Választmány  döntése  szerint  a  SZIE  az  EP  megkeresésére  ismét
bekapcsolódik annak munkájába, a tavaszi programon a SZIE nevében Bethlenfalvy Péter vesz
részt, a kapcsolattartást Bethlenfalvyné Streitman Ágnes és Neumayerné Streitman Krisztina
végzik.  Az  EP  tagság  módjáról  a  feltételek  ismeretében később döntünk.  Szavazás:  7-0-0,
elfogadva.

1.2 A közgyűlés előkészítése
HT-2014-02-17./2. A Választmány úgy határozott, hogy a 2014 évi rendes közgyűlést március
30-ára,  vasárnap  15  órára  hívja  össze  a  Kende  utcába,  illetve  ennek  várható
eredménytelensége  esetén  a  megismételt  közgyűlést  április  13-ára,  vasárnap  15  órára  a
plébániai Szent Imre ház I. emeleti dísztermébe. A választmány a Jelölőbizottság elnökének
Szuhaj Esztert, tagjának Balázsné Krasznai Orsolyát kérte fel, akik a megbízást elfogadták. A
választmányi  beszámoló  tervezetét  az  ügyvezető,  a  szakosztályi  beszámolókat  a
szakosztályvezetők,  programszervezők  írják  meg,  ezeket  az  ügyvezető  foglalja  egységes
anyagba.  Az  ügyvezető  felkérte  Ágostházy  Katit  és  Rozványi  Balázst,  hogy  a  gazdasági
beszámolót  és  tervet  készítsék  el.  A  meghívókat  legkésőbb  március  15-ig  kell  feladni.
Szavazás: 7-0-0, elfogadva.

1.3 Tavaszi tagi kirándulás
A tagsági  buszkirándulást  Emil  atya részvételétől  függően április  27-én,  vagy május 11-én
tartjuk. Szervező: Török Tamás

1.4 Újbudai értékek tára
Az ügyvezető tájékoztatást adott, hogy az önkormányzat meghívására harmadmagával részt
vett az Újbudai Település Értéktár Bizottság alakuló ülésén. Rövidesen Felhívás fog megjelenni
lakóhelyünk tárgyi és eszmei értékei listába vételére szóló javaslatok beadási módjáról. HT-
2014-02-17./3. A SZIE felkarolja a helyi értékek összegyűjtését célzó önkormányzati akciót és a
feltételek ismeretében a javaslatadás lehetőségét meghirdeti a tagság és a plébániai közösség
körében  és  megszervezi  a  javaslatok  előzetes  értékelését,  az  arra  érdemes  javaslatok
eljuttatását az Önkormányzat részére. Szervezők: Márialigetiné Makhult Katalin és korábban
tagunk Makhult Mihály. Szavazás: 7-0-0, elfogadva

1.5 Új Kártyaklub
HT-2014-02-17./4. Török Tamás és Szesztai Attila javaslatára a Választmány úgy határozott,
hogy  a  közösségépítés  jegyében  a  Kende  utcában  ingyenesen  helyet  biztosít  a  tágabb
plébániai közösség tagjaiból önállóan szerveződő, baráti kártyatársaságok részére, nem üzleti
jellegű társasági kártyaklub működtetésére egyelőre havonta 2-3 esti alkalommal, egyeztetve
a már működő más programokkal. Szervező: Török Tamás. Szavazás: 7-0-0, elfogadva.

1.6 Túrafelszerelés kölcsönzés
HT-2014-02-17./5.  A Választmány úgy határozott,  hogy elsősorban a környezetünkben élő
fiatalok  közösségbe  vonása,  a  közös  túrázás  népszerűsítése  érdekében  elindítja  a  tavalyi
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pályázati  támogatásból  megvásárolt,  egyszerre  5  fő  részére,  magashegyi  használatra  is
alkalmas,  a  magánfelszereléseket  kiegészítő  túrafelszereléseink  (túrasátrak,  önfelfújó
matracok, esőponcsók) ingyenes kölcsönzését,  maximum 2 hetes időtartamokra. Szervező:
Török Tamás. Szavazás: 7-0-0, elfogadva.

1.7 Új hangtechnikai felszereléseink. 
Márialigeti  Kati  tájékoztatta  a  Választmányt  a  tavaly  év  végén,  NEA  támogatás  terhére
beszerzett,  többcélú  új  hangtechnikai  eszközeinkről,  amelyek  kiegészítik  a  már  meglévő
eszközeinket, egy részüket az Ifjúsági pályázatunkon nyertes Templomi gitárkórus használja,
más részük a Kende utcai nagyobb rendezvények hangosítására szolgál. Szervező: Márialigeti
Kati, szakmailag Mészáros Gergő.

1.8 Guriga kirándulás buszköltsége
HT-2014-02-17./6.  Szuhaj  Eszter  Guriga  csoport  vezető  kérésére  a  Választmány  úgy
határozott, hogy a SZIE vállalja a Guriga csoport tervezett Bp. – Ipolytölgyes – Bercel – Bp.
tavaszi  buszos  kirándulásának  kb.  80  e  Ft  összegű,  pályázattal  jelenleg  nem  fedezett
buszköltségét.  A  várható  önkormányzati  pályázatban  szerepeltetni  kell.  Szavazás:  7-0-0,
elfogadva.

1.9 Keresztény könyvtár
HT-2014-02-17./7.  Török  Tamás tájékoztatta  a  Választmányt,  hogy  a  Kende  utcához  közeli
Gellért  tér  3.  alatt,  egy  alapítvány  szervezésében  már  működik  Keresztény  könyvtár.
Javaslatára emiatt a Választmány bizonytalan időre elhalasztotta a SZIE Keresztény könyvtár
létrehozását a Kende utcában. Szavazás: 7-0-0, elfogadva.

1.10 Emil atya új könyve
HT-2014-02-17./8. A Választmány megerősítette korábbi e-mailes szavazását, amely szerint a
SZIE  vállalja  a  Virághalmi  Judit  által  kezdeményezett  Emil  atyáról  szóló  új  könyv  előzetes
finanszírozását.  A  kapcsolatot  a  kezdeményezővel  az  ügyvezető tartja  és  meghívja  őt  egy
tavaszi választmányi ülésre. Szavazás:7-0-0, elfogadva.

1.11 Új SZIE kiadvány a Magyar szentekről
HT-2014-02-17./9. Márialigeti  Kati javaslatára a Választmány úgy döntött,  hogy az egy-egy
magyar  szentnek  ajánlott  korábbi  SZIE  keresztállítások  első  alkalmának  2016  tavaszán
esedékes 20 éves évfordulójára gyermekrajz pályázattal összekötött Magyar Szentek albumot
készít elő és ad ki, legkésőbb az évfordulóig. A gyermekrajz pályázat média meghirdetésének
költségét (kb. 8 e Ft) és a pályázat költségeit (kb. 50 e Ft) a SZIE vállalja. Szervező: Márialigeti
Kati. Szavazás: 7-0-0, elfogadva.

1.12 Kende utcai kiállítások
Ságodiné Molnár Ildikó a SZIE rajzkör vezetője és Turcsányi Mária szervező tájékoztatták a
Választmányt, hogy február 18-án a SZIE rajzkörét vezető művésztanár, Szalay József képeiből
nyitunk kb.  1 hónapos kiállítást  a Kende utcában, amely a programok alatt  és kéthetente
szombat  délelőttönként  látogatható.  Március  közepétől  pedig  a  SZIE  rajzkör  tagjai  által
készített  alkotásokból  rendezünk  szintén  kb.  1  hónapos  kiállítást.  A  Választmány  kéri  a
tagságot, jelentkezzen, aki gyakoribb nyitva tartáshoz ügyelettartást vállalna.

1.13 A Tavaszi programfüzet újranyomtatása
HT-2014-02-17./10. Török Tamás szervező kérésére a Választmány úgy határozott, hogy a nem
a vállalkozó felelősségi körébe tartozóan hibásan nyomtatott Tavaszi programfüzet újbóli, más
színű nyomtatásának költségét a SZIE vállalja. Szavazás: 5-2(SMI, SZA)-0, elfogadva.

1.14 Találkozó az egyesület fiatal programszervezőivel
HT-2014-02-17./11.  Márialigeti  Kati  javaslatára a Választmány úgy döntött,  hogy fiatalokat
képviselő  programszervezői  számára  borkóstolóval  egybekötött  választmányi  találkozót
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szervez, amelynek levezetésére ismét Kató Csabát kéri fel. Szervező: Márialigeti Kati. Szavazás:
7-0-0, elfogadva.

1.15 Kende u. bővebb hasznosítása
HT-2014-02-17./12. Márialigeti Kati javaslatára a Választmány úgy határozott, hogy lehetővé
teszi a SZIE tagsága számára a Kende utcai közösségi ház estenkénti magáncélú használatát,
családi, baráti találkozók megtartására, előzetes igényléssel, időpont egyeztetéssel. Szervező:
Márialigeti Kati. Szavazás: 7-0-0, elfogadva.

2. Postabontás, az elmúlt hónap eseményei
2.1 Új belépő

HT-2014-02-17./13. A Választmány a SZIE tagjainak sorába választotta a tagságot kérelmező
Dr. Magócsi Máriát (1949, kutatóvegyész, a SZIE rajzkör tagja, szervező munkát vállalt), ajánlói
Ságodiné Molnár Ildikó, Zentál Ervinné. Szavazás: 7-0-0, elfogadva.

2.2 Tagi kérelem elbírálása
HT-2014-02-17./14.  Szabóné  Farkas  Aliz  SZIE  tag  írásbeli  kérésére  a  Választmány  úgy
határozott,  hogy  2  éves  tagdíjtartozását  50%-ra  mérsékeli  és  2014-től  átsorolja  a  pártoló
tagok sorába. Szavazás: 7-0-0, elfogadva.

2.3 Sikeresen beindult a Fésületlenben az új tagok személyes bemutatkozása. Köszönet Mergl K
Attilának.

2.4 Jelenleg is tart a SZIE rajzkör kiállítása a SZIG félemeleti aulájában.
2.5 Az ügyvezető meghívást kapott a SZIG Alapítvány farsangi báljára.
2.6 A NEA elutasította a 2014. évi működési pályázatunkat.
2.7 Folyamatban van a tagrevízió, számos tagunk rendezi tagdíj elmaradását.

3. Pénzügyek
3.1 Befizettük a Szentimrevárosi Darvak 2014. évi, 78 e Ft-os regisztrációs díját.
3.2 Határidőre  beadtuk  a  2013.  évi  NEA  egyedi  és  önkormányzati  pályázatok  elszámolását,

köszönet Ágostházy Katinak és Balázsné Krasznai Orsinak a sok munkáért.
3.3 Átutaltuk a Plébániának a Szent István ház 2013. évi közműköltségét.
3.4 Esedékes a tavalyi Ifjúsági pályázat 2. díjfizetése.

Összeállította: Szesztai Attila
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