
Jegyzőkönyv 
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának 

2013. május 23-i  üléséről

Jelen vannak:Balázs Ottóné, Márialigetiné M. Katalin, Péceli Éva, Ságodiné Molnár 
Ildikó,  Turcsányi  Mária,  Szesztai  Attila  és Török Tamás választmányi  tagok,  Türk 
Margit  szervező,  Egry  Zsuzsa  a  Szent  Imre  plébánia  Képviselőtestületének 
képviselője, a mellékelt Jelenléti ív szerint
Helye: Kende utca 12. SZIE Közösségi Ház

1. Aktuális teendők
1.1 Emil atya gyémántmiséje
A  Választmány  megtárgyalta  alapító  atyánk,  Emil  atya    június  14-én  esedékes 
megünneplését, főszervező: Meszéna Zsolt és Gabó.
1.2 Az ügyvezető beszámolt a plébánia Képviselőtestületének május 14-i üléséről, 
amelynek  egyik  napirendi  pontja  a  plébánia  és  a  SZIE  folyamatos 
együttműködésének  egyeztetése  volt,  (meglévő  és  új  közös  programok, 
kapcsolattartás). Ipoly atya a Képviselőtestület egy tagját delegálta maga helyett a 
SZIE választmányi üléseire, amely feladatot a jövőben Egry Zsuzsa lát el. 
H-2013-05-23/1.  A Választmány a  képviselőtestület  kérésére  úgy döntött,  hogy a 
jövőben a Fésületlen hírek-et minden képviselőtestületi tag havonta megkapja, aki 
megküldi e-mail címét Mergl K Attila szerkesztőnek. Szavazás:7-0-0, elfogadva.
1.3  Kende u. nyitva tartása
A Választmány úgy döntött, hogy a Kende u. 12. alatti SZIE közösségi házat és a 
berendezett  helytörténeti  kiállítást  június-július  hónapokban csütörtökönként  16-18 
óra között  tartja nyitva a nagyközönség számára. Június hónapban a felügyeletet 
Turcsányi  Mária  és  a  házban  lakó  Streitmann  Ági  és   Krisztina  látja  el,  júliusra 
jelentkezőket várunk a tagságból. A meghirdetést az ügyvezető intézi. Az őszi nyitva 
tartás és programok főszervezője: Márialigeti Kati.
1.4 Márialigeti Kati tájékoztatást adott lókúti kulcsos-házunk bérleti szerződésének, a 
helyi plébános, Róbert atya által történt, 2013. április 30-ra szóló felmondásáról és 
bemutatta  az  ideiglenesen  a  zirci  apátság  raktárába  átszállított,  SZIE  tulajdonú 
ingóságok leltárát. A Választmány köszönetét fejezte ki a Márialigeti családnak az 
átköltöztetésért. Az Egyesület új, lehetőleg közelebbi  helyet keres, a Választmány 
kéri ebben a tagság és a plébánia segítségét.
1.5  A  Választmány  megkezdte  az  őszi  SZLH  előkészítését  és  felhatalmazta  az 
ügyvezetőt,  hogy  Márialigeti  Károlyt  kérje  fel  főszervezőnek.  A  tervezett  téma: 
Szentimrevárosi  identitás,  amit  az  ügyvezetőnek  még  egyeztetnie  kell  a 
testvéregyesületek vezetőivel. A kétnapos rendezvény időpontja Mindenszentek és 
Halottak napja miatt sajnos nem eshet egybe a november 2-3-ra tervezett Búcsúval, 
ezért november 8-9-én lesz. A termet - lehetőleg a SZIG-ben  -, az ügyvezetőnek 
mielőbb le kell foglalnia. 
1.6 Márialigeti Kati tájékoztatást adott a plébániai közösség részét képező „szipvas9”
közösség és a SZIE által közösen, szeptembertől- márciusig havi egy alkalommal, a 
vasárnap 9 órás misék után rendezendő családos programokról és kérte azokon a 
Választmány és a SZIE tagság minél nagyobb számú részvételét.
1.7 Türk Margit beszámolt az plébániával közös rendezésű Angyali nagyi szolgálat 
előkészítésének  állásáról  és  bemutatta  a  szórólap  tervét,  amit  a  Választmány 
elfogadott
1.8 A KDNP szokásos, május 30-i parlamenti civil fórumán Ságodi Ildi, a június 22-i  
Morus  napon  pedig  Péceli  Éva  és  Balázs  Orsi  képviseli  az  Egyesületet.  A 
Választmány  köszönettel  nyugtázta  a  Karolina  Egyesülettől  kapott,  az  egyesület 
elmúlt 20 évéről szóló könyvet.
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2. Postabontás, az elmúlt időszak eseményei
2.1 Tagfelvétel:  H-2013-05-23/2. A Választmány elfogadta Barnkopf  Andrásnak,  a 
lebonyolított  Ifjúsági pályázat  egyik  nyertesének tagságra való jelentkezését,  és a 
tagság soraiba fogadta. Szavazás: 7-0 0, elfogadva.
2.2  A kerületi  Civil  Fórum felkérésére sikeres Szentimrevárosi  lakossági  fórumot 
tartottunk  a  SZIG-ben  április  27-én,  amelynek  Emlékeztetőjét  a  résztvevők, 
országgyűlési képviselőnk és az Önkormányzat illetékesei részére megküldtük.
2.3  Pályázatot  adtunk  be   a  Norvég  Civil  Alaphoz  és  a  kerületi  Önkormányzat 
működési, program és szociális pályázati kiírásaira.

Melléklet: Jelenléti ív
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