
Jegyzőkönyv
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának

2011. május 02-i üléséről

Jelen vannak: Szesztai  Attila,  Urbányi  Zoltán,  Balázs  Orsolya,  Bánki  Zsolt, 
Ujlaky Eszter, Ságodiné Molnár Ildikó, Meszéna Zsolt, Brückner Ákos 
Előd választmányi,  Mergl  K. Attila  ellenőrző bizottsági  tag,  valamint 
Márialigetné  Makhult  Katalin,  Stróbl  Betty,  Bozóky-Szeszich  Ida, 
Csányi Tamás és az Albertfalvi Keresztény Társaskör részéről: Kristóf 
József, Kellner Dénesné

Helyszín: SZIE tanya

1 Aktuális teendők
1.1 A 20. évfordulós Emléklapokat az ülésen átadtuk (elküldtük) Bozóky-Szeszich 

Idának, Stróbl Bettinek és Katalinnak, Cserép Andrásnak.

1.2 Egyeztetés az Albertfalvai Keresztény Társaskör vezetőivel.
Megállapodás született,  hogy az idén a Karolina Egyesület  által  szervezendő 
SZLH-t  a  program  népszerűsítésével,  látogatók  szervezésével  segítjük, 
amelyhez  időben  kérjük  a  Programot,  szóróanyagokat,  valamint,  hogy  a 
szeptemberi önkormányzati „Tóparti party”-n közösen, egymás mellett jelenünk 
meg.  Felkértük  az  AKTK-t,  hogy  a  keresztény  világnézet  hatékonyabb 
érvényesítése  érdekében  mielőbb  lépjenek  be  a  kerületi  Civil  Fórumba.  (A 
Karolina Egyesület vezetőivel való találkozót a következő ülésre tervezzük).

1.3 Áprilisi, eseti programjaink értékelése
 2011.04.09-én jól sikerült az egyesületi évfordulós ünnepség. Köszönet a 

szervezőknek: Szuhaj Eszter, Balázs Orsi, Ságodiné M. Ildikó.
 Az  április  16-i  tóparki  takarításon  az  egyesületből  kb.  30  fő  vett  részt.  

Köszönet Simon Nadinkának a szervezésért és a résztvevőknek a kemény 
munkáért.

 Az április 17-én, a Feneketlen tavi parkban megtartott gyermek Tájfutáson 
75 fő (!) vett részt. Köszönet Balázs Orsinak a szervezésért.

 Különleges élményt jelentett a sok száz látogatónak az április 17-i, esti Bob 
Dylan koncert a templomban. Köszönet Csányi Tamásnak a szervezésért 
és szóló-énekesi teljesítményéért.

 Az április 29-30-i SZIE Tenisz Kupa tavaszi páros és egyéni versenyeken 
25 fő jelent meg. Köszönet a szervező Ágostházy Imrének.

SzA  felkérte  a  Választmány  tagjait,  hogy  minél  többször  jelenjenek  meg  a 
Választmányban általuk képviselt szakosztályok rendezvényein, közvetítsék az 
aktuális  programfüzeteket,  tagfelvételi  űrlapokat  a  szakosztályvezetőknek,  és 
érjék  el,  hogy  a  programokon  kiosszák  a  programfüzeteket,  és  a  többször 
megjelenő, arra érdemes külső látogatók közül minél többen lépjenek be a SZIÉ-
be.

1.4 Felkészülés az őszi Tóparti Partyra (ld. Márialigetiné Makhult Kati 4 változatú 
javaslatát)

A javaslatok megtárgyalása után a Választmány felkérte SMI-t, hogy a korábbi 
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Páneurópai Piknik alapjain álló, szeptember eleji, önkormányzati rendezvényen 
való  részvételünket  készítse  elő.  A  program szervezőjének  javasolta  MMK-t. 
További  előkészítés  után  döntést  a  konkrét  programról  a  következő  ülésen 
hozunk.  (Az  önkormányzati  összekötővel  is  minél  előbb  fel  kell  venni  a 
kapcsolatot)

1.5 Képviselők meghívása
Őszre halasztva.

1.6 Döntés  a  május  21-re  tervezett  „TeSzedd”  című  országos  takarító 
mozgalomban való részvételről.

HT-2011-05-02/1: Szavazás a regisztrációról:
2 igen (BO, SzA)-3nem (UE, UZ, SMI)-2 tart. (MZS, BZS) arányban elvetve.

1.7 Kulturális,  természettudományos  előadások  szervezése,  neves  kerületi 
személyiségek meghívása előadásra, beszélgetésre

Ősszel  legalább  2  alkalommal  szeretnénk  rendezvényt  tartani  a  plébánia 
dísztermében. 1 természettudományos előadás megszervezését UZ vállalta. A 
Választmány  felkéri  Stróbl  Katit  egy  kulturális  előadás  megszervezésére. 
További szervezőket is várunk!

1.8 Őszi programfüzet előkészítése
Már  most  megkezdjük  az  őszi  programfüzet  előkészítését,  hogy  szeptember 
elején  osztható  legyen  a  programokon.  Felelős  UZ  és  UE,  1000  példányt 
tervezünk.

1.9  Gratulálunk Bartha Gabriellának Pro Communitate önkormányzati díjához, amit 
bár március 15-ére kapott, de csak most adtak át neki az Önkormányzaton.

2 Postabontás / az elmúlt időszak eseményei
2.1 Belépők, kilépők

1 fő tagsága megszűnt: Fodor Vince elhunyt

2.2 Az áprilisi takarításhoz 100 db „SZIE ÖNKÉNTES” feliratú, színes, emblémás 
karszalagot készíttettünk, amelyeket a jövőben utcai rendezvényeink szervezői, 
tagjaink viseljenek. A karszalagokat a SZIE tanyáról vihetik el a főszervezők, 
felelős UZ.

2.3 CF körtéri vastraverz állásfoglalás
SzA tájékoztatást adott, hogy a kerületi Civil Fórum illetékes szakmai bizottsága 
Állásfoglalásban  állt  az  új  felszíni  metrókijáratot  elutasító,  a  SZIE  által  is 
támogatott civil kezdeményezés mellé, mert az épülő kijárat tervezése valóban 
alapvetően elhibázott.  Közös fellépésünk eddig  csak a  hatalmas üveghasáb 
részleteinek  áttervezését,  tervhibáinak  kiszűrését  eredményezte.  További 
erőfeszítés  szükséges  a  felesleges,  oda  nem  való  építmény  egészének 
meghiúsítása érdekében.

2.4 Beadott önkormányzati kulturális pályázatok:
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1) SZIE 20 éves fotó-versalbum, 800 pld., 730.000,- Ft

HT-2011-05-02/2: A Választmány támogatja a pályázatot, és annak sikere esetén a 
kiadvány megvalósulását
6-1(SZA)-1(UE) megszavazva.

2) „Művészetek Szerelmesei” 400.000,- Ft
3) Baba-Mama 300.000,- Ft
4) Zöldkör 120.000,- Ft

HT-2011-05-02/3: A  Választmány  tudomásul  vette  a  pályázatok  beadását. 
Koordinátor  UE.
7-0-0 egyhangúlag megszavazva.

HT-2011-05-02/4: A  Választmány  határozatot  hozott,  hogy  a  jövőben  a  pályázat 
tervezeteket  előzetesen,  időben  meg  kell  küldeni  tájékoztatásul  a  Választmány 
részére, hogy az esetleges átfedések, aránytalanságok kiszűrhetők legyenek.
7-0-0 egyhangúlag megszavazva.

2.5 SzA személyesen adta át a Tiszteletbeli tagságáról kiállított oklevelet Párdányi 
Miklósnak a Szt. Imre Gimnáziumban.

2.6 A Keresztény Civil  Szervezetek Fóruma április  06-i,  immár 4. találkozóján a 
Parlamentben  MKA  vett  részt.  Az  ülésen  rövid  tájékoztatást  adott  az 
elhangzottakról. A Fórum megnyitotta honlapját, aminek folyamatos figyelését 
UE vállalta.

3 Intézendő, még nem lezárt korábbi ügyek
3.1 Közérdekű önkéntes tevékenység bejelentése folyamatban, Szuhaj E.

3.2 Bírósági  bejegyzések:  UB  bejegyzése  megtörtént,  SzA  bejegyzése 
folyamatban.

3.3 A Választmány szakosztályi összekötői előző havi lista kiegészítése:
A SZIE társasjáték összekötője: BZs
A Szent Imre klub összekötője: UE
Hangversenyek és Vers és dal összekötője: UZ
Zarándoklatok összekötője: SI
SzA felkérte  a  Választmány tagjait,  hogy a  szakosztály  vezetőkkel  folytatott 
üzenetváltásaikat másolatban neki is küldjék meg.

3.4 Kulcsok, SZIE tanya használata 
Intézése  folyamatban.  Ellenőrizni  kell,  kinél  van  feleslegesen  kulcs,  és  azt  
vissza kell kérni. Felelős BO

3.5 Szálláshelyi statisztika postázása (Lókút) folyamatban, felelős: MMK

3.6 Adataink frissítése a Fővárosi Civil adatbázisban folyamatban, felelős: MZs

3.7 Századvég kutatás kérdőív kitöltése folyamatban, felelős MZs
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3.8 SZIE bál köszönőlevél SZIG-nek szeptemberben, MKA

3.9 Honlap megújítása folyamatban, felelős: BZs, Gilyén Péterrel, Lassó Andrással 
közösen

3.10 A Közművelődési Megállapodást MKA beadta az Önkormányzathoz.

3.11 Tagrevízió, tagnyilvántartás
Tagnyilvántartásunkat  aktualizálni  kell.  A  szakosztályi  összekötőknek 
szorgalmaznia kell  a  „Kérdőív”  kitöltetését!  A képzettségi  és az elérhetőségi 
adatokat be kell írni a Tagnyilvántartó listába. Felelős UZ, Adamisné Szánthó 
Judit

4 Pénzügyek
4.1 Intézés alatt álló számlák, kiadott összegek:

 Csekk 10.530,- Ft BO 2011.03.07/03.10. Karácsonyi üdvözlők
 Csekk 35.000.- Ft SMI 2011.04.04/04.06. 20 éves SZIE büfé
 Átutalás26.600.-Ft 2011.04.07. 20 éves SZIE torta
 Átutalás6.250.-Ft 2011.04.15. SZIE karszalagok
 Adomány212.300.-Ft Gillyén P. 2011.04.22. Bál
 Függő 18.000.-Ft (számla jön)      Grafikus kiadvány terv

4.2 NCA  támogatás  elszámolását  MZs  intézi.  Az  elszámolási  időszak  vége: 
2011.05.31. Az elszámolást ezután 30 napon belül kell beadni.
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