
                                      Jegyzőkönyv

a Szentimrevárosi Egyesület választmányának

2011.10.17-i, rendkívüli  üléséről

Jelen vannak: Szesztai Attila, Ságodiné Molnár Ildikó,  Újlaky Eszter, Balázs 
Orsolya választmányi tagok, valamint Márialigetiné Makhult Katalin, 
Szuhaj Eszter, Turcsányi Mária, Csányi Tamás, Lenkei Balázs.

 
A.  A  rendkívüli  választmányi  ülést  Sz  A  ügyvezető  hívta  össze  mert  a  XI.  ker.  
Önkormányzat  által  meghirdetett  utófinanszírozású  Kulturális  Városközpont 
Kapcsolódó rendezvényei c. pályázatokat legkésőbb 2011. 11. 01-ig be kell adni.
 Az ülés nem volt határozatképes, ezért a szavazásra utólag, e-mailen került sor. Az 
előkészítés során a pályázatra felmerült ötletek a következők:

1. SZIE Szentimrevárosi Karácsonyköszöntő rendezvény a Gárdonyi szobornál, 
2011. 12. 17-18-án

Nyilvános,  ingyenes  utcai  rendezvény,  amelynek  célja  megmutatni,  hogy  a  KVK 
alkalmas  utcai  nagyrendezvények  megtartására  is,  és  egy  civil  szervezet,  a 
területhez  kapcsolódó  Szentimrevárosi  Egyesület  pedig  képes  egy  közösségi 
nagyrendezvény  megszervezésére,  a  keresztény  értékrend  igényes 
szórakoztatáson keresztül történő népszerűsítésére, a helyi lakosság aktivizálására.
A tér Hadik kávéház előtti dél-nyugati sarkában egy kb. 8x10 m-es  fedett, 3 oldalról  
zárt, fűtött színpadot állítunk fel, hangosítással, fénytechnikával.
A SZIE lógos színpadon közismert színész, vagy műsorvezető levezetésével  dec. 
17-én szombat délután és dec. 18-án, vasárnap délelőtt, kb. 2-2 órában az alábbi 
műsorszámok következnek, a két napon részben eltérően:
- Élő betlehemes (mindkét napon), pl. a cserkészek dec. 24-re előkészülő előadása,
- Karácsonyi musicalek, Endrődi Ági és gyerektanítványai előadásában,
- SZIE Népdalkör előadása a közönség bevonásával ( kottakiosztással)
- Templomi gitárzenekarunk előadása,
- Néptánc csoportunk előadása ( a közönség megtáncoltatásával)
- A Szentimre énekkar és zenekar, kamara előadása (időjárás függő)
- Külsős csoportok fellépése: pl. mesejáték, bábjáték, karácsonyi népénekek, stb.
 Egész napos kísérőprogram: A színpad mellett cserkészektől bérelt fűtött SZIE sátor 
SZIE tablókkal, egész napos ügyelettel, karácsonyi dísz készítés gyerekekkel, kisebb 
Csere-bere, teaosztás, zsíros kenyér osztás, stb. Néhány kézműves sátor Szent Imre 
napi búcsúsokkal.
A  téren  a  cserkészektől  bérelt  padok.  Lehetőség  esetén  Szentimrevárosi 
Karácsonyfa gyerekek által készített díszekkel.
A teljes programot külsős, profi rendezvényszervező szervezi: Endrődi Ági
Promóció: Hirdetés az Újbuda újságban, mindennapos szórólaposztás a megelőző 
héten.
Pályázatunkban kérni fogjuk a szomszédos üres önkormányzati helyiséget, a Bartók 
32  alatti  csavarboltot,  (vagy  a  galéria  egyes  helyiségeit,  vagy  a  volt  Üveges 
helyiséget)  háttérhelyiségnek,  vagy  amennyiben  megoldható  az  egész  napos 
kísérőprogramokat ebben rendezzük.
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A projekt tervezett teljes költsége: kb. 2,5-3 millió Ft, (minden eszköz és szolgáltatás 
100 %-ban pályázati pénzzel fedezve).
Felelős: Szesztai Attila

2.  SZIE  közösségi,  kézműves  és  játszóház  önkormányzati  üzlethelyiségben, 
dec. 10-23. között
A pályázat  célja a SZIE és a civil,  önkéntes munka helyi  népszerűsítése mellett, 
közösségi  találkozó,  játszó  és  információcsere  lehetőséget  biztosítani  a  helyi 
lakosságnak, gyerekeknek, legalább a karácsony előtti hetekben, hiszen  a kerület 
belső részén élőknek nincsen Közösségi háza!
Pályázatunkban valamelyik a Bartók Béla úti üres helyiséget fogjuk kérni, (Bartók 1., 
8., 10-12., 30., 44), ahol a fűtés, világítás megoldható és a helyiségcsoport alkalmas 
az alábbiakra. Tervezett programok:

- vetítés  belülről  a  kirakatra:  SZIE  anyagok,  helytörténeti  képek,  fotóink, 
karácsonyi képek. Stb.

- kézműves és játszó foglalkozások gyermekeknek,
- karácsonyi dísz készítés a SZIE karácsonyfára,
- Szentimrevárosi „Ki, mit tud” utcai performansszal,
- Kiállítás. ’56-os, főleg körtéri fotók, fotóink, festményeink, stb.

A projekt tervezett  költsége: kb. 1 millió Ft,  a pályázat záró-határidejének várható 
meghosszabbítása  esetén,  a  működés  2012.  májusig  kitolható  lenne,  úgy  az 
összköltség kb. 3 millió Ft
Felelős:  Márialigeti Kati

3. Képzőművészeti kiállítás valamelyik önkormányzati üzlethelyiségben

A SZIE keresztény értékrendjéhez igazodó művészek, művek kiállítása dec. 10-23. 
között,  esetleg kísérőprogramokkal.  A pályázat  várható meghosszabbítása esetén 
több  kiállítás  akár  2012.  májusig.  Pl.  Kő  Pál  szobrászművész,  Rabóczy  Judit 
szobrászművész, stb.
Tervezett költség: kb. 300 eFt, meghosszabbítás esetén 1 millió Ft.
Felelős: Balázs Orsi

4.  Az  előkészítés  alatt  álló  évfordulós  Fotóalbumunkhoz  kapcsolódó,  utcai 
performance.

Még kidolgozandó.
Felelős: Csányi Tamás
A kiírás részletes megismerése után a felelős visszavonta javaslatát, kiadvánnyal a 
várható tavaszi Marketing pályázaton fogunk pályázni.

5.   „Bartók Túra”

A Bartók Béla út híres épületeit  bemutató „Beyond Budapest” program, amelyben 
avatott vezetők végigvezetik az érdeklődőket az úton,  a Szent Imre Gimnáziumig, és 
bemutatják  az  épületeket,  érdekességeket,  (egy helyen  süti,  kávé  vagy üdítő).  A 
megvalósításhoz profi csapatom van, a már a József városban és a kerületben is  
bizonyító  Beyond  Budapest  Bt.,  élén  a  szintén  Szent  Imrés  és  korábbi  cserkész 
Domján Manóval, akik égiszünk alatt profin meg tudják szervezni a bejárásokat. Az 
akció Helytörténeti munkásságunk fontos következő eleme lehetne.
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Egy bejárás várható költsége: 85 e Ft
Felelős: Szesztai Attila

Az ülést követő önkormányzati konzultáción kiderült, hogy nem egy projekt, hanem 
egy szervezet nyerhet el max. 3 millió Ft támogatást. Ezért az ügyvezető a felmerült 
ötleteket összehangolva két változatot bocsájtott  e-mailes szavazásra az alábbiak 
szerint:

I. jelű változat: 1. és 2. sz. ötlet együtt
II. jelű változat: 2.,3. és 5 jelű ötlet együtt

HT 2011-10-17/1: A Választmány egyhangúan úgy határozott, hogy eleget tesz a 
Szentimrevárosban  illetékes  önkormányzati  képviselők  felkérésének  és 
pályázatot,  miniprojektet  ad  be  a  Bartók  Béla  úton  megvalósuló  Kulturális 
Városközpont  EU  támogatású  projekt  népszerűsítését  célzó  önkormányzati 
pályázatra.

HT 2011-10-17/2: A választmány többségi szavazattal úgy határozott, hogy az I. 
számú változatra nyújtja be a fenti pályázatot , tehát dec. 17-18-án megtartandó 
Karácsonyi  színpadi  rendezvényre  és  önkormányzati  helyiségben  hozzá 
kapcsolódó Közösségi ház fenntartására dec. 10-23. között.
Felelős: SzA
Szavazás: 5 igen, 3 nem (BO, SzM, UZ, akik a II. változatra szavaztak)

Megjegyzés:  A  3.  4.  5.  sz.  ötletek  a  várható  tavaszi  KVK  Marketing  pályázat  
megjelenésekor újból megvizsgálandók.

B. HT 2011-10-17/3: A Választmány Csányi Tamás javaslatára egyhangúlag úgy 
határozott, hogy az egyesület levélben fordul a XI. kerületi Polgármesterhez, a 
Szentimrevárosi Alapítványhoz és a Szent Imre Alapítványhoz, hogy anyagilag 
támogassák a korábbi döntés alapján már készülő 20. évfordulós Fotóalbum 
(egyelőre forráshiányos) kiadását.
Felelős: Csányi Tamás

2011. 10. 22.                                                                             Szesztai Attila  ügyv.
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