
Jegyzőkönyv

a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának

2013. augusztus 26-i üléséről

Jelen vannak: Balázsné Krasznai Orsolya, Márialigetiné Makhult Katalin, Péceli Éva, 
Ságodiné Molnár Ildikó,  Turcsányi Mária, Szesztai Attila választmányi tagok, Mergl K 
Attila EB tag, valamint Egry Zsuzsa, Márialigeti  Károly,  Zöldy Máté, Varga Dávid, 
Bärnkopf András
Helye: XI. Kende utca 12.
Kezdés: 20 óra

1. Aktuális teendők

1.1 Tagsági kirándulás
A korábban szeptember 8-ra tervezett  tagsági kirándulás szervezési gondok miatt 
későbbre tolódik. A valószínűsíthető új időpont: október 5. szombat, úti cél: Bodajk – 
Várpalota  –  Majk.  Szervező:  Rátkai  László.  A  költségeket  a  SZIE  pályázati 
támogatásból viseli. Mielőbb meg kell kezdeni a jelentkező tagok regisztrációját.

1.2 SZLH, nov. 29-30., helye: Szent Imre Gimnázium
Márialigeti  Károly  korábban  elfogadta  a  Választmány felkérését,  és  megkezdte  a 
kétnapos  Szellemi-lelki  Hétvége  szervezését.  Tájékoztatóját  a  Választmány 
meghallgatta,  az  „Értékek:  Újbudától  Európáig”  főtémát  elfogadta,  és  felkérte  a 
további  szervezésre.  A  testvéregyesületek  a  témát  az  előzetes  egyeztetéseken 
elfogadták, javaslatot tettek egyes előadókra.

1.3 SZIE Társasjáték klub
A jelenlévő Varga Dávid, jelenlegi szervező tájékoztatása szerint az átlagosan 10-25 
fő,  főleg  egyetemista  taggal  heti  1  alkalommal   működő  klub  időlegesen  külső 
helyszínen tartotta összejöveteleit, de ősszel szívesen visszatér a SZIE helyiségeibe. 
A szervező kérte felvételét az egyesületbe.

HT-2013-08-26/1:  A  Választmány  döntése  szerint  a  SZIE  továbbra  is  SZIE 
szakosztálynak minősíti a Társasjáték klubot, örömmel biztosít számára helyet 
a Kende utcában minden héten, szerda esténként 19:00-22:30 óra között, a klub 
eredményes  működéséhez  minden  célszerű  támogatást  megad.  A 
visszaköltözés tényleges időpontját a szervező és Márialigeti Kati véglegesítik.  
Szavazás. 6-0-0, elfogadva.

A Társasjáték klub új választmányi összekötője: Márialigeti Kati.

1.4 2013. évben elnyert támogatások felosztása, ügyintézése
Az ügyvezető korábban Tervezetet készített és küldött a választmányi tagoknak és a 
szakosztályvezetőknek az elnyert önkormányzati és NEA támogatások tartalmi és Ft 
felosztására.

HT-2013-08-26/2:  A  Választmány  a  2013.  augusztus  15-én  kelt  támogatás 
felosztási  tervezetet  elvében  elfogadta,  és  felkérte  a  szakosztályvezetőket, 
programfelelősöket,  hogy  esetleges  módosítási  igényeiket  legkésőbb  2013. 
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szeptember 30-ig közöljék a pályázatokat  összefogó ügyvezetővel  és Balázs 
Orsival.  A  felosztást  az  összes  igény  és  az  anyagi  lehetőség  ismeretében 
véglegesítheti az ügyvezető. Szavazás: 6-0-0, elfogadva.

Az ülésen már felmerült módosítási igények:
 Zöldy  Máté  a  korábbinál  részletesebb  igénylistát  adott  át  a  vasárnapi  új 

zsibongók  külső  hangosításának  elemeire,  de  ennek  még  nincs  teljes 
fedezete,  további  egyeztetés  és  SZIE  hangtechnikai  felelős  kijelölése 
szükséges.

 Bärnkopf András a Templomi gitáros zenekar részéről mikrofonok beszerzését 
kérte a korábban kért kottaállványok helyett, a hangtechnikai felelős pozíció 
elvállalásáról 2 héten belül nyilatkozik.

 Csányi  Tamás korábban kérte,  hogy a szükséges fedezet  biztosíthatósága 
esetén a  SZIE vegye  meg a  misékhez újonnan szükségessé vált  digitális, 
hordozható vetítőpadot (120-140e Ft).

 Türk Margit összekötője, Márialigeti Kati révén módosította az Angyali nagyi 
szolgálat igényét, csak 40e Ft propaganda-nyomdai költség viselését kérte.

 A Baba-mama Klub a tervezettnél nagyobb összeget is célszerűen fel tudna 
használni, kézműves anyagokra, kis ajándékokra.

 A Szent István ház fűtésének javításához szerezzünk be gázpalackokat és 
alakíttassuk át a meglévő, már üzemen kívüli konvektorokat.

 A szipvas9 vezetőivel tervezett borkóstoló-találkozó költségét a SZIE állja.
 A  Kende  u-i  új  őszi  kiállítás  (’56-os  képek,  emlékek)  költségeit  is  a 

támogatásból kell viselni.
Az ügyvezető felkérte a választmányi tagokat, hogy egyeztessék a melléjük beosztott 
szakosztályok, programok konkrét támogatási igényeit, legkésőbb szeptember 30-ig, 
azok összesíthetőségéhez, különös tekintettel az előadói (szakértő, oktató, fellépő, 
művész-tanár) díjakra és az eszközbeszerzésekre.

1.5 Őszi programfüzet
Márialigeti  Kati  javasolta  a Programfüzet  szokásos formájának felülvizsgálatát,  és 
felajánlotta, hogy arculattervezést végző lányával a megújításhoz javaslatot készíttet, 
ingyenesen.  A  Választmány  örömmel  fogadta  a  felajánlást,  kérte  Katit,  hogy  a 
javaslat max. szeptember 5-ig készüljön el.
A Választmány felkéri az összes szakosztályvezetőt és programfelelőst, hogy őszi 
programjaik rövid tájékoztatóját legkésőbb szeptember 5-ig küldjék meg a kiadásért 
felelős Török Tamásnak. Az őszi programfüzetet új megjelenési formában legkésőbb 
szeptember 15-ig el kell készíttetni és ki kell osztani.

1.6 Kende utca használata
Márialigeti Kati tájékoztatója szerint a használat 2013. október 1-től,  a következők 
szerint  alakul:  minden  hónap  harmadik  hétfőjén  este  SZIE  Népdalkör,  utána 
választmányi ülés, kéthetente hétfőn vagy szerdán délután Angyali nagyi szolgálat 
megbeszélései, keddenként Tarokk kör, esetenként Rajzkör, minden szerdán este 
Társasjáték klub, minden hónap harmadik csütörtökjén este Filmklub, minden hónap 
második  szombatján  délelőtt  SZIE  Gyermek  hagyományőrző  klub.  Helytörténeti 
kiállítás folyamatosan. Várjuk az esetleges újabb használati igényeket!

1.7 Könyvtáralapítás
Eddig  Ipoly  atya  és  Ábrahám  Katalin  képviselőnő  jelezte,  hogy  jelentős 
könyvadománnyal  támogatná  a  SZIE  Keresztény  könyvtár  megalapítását.  Az 
alapításhoz  jelenleg  szakmai  vezetőt  és  időszakos  ügyeletet  vállaló  személyeket 
keresünk.
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1.8 Stratégiai tervezés
A tervezés folyamata elakadt. A választmány ismételten felkérte Szuhaj Esztert, hogy 
az általa vállalt Szakosztályvezetői egyeztetést 1 hónapon belül szervezze meg.

1.9 SZIE honlap
A SZIE honlapja technikai okok miatt jelenleg nem üzemel. A választmány felkérte a 
működtető felelősöket, mielőbb biztosítsák az újbóli működés feltételeit, az egyesület 
viseli a felmerülő költségeket.

1.10 Vasárnapi zsibongók
A szipvas9 közösség által szervezendő, szeptember 15-i Bográcsfőző versenyen a 
SZIE a tavalyi és egy új választmányi csapattal vesz részt. Felelősök: Márialigeti Kati, 
ill. Ságodi Ildi.
Zöldy  Mátéval  megállapodtunk,  hogy  az  elmaradó  októberi  Terményünnep-
borkóstoló helyett  a SZIE szervez október 6-án a korábbi,  helyi  szőlőtermeléssel 
foglalkozó gyermek tájfutást és Kató Csaba szervezésében egy vezetői találkozó-
borkóstolást október 11-én pénteken.
A  Választmány  kéri  a  SZIE  tagjait  minél  nagyobb  számban  vegyenek  részt  a 
plébániai közösséggel közös havi rendezvényeken.

1.11 Felhívás a tagsághoz
A Választmány felkéri  a SZIE tagokat,  hogy minél nagyobb létszámban vegyenek 
majd  részt  a  szeptember  20-22.  között  a  Múzeumkertben,  a  Magyar  Katolikus 
Egyház által rendezendő „Katolikus társadalmi napokon”.

2. Postabontás, az elmúlt időszak eseményei

2.1 Új belépők
HT-2013-08-26/3: A Választmány a SZIE tagjainak sorába fogadta a felvételüket 
kérő, következő személyeket:
dr. Wilde György vegyészmérnök, 61 éves (ajánlói Laszlovszky Istvánék);
dr.  Zöldy  Máté fejlesztőmérnök,  35  éves,  szipvas9  szervező  (ajánlói: 
Márialigetiné, Szesztai A.);
Egry Zsuzsa villamos mérnök, katekéta, 66 éves, a plébániai Képviselőtestület 
tagja, SZIE összekötője (ajánlói Szesztai A. és Márialigetiné);
Varga Dávid logisztikus, angol tanár, 28 éves, a Társasjáték klub szervezője 
(ajánlói Márialigetiné, Szesztai A.)
Szavazás: 6-0-0, minden jelentkező elfogadva.

2.2 Pályázási eredmények
Nyert:

 Önkormányzat  Közművelődési  Megállapodás  (hangversenyek,  Vers  és  dal, 
Rajzkör részben, Fotókör) 1M Ft

 szociális pályázat (Guriga, Baba-mama, Angyali nagyi szolgálat) 400e Ft
 program pályázat (további szakosztályok) 400e Ft
 működés 300e Ft
 sportpályázat (Szentimrevárosi Darvak) 500e Ft
 NEA normatív támogatás tavalyi adományok után 250e Ft
 NEA  egyedi  miniszteri  támogatás,  külön  kérelemre  (további  szakosztályok 

programjaira) 2M Ft.
Nem nyert:

 Norvég Civil Alap
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 NEA programpályázat

2.3 Nemzeti dohányboltok
A Bartók Béla úti túlzott számú trafik ügyében levelet írtunk a Dohánykereskedelmi 
Rt-nek, amelyre elutasító levél érkezett.
Mindkét levelet megkapta: Rétvári B., Hoffmann T., Szabó A.

2.4 A „Jó ember” pályázatra Márialigeti Katit jelöltük.

2.5 Domain hosszabbítás folyamatban van.

2.6 Létrehoztuk saját Facebook-oldalunkat, Szentimrevárosi  
Egyesület néven
Köszönet Ságodi Ildikónak.

3. Elmaradt ügyek

3.1 A Szieszta múltjának ismertetője (Gilyén P.)

2013. 08. 27.  Szesztai A.
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