
Jegyzőkönyv
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának 2014. január 20-i üléséről

Jelen vannak: a Választmány mind a hét tagja, Mergl K Attila és Dobos Kornél, EB
tagok, Kállay Emil atya és Egry Zsuzsa
Helye: Kende utca 12.
Kezdés: 20 óra

1. Aktuális teendők

1.1 Emil atya 85 éves
A  Választmány  köszöntötte  a  jelen  lévő  Emil  atyát  85.  születésnapján  és
megköszönte,  hogy  23  évvel  ezelőtt  útjára  indította  és  azóta  is  támogatja  az
egyesületet, sőt most vállalta a jelölést a Választmány papi kooptált  tagja tisztség
betöltésére.
HT-2013-01-20/1.  A  Választmány  titkos  szavazással,  a  Választmány  papi,
kooptált  tagja  tisztségre  megválasztotta  Kállay  Emil  atyát. Szavazás:  7-0-0,
egyhangúan elfogadva.

1.2 Tavaszi programfüzet
A  Tavaszi  programfüzetet  február  közepén  adjuk  ki  1000  példányban,  kissé
megújított kivitelben, a szokásos, aktualizált tartalommal. A Szakosztályvezetőket az
ügyvezető  kéri  fel,  január  31-ig  bekérve  a  szakosztályi  tervezett  programokat.  A
szerkesztést, kiadást Török Tamás intézi. A plébániához, templomhoz is kapcsolódó
rendezvények ügyét  az ügyvezető  a szervezők bevonásával  esetenként egyezteti
Ipoly atyával, de nagyobb változásra nem kell számítani.

1.3 Norvég Civil Alap
Esélytelenség,  a  tavalyi  negatív  tapasztalatok  miatt  2014-ben  nem  adunk  be
pályázatot az NCA-hoz.

1.4 European Fellowship
A  szervezet  megkeresésére  a  listán  megkérdezzük  a  fiatal  tagságot,  szeretne-e
valaki részt venni az EF szervezet munkájában, külföldi találkozóin. Intézi: Mergl K
Attila, összekötő. Török Tamás.

1.5 Festészeti kiállításunk
A Választmány örömmel nyugtázta, hogy Művészetek szerelmesei rajzkörünk a SZIG
félemeleti aulájában most festészeti kiállítást nyitott meg a rajzkör tagjai által készített
művekből. A Kende utcában is szeretnénk több kiállítást rendezni neves művészek
képeiből és saját tagjaink műveiből is.

2. Postabontás, elmúlt havi események
2.1  Egry  Zsuzsa  bejelentette,  hogy  Ipoly  atya  felmentette  őt  a  plébánia
képviselőtestületi összekötő szerepéből.
2.2  A  megindított  Tagrevízió  keretében  minden  több  mint  1  év  tagdíjfizetési
elmaradásban  lévő  tagot  egyszeri  tértivevényes  levélben  szólítunk  fel  tagdíjának
rendezésére, egyedi kérelmeket is megvizsgálva. Az új belépők köszöntését pótolni
kell.
2.3 A Fővárosi Civil Adatbázis kérésére, Rozványi Balázs segítségével adatfrissítést
végeztünk.
2.4 A SZIG Alapítványa megküldte a SZIG 2013-as Évkönyvét.
2.5 Az AKTK megküldte a 20 éves évfordulójukra kiadott Emlékkönyvüket.
2.6 A karácsonyra kiküldött SZIE üdvözlőkártyákat a címzettek örömmel fogadták.
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2.7 Fel kell újítanunk a megszakadt kapcsolatot a templom felújítás és a templom
környezetrendezése tervezőjével.

A jkv-et vezette Szesztai Attila
Melléklet: Jelenléti ív
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