
Jegyzőkönyv a SZIE Választmány 2014. november 24-i üléséről

Helyszín: XI. Kende utca 12.

Jelen vannak: Meszéna Zsolt, Péceli Gáborné, Török Tamás, Turcsányi Mária választmányi, Dobos 
Kornél, Mergl Attila ellenőrző bizottsági tagok, Márialigetiné Makhult Katalin póttag.

A választmány határozatképes.

1.) Fotókiállítás, fotókör
Urbányi Zoli beszámolója: A fotópályázaton 7 pályázó volt. A korábbiaknál kisebb számú anyag miatt az 
eddigiekkel szemben nem 60, hanem csak 34 képet tudtunk kiállítani (a színvonalból nem engedtünk). Az
az áttörés, amit Réber Anikó belépésével reméltünk, még várat magára. A klub szervezésével tovább 
próbálkozunk, a fő szervezői feladatokat Réber Anikó vette át, de én sem vonultam ki a szervezésből.

2.) Bál: MZs beszámolója
Az idei bál a korábbiakhoz hasonló, magas színvonalon került megrendezésre, kb. 360 résztvevővel. 
Pénzügyileg nullszaldós lett. A szervezőgárda: Dabóczi Kinga, Gilyén Péter, Ménesi Ágoston, Meszéna 
Erzsébet, Meszéna László, Meszéna Zsolt, Tarnai-Mergl Réka.

3.) Eszterlánc
TM bejelentette, hogy a rendszeres gyerekfoglalkozásokat az eddigi formában beszünteti a résztvevők kis
létszáma miatt. A továbbiakban az érdeklődőkkel a lakásán fognak tovább dolgozni.

4.) Szellemi Lelki Hétvége
MMK beszámolója: Kb. 120-an vettek részt a konferencián (főleg a Karolina-Egyesületből), nagyon 
“ütős” program volt.

5.) Eu Fellowship, Easter Course
Megkaptuk az értesítést a European Fellowshiptől, hogy 2015-ben is lesz "Easter Course". Eddig 
Bethlenfalfy Péter és Neumayer András jelezték érdeklődésüket a programon való részvételre. 
Felhívásukat lásd alább.

6.) Szaló Péter gyűjtési akciója
A gyűjtés a Gyulafehérvár környéki Magyarigen református közössége (lelkipásztor Szász Csaba) részére
szól. A most felújított közösségi házukba a szórványmagyarság kulturális és társasági életét segítő 
dolgokat (könyvet, szépirodalmat, ifjúsági, falugazdálkodási, természettudományos földrajzi, történelmi 
és egyházi műveket, lexikont és szótárt, CD-t, társasjátékot, sportszert). A SZIE a gyűjtést a Szent István 
Házban lévő pincehelyiséggel, mint gyűjtőhellyel segíti. Dec. 3-án MMK felügyeli a levelezési listán is 
meghirdetett gyűjtést.



7.) Ostromnapló
A kerületünkben lakó Debreczeni Zsuzsa megkereste MA-n keresztül Egyesületünket, hogy édesanyja 
által Budapest 1944-45-ös ostroma idején írt “Ostromnapló” egy letisztázott példányát szeretné 
megőrzésre átadni. Debreczeni Zsuzsát meghívjuk a következő választmányi ülésre (felelős MA), és 
keresünk valakit, aki értő szemmel megnézi az anyagot, amelyet többen is figyelemre méltónak találtunk.

8.) Kende u 12: szerződés
meghosszabbításáról (2016.09.30-ig) az Önkormányzati döntés megszületett, formaságokat intézzük. 
Feltételek változatlanok.

9.) Levelezési listáink
MA és Bánki Zsolt jóvoltából zökkenő- és szünetmentesen átkerültek egy új szolgáltatóhoz. Az új helyen 
csatolmányok közlésere is lett lehetőség, bár ezek megtekintése (a szükséges bejelentkezési eljárás miatt) 
még kihívást jelent sokak számára.

Következő választmányi ülések (általában hétfői napokon, kezdés 20.30-kor):

2014.12.15,

2015.01.19, 02.23, 03.16. A 2015. évi rendes közgyűlés tervezett időpontja: 03.29, vasárnap.

Lejegyezte: Meszéna Zsolt
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