
Jegyzőkönyv a SZIE Választmány 2015. január 19-i üléséről

Helyszín: XI. Kende utca 12.
Jelen vannak: Kállay Emil, Márialigeti Márton, Meszéna Zsolt, Péceli Gáborné, Török Tamás, 
Varga Dávid választmányi, Dobos Kornél ellenőrző bizottsági tagok, Márialigetiné Makhult Katalin
póttag, valamint meghívottként Bozi Eszter.
A választmány határozatképes.

1.) MMK, SZA beszámoltak a karácsonyi lapokra kapott pozitív visszajelzésekről.
Sajnos késedelmes postai kézbesítések is történtek, ezért nem elég 1 héttel Karácsony előtt feladni a
lapokat.

2.) Tagjaink között köszönthetjük újra Makhult Mihályt, aki alapító és aktív tagja volt 
Egyesületünknek, de később egyéb elfoglaltságai miatt kilépett.

3.) Ifjúsági pályázat eredményhirdetés
A zsűri úgy döntött, hogy 1. díjat nem ad ki.
Ifjúsági pályázatunkon Bozi Eszter nyert második díjat zenés-táncos önkifejezést segítő foglalkozás
tervével, gratulálunk. Az alkalmak kéthetente szombatonként lesznek a Kende u. 12-ben.

4.) MMK javasolta, hogy készítsünk Helytörténeti almenüt a honlapunkon, ahová elsőként 
föltennénk Debreczeni Zsuzsa Ostromnaplóját, valamint “A Szentimreváros fényképalbumát” és a 
"Nem tudhatom, másnak e tájék mit jelent..." c. kiállítási anyagunkat.

5.) A tavaszi programfüzettel kapcsolatban TT kért és kapott megerősítést, mert a 
szakosztályvezetőktől és programfelelősöktől mindig nehézkes begyűjteni a – néha még nem is 
teljesen kialakult – féléves terveket, a templomi terjesztés pedig jelenleg nem valószínű. A 
Választmány ezzel együtt a programfüzet kiadása mellett döntött.

6.) A Zöld kör 10 éves születésnapi ünneplésén a Választmány részéről MMK és MZs vesznek 
részt. Nemes Gábor megkapta erre az alkalomra a Flamenco szálló különtermét ingyenesen, a Zöld 
Kör ott alakult meg 10 évvel ezelőtt.

Határozat 2015.01.19/1.:
Az ünnepi összejövetel támogatására a Választmány 1.000 Ft/résztvevő, max. 20e Ft hozzájárulást 
szavazott meg (5-0-0).

7.) VD tájékoztatott, hogy huszon-harmincéves fiatalok számára Németh Tamás által szervezett 
összejövetelek egyik lehetséges helyszíneként megkeresték a SZIÉ-t. A tervezett program a “Pál 
Feris előadások” (élőben) történő kivetítése a Kende utcában.

8.) European Fellowship Easter Course, 2015, Málta
Bethlenfalvyné Streitmann Ágnes levélben jelezte, hogy a részvételtől Bethlenfalvy Péter és 
Neumayer András visszaléptek, viszont jelentkezett 3 lány: Benkő Gizella, Kolozs Eszter és Perczel
Kata. . Utóbbiak a plébánia Szent Bernát Cserkészcsapatának tagjai. Mindhárman jól tudnak 
angolul, és lelkesen készülnek a programra. A szervezők jelezték, hogy szeretettel várják őket, 
hiszen a tavalyi csapattal is nagyon elégedettek voltak.

9.) SZIE stratégiai terv
MMK átdolgozta a 4. és 5. pontokat (Az Egyesület pillérei, Jövőképünk), amelyet a Választmány 
áttekintett, de az idő előrehaladott volta miatt érdemben nem tárgyalt meg.



Következő választmányi ülések (általában hétfői napokon, kezdés 20.30-kor):
2015.02.23, 03.16. A 2015. évi rendes közgyűlés tervezett időpontja: 03.29, vasárnap.

Lejegyezte: Meszéna Zsolt


