
Jegyzőkönyv
a SZIE Választmány

2015. szeptember 21-i üléséről

Helyszín: XI. Kende utca 12.
Jelen vannak: Balázsné Krasznai Orsolya, Márialigeti Márton, Péceli Gáborné, Török Tamás, Szesztai 
Attila választmányi, Márialigatiné Makhult Katalin pót- és Kállay Emil kooptált tag, valamint, Mergl 
K. Attila FB-tag. A választmány határozatképes.

Kállay E. atya az ülést megnyitó imádságban arról elmélkedik, hogy a XX. sz. népirtásai után a XXI. 
sz. keresztényei elleni atrocitások és a körülöttünk felbolydult világ mozgatórugóit nem értjük, de 
ez nem szabad, hogy megbénítson, hanem a vállalt feladatok ellátásában hűségesen helyt kell 
álljunk.

1. Az elmúlt időszak beszámolói

1.1. Zarándoklat a Nagy-Getére

39 fő vett részt 2015.09.12-én az egynapos zarándoklaton a Gerecsében, ami igen jelentős létszám, 
hiszen az utolsó pillanatban még 10-en le is mondták. Bajót – Péliföldszentkereszt – Nagy-Gete volt 
az útvonal. Az úton nagyon jó volt a hangulat; valódi ráhangolódást jelentett a 25 éves évfordulóra. 
Bajóton – előzetes felkérés nélkül! – mind a 8 jelen lévő alapító tag felszólalt, és felidézte a 
kezdeteket.

MMK 50 embert hívott fel és meg személyesen. Köszönjük!

1.2. Filmklub

Az első idei alkalom megvolt 2015.09.17-én. Az egyik szervező kiválásával még nagyobb energiát 
kell fektetni a szervezésbe.

Az idei téma a bevándorlás lesz; ehhez kapcsolódó filmekkel.

1.3. Civil Konferencia Trogirban

Az Önkormányzat meghívására MM képviselte az egyesületet, miután Szegedi Gábor lemondta az 
utazást. A konferenciát EU-s támogatásból a kerület testvérvárosa, Trogir rendezte. A kerületi 
civilek mellett a kerületi non-profit szolgáltatók (Prizma) is képviseltetve voltak. A bemutatkozásban 
kiemelt 2 kerületi program a 60+ és a Családbarát Újbuda volt.

Sikerült több elérhetőséget is beszerezni, és az együttműködésnek (Guriga, Zöld Kör) látszanak 
lehetőségei. A beszélgetésekből az derült ki, hogy az új állami támogatási rendszer a nagyobb 
programoknak kedvez, ezért érdemes lenne más szervezetekkel közösen pályázni. A NEA kiírások is 
az országos szervezeteknek kedveznek, akik fizetett alkalmazottakkal tudják a nagyszabású 
programokat lebonyolítani.
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Ennek kapcsán ismét felvetődött, hogy a kifulladt kerületi Civil Fórumot érdemes lenne 
újraéleszteni.

2. Őszi programfüzet

MKA beszámolt, hogy a füzet anyaga összeállt, de a nyomda a korábban meghatározott 
keretösszegnél (25e Ft) valamivel drágábban tudja idén a szerkesztést, nyomtatást és hajtogatást 
vállalni

HT-2015-09-21/1: Az 1000 darabos őszi programfüzet A4-es 160 g-os, sárga lapokra való 
nyomtatására a Milton nyomda ajánlatának megfelelő 26.670,- Ft jóváhagyása.
Egyhangúlag megszavazva.

A könnyebb hozzáférhetőség okán az elkészült programfüzeteket MMK-nál vehetők át.

3. Emlékkönyv

MM ígéretet tett az előkészítés felgyorsítására, és 2 hét múlvára ígért egy szerkezeti vázat 
(~tartalomjegyzék). A témát a visszatekintés („mi valósult meg?”) és a tervezés fogja adni. Talán 
érdemes lenne a stratégiai tervet átfésülni, és mint mellékletet a könyvhöz csatolni.

A következő üléseken folyamatosan kell a témával foglalkozni, és részhatáridőket is meghatározni.

4. 25 éves évforduló előkészítése

A választmány foglalkozott az évforduló megünneplésének kérdésével. Az alapvető kérdés, hogy 
egy központi eseményt vagy kisebb rendezvényekből álló eseménysorozatot szervezzünk.

A közös gondolkodásba minél szélesebb réteget kéne bevonni, a programfelelősök mellett az 
alapítótagokat is. Ehhez egy vezetői ötletfórumot kéne összehívni. (Erről a döntés az októberi 
ülésre napolva.)

Következő választmányi ülések (általában hétfői napokon, Kende u 12, kezdés 20.00-kor):
2015.10.19., 11.16., 12.14., 2016.01.18., 02.22., 03.14.
2016. évi közgyűlés tervezett időpontja április 3, vasárnap du.

Lejegyezte: Mergl K. Attila
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