
Jegyzőkönyv a SZIE Választmány 2017. március 13-i üléséről

Helyszín: XI. Kende utca 12.
Jelen vannak: Balázsné Krasznai Orsolya, Meszéna László, Meszéna Zsolt, Péceli Gáborné, Török Tamás, 
Turcsányi Mária, Varga Dávid választmányi tagok, Márialigetiné Makhult Katalin póttag, Dobos Kornél 
felügyelőbizottsági tag. A választmány határozatképes.

1) Közgyűlési meghívó témái (M.Zs.)
1.1) Tiszteletbeli tagságra javaslatok

Az egyesület választmánya azon tagtársakat, akik lélekben szorosan kötődnek az egyesülethez, 
de életállapotuk megváltozott és így rendes tagként nem tudják fenntartani tagságukat, 
tiszteletbeli tagságra terjeszti fel a Közgyűlésnek:

HT-2017-03-13/1: Balyó Béláné tiszteletbeli tagságát a Választmány támogatja. Szavazás: 7-0-0
HT-2017-03-13/2: Mezősi Erika tiszteletbeli tagságát a Választmány támogatja. Szavazás: 7-0-0

1.2) A közgyűlésre a jelölőbizottsági tagságot elvállalta: Ágostházy Imre
1.3) A következő periódusra választmányi jelöltséget vállal: Dobos Kornél, Varga Dávid
1.4) A választmányi éves beszámoló tervezetét M.Zs. állítja össze.
1.5) A szakosztályvezetőktől kérjük, az éves szakosztályi beszámolókat küldjék el!

2) Tagfelvétel, új belépők
M.L.: A Szentimrevárosi Darvak érintősrögbi szakosztályba 7 fő kíván belépni: Galambos Tamás, 
Homola Benedek, Kapus Ádám, Meszéna Erzsébet, Sándor György, Szakács Barna, Szakács-Ovád 
Zsuzsa.

HT-2017-03-13/3: A szakosztályba jelentkezők belépését a Választmány támogatja, és a Közgyűlés elé 
terjeszti. Szavazás: 7-0-0

3) Tagsági díj hátralékok, kilépő tagok
T.T.: A törvényi előírásoknak megfelelően kiküldésre került 20 felszólító levél, azoknak a tagoknak, 
akik legalább kétszer nem válaszoltak a megkeresésünkre. Az első körös felszólítás határideje lejárt, 
amelynek során 1 befizetés történt (megváltozott elérhetőség volt az elmaradások oka). 12 fő felé 
még él a befizetési felszólítás határideje, 7 fő számára már lejárt a határidő.

5) SZIE Rajz Szakkör
V.D.: Géczi Ildikó tervez rajzszakkört indítani, heti rendszerességgel a Kende utcai helységben. A 
választmány örömmel üdvözli a kezdeményezést és javasol egy személyes találkozót a közeljövő 
valamelyik választmányi ülésén a szervezővel.

6) Javaslatok az önkormányzati kulturális pályázathoz
6.1) V.D.: nyelvklub indítása
6.2) T.M.: Arany János emlékév alkalmából rajzpályázat rendezése.

7) Faültetés, Placid atya emlékére
Oloffson Placid atya emlékére lakhelye, a Bartók Béla út 76. számú ház elé szeretnénk fát ültetni. 
Nehézség, hogy a terület a főváros fennhatósága alá esik. M.M.K. megoldási javaslatokat tett a fa és 
az emléktábla szép és mindenféle külső behatásokkal szemben védett megvalósítására.
A templom melletti füves területek elején lévő rézsűk egyikén jó lenne elhelyezni egy nagyobb, 
vésett emlékkövet szintén Placid atya emlékére. A javaslat összeállítása folyamatban.



T.T.: gondolni kell a fa gondozására és az emlékkő ápolására is. Ez biztosított lenne a templom 
mellett, de nem a BB úton.

HT-2017-03-13/4: A választmány támogatja a fa és emlékkő állítását. Szavazás: 7-0-0

2017. évi közgyűlés tervezett időpontja április 2, vasárnap.

Lejegyezte: Meszéna László
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