
Jegyzőkönyv a SZIE Választmány 2019. október 16-i üléséről

Helyszín: XI. Kende utca 12.
Jelen vannak: Balázsné Krasznai Orsolya, Márialigetiné Makhult Katalin (3. napirendi ponttól), 
Meszéna Zsolt, Péceli Gáborné, Török Tamás választmányi tagok, Adamis Géza FB-tag, valamint 
Ágostházy Imre. A választmány határozatképes.

1.) Placid atya hittanóráinak hangfelvételei
Ágostházy Imre tájékoztatta a Választmányt, hogy Széll Péter elkészítette a 128 db magnókazetta 
digitális feldolgozását. Az anyag jelenleg DVD-videó formátumban 1 példányban (128 lemezen) áll
rendelkezésre, mp3 formátumban pedig DVD-n 1 példányban (4 lemez, összesen 11 GB), és USB 
flash disken (pen drive-on) 46 példányban. Keressük a megjelentetés alkalmas formáját.

Imrével a választmányi ülés után egyeztetett szöveg, amelyet a pen drive dobozára szánunk:
Olofsson Károly Placid atya (1916-2017), bencés szerzetes, hosszú életéből 1977-től több mint 40
évet  a  Budai  Ciszterci  Szent  Imre  Plébánián  szolgált.  Köztudott,  hogy  megjárta  a  Gulágot,
hazatérése után sokáig el  volt tiltva a nyilvános papi működéstől.  A rendszerváltozás után már
nemcsak a  szentmiséket,  hanem felnőtt  katekézist  is  tarthatott  a  templomban.  Ezekről  1990-től
1992-ig  és  1998-2005-ig  Dr.  Fitz  Tamás  jóvoltából  kazettás  magnóval  hangfelvétel  készült.  A
felvételek  Fitz  Tamás  örökösétől,  Dr.  Liszka  Kristóftól  kerültek  a  Szentimrevárosi  Egyesület
gondozásába. A felvételeket Széll Péter hangmérnök digitalizálta, hogy a hangzó kincs minél több
helyre eljuthasson. Ennek eredményét tartja kezében a Tisztelt Hallgató. A felvételek közkinccsé
adásában a Szent Imre Plébánia és a Szentimrevárosi Egyesület működött közre, a Pannonhalmi
Főapátság egyetértésével. A hangzó anyag kereskedelmi forgalomba nem hozható, de adományokat
a minél szélesebb körben való terjesztés érdekében elfogadunk.
Fő témakörök:
10 Parancsolat
Eucharisztia
Isten törvényei és értelmezésük
Jelenések könyve
Katekézis+7 katolikus levelek
Krisztusi hitünk alaptörvényei
A szentmiséről
Szent János evangéliuma
Szent Márk evangéliuma
Újszövetség

2.) Zirci kirándulás
MZs beszámolt az október 26-i kirándulás előkészületeiről. A bérelhető legnagyobb busz betelt, 
már több mint 50 fő jelentkezett.
Hat 2019.10.16/1: A Választmány az esetleges visszalépők, vagy egyéb ok miatt fellépő esetleges 
hiány fedezetét vállalja. Szavazás : 4-0-0 arányban elfogadva.

3.) Kállay Emil atya emléktáblája Hargitafürdőn
MZs jelezte, hogy a hargitafürdői kápolnában működő pálos atyáknak elküldte a Varga Feri által 
javasolt tervet az emléktáblára, illetve az általunk javasolt szöveget, és visszajelzést kért 
javaslatunkról.

4.) NEA pályázatok
Kiírták a 2020-as NEA pályázatokat. A meghirdetett tájékoztatón MZs vett részt.

5.) 20-éves az Szent Erzsébet kereszt



A kereszthez TT november 16-ra szervez kirándulást és koszorúzást.
Hat 2019.10.16/2: A Választmány a koszorúzás 5 eFt-os költségét átvállalja. Szavazás: 5-0-0 
arányban támogatva.

Választmányi ülések 2019/20-ban (szerdai napokon, Kende u 12, kezdés 20.00-kor):
2019.11.20, 12.11,
2020.01.22, 02.19, 03.11.      2020. évi közgyűlés tervezett időpontja március 29, vasárnap.

Lejegyezte: Meszéna Zsolt


