
Választmányi ülés jegyzőkönyve
Időpont: 2022. június 8. 18:30
Helyszín: XI. Kende utca 12.
Jelen vannak: Balázsné Krasznai Orsolya, Czehe Tamás, Ládonyiné Bartha Gabriella, Mergl K. 
Attila, Török Tamás választmányi tagok, valamint Márialigetiné Makhult Katalin választmányi 
póttag és Ujlaky Eszter FB tag.
A választmány határozatképes.

1 SZIE tagok megbecsülése

Leköszönő elnök, egész évben húzó emberek munkájának megköszönésére nagy gondot kell 
fordítanunk.

Ki kéne tűzni egy „SZIE-nap”-ot, amely alkalom lenne a rendszeres találkozásra. Emil atya 
halálának szeptemberi évfordulója pl. alkalmas időpont lehetne! F.: MMK

Emlékéremből is van még 3 darab, ezeket akár kiadhatnánk. Jelölteket kell állítani hozzá!

2 COVID utáni lehetőségek számbavétele

Baba-Mama újraindítása. Nem indulhatunk ki abból, hogy ismert egy program. Mindent újra fel kell
építeni.

Színházlátogatások megszervezése.

Filmklub személyes részvétellel. Esetleg pl. az adott film producerét is meghívni, vele beszélgetni. 
Ehhez az infrastruktúrát is ki kell alakítani, mert a régi projektor tönkre ment.

Szabadegyetem is elindítható lenne kicsiben.

Teremtésvédelmi munkacsoport felkarolása.

A főzőnapon megjelenni. A Plébánia programjaira ráerősíteni, ott az identitásunkat képviselni.

3 Megjelenésünk a búcsún

A Plébánia felkért minket, hogy jelenjünk meg rajta. Gondolkozzunk, hogy milyen formában!

4 Az előző feladatok visszaellenőrzése

Tagdíjak helyzete

2 maradt (Lukács K. nem tudja intézni, Nagyné Domonkos J.-t fel kell hívni) F.: MKA

Bírósági bejegyzés

Nincs visszajelzés egyelőre.

Az OTP-hez ezután lehet menni az aláírót módosítani. Addig továbbra is Meszéna Zsolt tud a 
számla felett rendelkezni. F.: MKA
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Kulcsok felmérése

Németh T., Varga D. kapott felszólító levelet. TT fel is hívta őket, hogy ajánljanak egy időpontot. A 
héten várhatóan megtörténik az átadás. F.: TT

Csákány R.-t pedig ígéretéhez híven felkérjük, hogy lépjen be az Egyesületbe. F.: LBG

Pályázatok figyelése / beadása

A Pályázat Menedzser rendszerbe a belépés még nem történt meg. F.: CT

SZIE jubileumi emlékalbum

A Fésületlenben megjelent a felhívás. Már ketten jelentkeztek. Júliusban jelenjen meg egy frissített 
változat (pl. határidővel). F.: CT

A kiadvány belső látványtervét és címlapját is el kell készíteni. Minimális szövegek és az előszó 
megírása is fontos lépés még. A szövegek megírására felelősöket kell találni, és felkérni. A főbb 
megjelenítendő tevékenységek megvannak, ezeket tematikusan csoportosítani kell. A képanyag 
alapvetően ki van válogatva, az adott tematikához kiválasztott képeket küldjük meg a felkért 
szövegírónak. Fekvő A4-es, max. 50 oldalas lehet a végleges kiadvány. F.: TT

Megjelenésünk a plébániai nagytáborban

Semsei R. tegnap válaszolt csak a megkeresésemre. Ma beszéltünk telefonon. Jövő hétfőig 
eldöntjük, hogy mikor lehetne egy bemutatkozást a programba iktatni. F.: MKA

Programfüzet összeállítása őszre

Szeptember elejéig lehet véglegesíteni. Mintát CT 2015-ből kapott. A tagfelvétel irányába is terelni 
kell az embereket (QR-kód). F.: CT

Várostörténeti séták

BKO egyeztetett Csillagékkal a SZIE programról. Szívesen vállalkoznak rá. Októberre kéne 
megszervezni. F.: BKO

Folytatásként a QR-kódos keresés is felfrissíthető.

5 Következő választmányi ülések tervezett időpontjai

Szerdánként 18:30, SZIE tanya: 2022.07.06., 09.07., 10.12., 11.09., 12.07.,
2023.01.11., 02.08., 03.08.

Közgyűlés tervezett időpontja: 2023.03.29.

Lejegyezte: Mergl K. Attila
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