
Jegyzőkönyv a SZIE Választmány 2014. augusztus 28-i üléséről

Helyszín: XI. Kende utca 12.
Jelen vannak: Kállay Emil, Márialigeti Márton, Meszéna Zsolt, Péceli Gáborné, Szesztai Attila,
Török Tamás, Turcsányi Mária, Varga Dávid választmányi tagok, Márialigetiné Makhult Katalin
(póttag).

1) Emil atya könyve: Virághalmy Jutka sajnos nem tudott eljönni az ülésre. MZs Jutkával való
egyeztetés alapján beszámolt arról, hogy Jutka 9 órányi interjú-anyagot rögzített, és sok képet
gyűjtött össze. Segítséget kér a hanganyag legépeléséhez és a képek szkenneléséhez.

2) MMK beszámolt a körtéri „Gomba”-ban augusztus 20-tól 31-ig megrendezett  helytörténeti
kiállításunkról. Úgy ítéljük meg, hogy jelentős érdeklődés kíséri, állandóan van ott 4-5 ember és
nézi az anyagot. MMK-nak köszönjük a befektetett sok munkát és ötletet. A felmerült apróbb
kiadásokat MZs-vel telefonon egyeztette, ezekkel kapcsolatban utólag semelyik választmányi tag
sem emelt kifogást. Emlékeztetünk rá, hogy a kiállítás ötletét Csányi Tamás vetette fel a júniusi
választmányi ülésen.

3) Őszi programfüzet  anyagának összegyűjtését,  összefésülését,  illetve  a nyomtattatást  Török
Tamás intézi, köszönjük.

4) MMK beszámolt arról, hogy  a Családbarát Újbuda HTCS ülésen a Három Királyfi, Három
Királylány Mozgalom Családháló Pont létrehozását indítványozta, amihez helyiséget keresnek.
A Választmány  támogatja,  hogy a  Kende  utcában  bizonyos  napokon működhetne  egy ilyen
Családháló Pont. Pl. kéthetenként szombat délelőtt mi működtethetnénk (akkor van a gyerekeket
örömmel  váró  Eszterlánc),  és  hetente  egy más  napot,  vagy egy délelőttöt  meg  egy délutánt
felajánlhatnánk, hogy a helyiségben más önkéntesek közreműködésével működjön ez a Pont.

5) MMK jelezte, hogy a következő arlói gyűjtést október 12., vasárnapra szeretné megszervezni,
(amikor az önkormányzati választások is lesznek).

6)  TT  jelezte,  hogy  a  Prédikálószéken  álló  Szent  László  kereszt  felújítását  az  aug.  30-31-i
hétvégén fogják elvégezni.

7) TT jelezte, hogy Török Kata női tornát szervezne a Kende u 12-be, napközbeni időpontban,
illetve legkésőbb 18 órai befejezéssel, a fűtési költségek térítése mellett.
Határozat 2014-08-28/1. Török Kata javaslatát a Választmány 7-0-0 arányban támogatja.

8) Aktuális intéznivaló: A Kende u. 12. bérleti szerződése 09.30-án lejár. Kérjük az ingyenes
bérlet  meghosszabbítását  a  működési  költségek  vállalása  mellett  az  Önkormányzattól.  (Ha
megvalósul a Családháló Pont, akkor ehhez kérünk fűtés-hozzájárulást.)

Következő választmányi ülések (általában hétfői napokon, kezdés 20.00-kor):
2014-09-22, 10-20, 11-24, 12-15,
2015-01-19, 02-23, 03-16. A 2015. évi rendes közgyűlés tervezett időpontja: 03-29, vasárnap.

Lejegyezte: Meszéna Zsolt


