
Jegyzőkönyv a SZIE Választmány 2014. szeptember 22-i üléséről

Helyszín: XI. Kende utca 12.
Jelen vannak: Meszéna Zsolt, Péceli Gáborné, Török Tamás, Turcsányi Mária, Varga Dávid 
választmányi tagok, Márialigetiné Makhult Katalin póttag, és Mergl K. Attila ellenőrző 
bizottsági tag. 
A választmány határozatképes.

1.) Okt. 26-án, vasárnap lesz a fiatal és idősebb SZIE vezetők ismerkedő kirándulása. Arlóra 
megyünk, a Befogadlak Alapítvány munkájával ismerkedni, és fát ültetni. A kirándulást MMK 
szervezi. A 25 facsemete árát és az utazás buszköltségét a SZIE fedezi.

2.) Határozat 2014-09-22/1. Amennyiben a Szent Imre búcsún engedik, MMK bővíti a 
Szentimreváros fényképalbumát, és kiállítást rendezünk belőle a templom külső oldalán a 
búcsún. Az új képsor a kerületben történt 1956-os eseményekről szólna. Az új képsort a téma 
miatt később, máshol is ki lehetne állítani. Költség 80-90 eFt. 5-0-0 arányban elfogadva.

3.) Kiállítás-látogatóink ismételt érdeklődésére a későbbiekben képes-lapsorozat kiadását 
tervezzük a helytörténeti kiállítás anyagából (MMK).

4.) Határozat 2014-09-22/2. Szuhaj Eszter javaslatát 5-0-0 arányban elfogadva a SZIE téríti a 
saját készítésű Gurigás köszönő kártyák költségét, 2500 Ft-ot. Ezekkel a kártyákkal szokták a 
Gurigások megköszönni kirándulásaik kalauzolóinak, házigazdáiknak munkáját.

5.) MZs beszámolt arról, hogy Ipoly atyát megkerestük, hogy kihelyezhessük az őszi 
programfüzetet a templomban. Ipoly atya ehelyett plakát kihelyezését javasolta.

6.) Emil atya könyvének előkészítése, kiadási költségek áttekintése. Az interjúk hanganyagának 
gépelésében Adamis Judit és Bozóky-Szeszich Ida vállalnak közreműködést. VD felajánlotta, 
hogy az anyagból próba-gépelést végez, hogy meg tudjuk becsülni a gépelési munka várható 
időtartamát. AJ, BSzI és VD elérhetőségeit Virághalmy Jutka részére továbbítottuk.

7.) A levelezési listáink üzemeltetési szerződését a szolgáltató felmondta, profiltisztítás miatt.
MA és Bánki Zsolt keresnek új ajánlatot.

8.) A Kende u 12. bérleti szerződés hosszabbítást a XI. Önkormányzattól megkértük.

9.) Geiger Clarisse kisközösségi összejövetel céljára helyet kért és kap a Kende u 12-ben havonta
egyszer, minden második péntek este 18-tól 22 óráig.

Következő választmányi ülések (általában hétfői napokon, kezdés 20:00-kor):
2014. okt. 20, nov. 24, dec.15,
2015. jan. 19, feb. 23, már. 16. A 2015. évi rendes közgyűlés tervezett időpontja: már. 29, 
vasárnap.

Lejegyezte: Meszéna Zsolt


