
A Szentimrevárosi Egyesület Választmányának beszámolója  

az egyesület 2007. évi működéséről 

A Választmány 2007-ben is havi gyakorisággal ülésezett, két kivétellel minden alkalommal 
határozatképes volt. Az ülések időpontját előre meghirdettük, napirendjét általában két nappal az 
ülés előtt drótpostán megküldtük a választmányi és ellenőrző bizottsági tagok, valamint a 
szakosztályvezetők és programfelelősök számára. A választmányi ülésekről készült emlékeztetők 
a Fésületlen Hírekben megjelentek. December óta a választmányi határozatokat az egyesület 
honlapján is közzétesszük. 

Az egyesület szakosztályai 2007. során több mint 300 különféle programot rendeztek (ld. a 
szakosztályi beszámolókat), amelyeken a résztvevők száma összesen kb. 24 ezer fő volt. Az 
összesítésben a többnapos programokat, (pl. táborok) a napok számával szorozva vettük 
figyelembe. A programok egy részéről készültek fényképes beszámolók, amelyek az egyesület 
honlapján megtekinthetőek: szie.communio.hu 

Programszervezőink, állandó és alkalmi segítőink az elmúlt évben több, mint 10.000 óra 
önkéntes munkát végeztek, amelynek eszmei értéke több, mint 17 MFt. (A szakirányú felsőfokú 
végzettséggel rendelkező önkéntesek munkáját 2500 Ft/óra, egyéb önkéntesekét 1500 Ft/ó 
értékkel vettük számításba.) Minden tagtársunk nevében köszönjük programszervezőink és 
segítőink önzetlen munkáját, amelyen egyesületünk élete alapul. 

2007-ben 8 nyertes pályázatunk volt, köszönet érte mindazoknak, akik a lehetőségeket 
figyelemmel kísérték, és a pályázatokat összeállították. 

Az elmúlt év legkiemelkedőbb programja a szeptemberi városmisszió volt. Ebben sok külön 
programmal, illetve a plébániai programok segítésével is résztvettünk. Márialigetiné Makhult 
Katalin tagtársunk felkérésre előadást tartott a központi programban a bibliai témájú 
játszóházakról. 

Az ősz folyamán közösségi helységet alakítottunk ki a Szent István ház pincéjében. A terveket 
Makhult Mihály készítette, a munkát Márialigetiné Makhult Katalin irányította. 

Az elmúlt évben a Fővárosi Főügyészség (véletlenszerű kiválasztás alapján) elvégezte a SZIE 
törvényességi vizsgálatát a 2005. januártól kezdődő időszakra vonatkozóan. Korábban 2000-ben 
volt hasonló vizsgálat. A Főügyészség nem vizsgálta, hogy az Egyesület működik-e érdemben, 
csak a törvényeknek való megfelelőséget nézte. A Főügyészség felszólalása i) az egyesület 
alapszabályában kíván meg változtatásokat a közhasznúság miatt, ezeket a jelen közgyűlésen kell 
megtenni. ii) Határozatainkat nyilvánosságra kell hozni, hogy minden érdeklődő hozzáférjen – és 
nem csak a tagok. 

2008. március 3-án fórumot rendeztünk a népszavazási kérdések szakmai hátteréről. A 
programot Márialigeti Károly vezette. 

2007. szeptember 27-én a Fővárosi Közgyűlés megszavazta, hogy legyen hivatalosan a XI. 
kerületben Szentimreváros városrész. Egyesületünk kezdeményezését a XI. kerületi 
önkormányzati képviselők egyöntetű támogatása vitte sikerre a Fővárosi Közgyűlésben. 

Az egyesületi ügyek intézése tekintetében a Választmány külön is köszönetét fejezi ki Adamisné 
Szánthó Juditnak a könyvelés lelkiismeretes, precíz vezetéséért, a Fésületlen Hírek postázásáért, 
a tagdíjfizetések és a tagnyilvántartás vezetéséért; Ágostházy Imrének és Katinak az egyesület 
részére érkező küldemények kezeléséért; Mergl Attilának a Fésületlen Hírek szerkesztéséért és 
pontos megjelentetéséért, valamint szentimrevárosi levelezési listák gondozásáért; Ankerl 
Magnóliának a Ki-kicsoda sorozat szerkesztéséért; és Simon Nadinkának a SZIE-tanya 
rendbentartásáért. 
 
Budapest, 2008. március 30. 


