
A Szentimrevárosi Egyesület Választmányának beszámolója 
az egyesület 2008. évi működéséről 

A Választmány 2008-ban is havi gyakorisággal ülésezett, és 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 az 
érintett szakosztályvezetők és programfelelősök számára. A választmányi ülésekről készült 
emlékeztetők a Fésületlen Hírek következő számában megjelentek, illetve a közhasznúság 
követelményének megfelelően a választmányi határozatokkal az egyesület honlapján is közzé 
tettük. 

Az egyesület szakosztályai 2008. során is több száz különféle programot rendeztek (ld. a külön 
lapon szétküldött szakosztályi beszámolókat), amelyeken a résztvevők száma nagyságrenddel 
meghaladta az egyesület rendes tagságának létszámát. A programok egy részéről készültek 
fényképes beszámolók, amelyek az egyesület honlapján megtekinthetőek: 
http://szie.communio.hu/keptar/index.php Csak bíztatni tudunk minden szervezőt és résztvevőt, 
hogy küldje el képeit, hogy azokkal gazdagíthassuk az anyagot! 

Programszervezőink, állandó és alkalmi segítőink az elmúlt évben több ezer óra önkéntes munkát 
végeztek, amelynek eszmei értéke milliókban fejezhető ki. Minden tagtársunk nevében 
köszönjük programszervezőink és segítőink önzetlen munkáját, amelyen egyesületünk élete 
alapul. 

2008. május 15-én új szakosztály alakult az egyesületben. Az országban elsőként itt kezdte meg 
működését egy érintő-rögbis csapat, a Szentimrevárosi Darvak. 

2008-ban is volt 6 nyertes pályázatunk, ami a lehetőségek folyamatos szűkülése ellenére igen 
széperedmény. Köszönet érte mindazoknak, akik a lehetőségeket figyelemmel kísérték, és a 
pályázatokat összeállították, ezzel nagyban segítve az Egyesület működését. 

2008. decemberében egy támogatási szerződés aláírása után átutaltuk a Dévai Szent Ferenc 
Alapítványnak a gyimesbükki bentlakásos otthon javára az összegyűjtött 1,75 MFt-ot. Ezzel 
lezártuk a csángó iskola támogatására jó 3 éve indított gyűjtésünket. Köszönjük a nagylelkű 
adományokat! 

A 2007-ről áthúzódó Fővárosi Főügyészség által (véletlenszerű kiválasztás alapján) végzett 
törvényességi vizsgálatát a Közgyűlés által elfogadott Alapszabály-módosítással sikeresen 
lezártuk. Emlékeztetőül: a Főügyészség csak a törvényeknek való megfelelőséget vizsgálta, és a 
közhasznúság miatt az Alapszabályában kívánt meg változtatásokat, illetve a Választmányi 
határozatok nyilvánosságra hozatalát követelte meg. A felszólalások fő mozgatója az átláthatóság 
növelése volt. 

A taglétszám az év folyamán állandó volt: 3 új taggal bővült egyesületünk illetve egyéb 
elköteleződések miatt 2 tagunk lépett ki. A tagdíjak fizetésében továbbra is mutatkozik némi 
elmaradás, de a fegyelem sokat javult. Akinek van ilyen elmaradása, az pl. a Közgyűlés 
alkalmával is rendezheti! Köszönjük! 

Az év folyamán belaktuk és Márialigetiné Makhult Katalin szorgoskodásának köszönhetően 
kicsinosítottuk a Szent István ház pincéjében a tavaly kialakított közösségi helységet. A Pince 
Klub szívesen látja a közösségi programokat! 

A SZIE Tanyát – az októberi kerületi lomtalanítást kihasználva – kitakarítottuk, és sok, az évek 
alatt felgyülemlett kacattól szabadítottuk meg. A szomszédos hittanterem csendjének biztosítása- 
és a használat jobb nyomon követhetősége érdekében szeptemberben szabályoztuk a Tanya 
használatát, és ennek betartását kérjük mindenkitől! 

A lókúti szálláshelyet az elmúlt évben is sokan vették igénybe. Egy elmérgesedő telekvita miatt 



a lókúti egyházközségi képviselőtestület fel kívánta mondani a 20 évre kötött szerződésünket, de 
a veszprémi Érsekség közbelépésére és egy helyi jóakarónk (Roland Aulinger) közbenjárására 
elálltak ettől. A szerződést megújítottuk, és így további 5 évreig használhatjuk a volt plébánia 
épületét. 

Az elmúlt olimpiai év kiemelt eseménye volt az Egyházközséggel közösen szervezett nagytábor, 
amelynek előkészítésében és lebonyolításában oroszlánrészt vállalt az Egyesület tagsága. A tábor 
nagyon jól sikerült. Az összesen 265 résztvevő 90%-a teljes időben részt vett. A hírverés 
sokszínűsége is vonzhatta a jelentkezőket. A családok számára ígért biztos támogatás – 
összességében több mint 300 EFt – szintén vonzó volt. A táborozók átlagéletkora 31 év volt.. 
Sok köszönet illeti azokat, akik bármilyen szolgálatot vállaltak, a hirtelen adódó helyzetekben 
segítettek. Bár a Választmány több tagja is részt vett a táborban, nevesítve hiányzott a SZIE 
megjelenése, pedig bemutathattuk volna az Egyesületet azoknak, akik még nem ismerték. 

Az Egyesület "reklámozása" a novemberi bálon már jobban sikerült: az egyes szakosztályokról 
tablók készültek, és ezeken keresztül a résztvevők tájékozódhattak az Egyesület 
tevékenységeiről. Ezt a fajta látható megjelenést a többi rendezvényünkön is szeretnénk 
meghonosítani, hogy lehessen tudni, milyen szervezet áll mögötte. 

Az egyesület aktívan részt vállalt az Egyházközség ünnepeinek megszervezésében is. Májusban 
fogadtuk a Spanyolországból két előljárójával hazalátogató Mezősi Erikát, illetve megünnepeltük 
Ákos atya 75. születésnapját. A templom novemberi búcsújára a Zöld Kör tájfutást szervezett a 
Feneketlen- tó körül vasárnap délelőtt, amelynek keretében a Szentimrevárost és az Egyesületet 
is meg lehetett ismerni. Az év vége Emil atya 80. születésnapjának méltó megünneplésére való 
lázas készülődésben telt. 

2008-ban jelentősen aktivizálódtunk külső kapcsolatainkban. Nemcsak a szokásos Szellemi-
Lelki Hétvégét szerveztük meg novemberben, hanem a kerületi hasonló értékrendű 
társegyesületek vezetőivel élőbb kapcsolatot alakítottunk ki, és megkezdtük ez előkészületeket 
egy szövetség kidolgozására.  
A polgármester meghívására részt veszünk a kerületi Civil Fórum munkájában is, ahol módunk 
nyílik a határozattervezeteket is véleményezni.  
Az elmúlt évben is regisztráltuk az Egyesületet az Nemzeti Civil Alapprogram elektori 
testületébe, és részt is vettünk a tanácstag-választáson. 

Az erősödő külső megjelenés szükségessé tenné, hogy a honlapunkat is megújítsuk. Ehhez 
várunk segítőkész kezeket! 

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; 

• Bozóky-Szeszich Eleknek a Fésületlen Hírek szerkesztéséért; 

• Ankerl Magnóliának a Ki-kicsoda sorozat szerkesztéséért – mert reméljük, hogy a 
hónapról hónapra felkért tagok együttműködésével a bemutatkozások sorozata 
folytatható! 

• Lassó Andrásnak és Bánki Zsoltnak a honlap karbantartásáért; 

• és Simon Nadinkának a SZIE-tanya illetve Márialigetiné Makhult Katalinnak a 
Pince Klub és Lókút rendben tartásáért. 

 

Budapest, 2009. március 29. 


