
A Szentimrevárosi Egyesület Választmányának beszámolója 
az egyesület 2009. évi működéséről 

A Választmány 2009-ben is havi gyakorisággal ülésezett, és július kivételével minden alkalom-

mal határozatképes volt. Az ülések időpontját előre meghirdettük, napirendjét általában két nappal 

az ülés előtt drótpostán megküldtük a választmányi és ellenőrző bizottsági tagok, valamint az érin-

tett szakosztályvezetők és programfelelősök számára. A választmányi ülésekről készült emlékezte-

tők a Fésületlen Hírek következő számában megjelentek, illetve a közhasznúság követelményének 

megfelelően a választmányi határozatokkal az egyesület honlapján is közzé tettük. 

A 2009. évben az Egyesület számviteli működése is zavartalan volt: a 2008-ban elnyert pályáza-

tokkal határidőre elszámolt; mind az APEH, mind a Statisztikai Hivatal felé kötelező beszámoló-

kat határidőben leadta. 

Az egyesület szakosztályai 2009. 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 korábbi gyakorlatnak megfelelően a prog-

ramokról készült fényképes beszámolókat az egyesület honlapján közzétesszük. Bíztatunk minden 

szervezőt és résztvevőt, hogy küldje el képeit, hogy azokkal gazdagíthassuk az anyagot! 

Programszervezőink, állandó és alkalmi segítőink az elmúlt évben is több ezer óra önkéntes mun-

kát végeztek, amelynek eszmei értéke millió forintokban fejezhető ki. Minden tagtársunk nevében 

köszönjük programszervezőink és segítőink önzetlen munkáját, amelyen egyesületünk élete 

alapul. 

2009. február végén szervezési nehézségek és a csökkenő érdeklődés miatt a Gyermeknéptánc 
Csoport beszüntette működését. A tevékenység újraindításához szívesen vesszük vállalkozó-

kedvű szülők jelentkezését, mert nem szeretnénk lemondani gyermekeink hagyományőrző nevelé-

séről. 

2009. március 12-én alakult meg a Klub Szakosztály keretén belül SzIE társasjáték-klub, amely-

nek heti rendszerességgel megrendezésre kerülő estjeit sokan látogatják. 

2009. június 4-én jelentették be a Választmánynak a „Művészetek Szerelmesei” Szakosztály 

megalakulását, amely rendszeres programjaira az Egyesületen kívülről is vonzott érdeklődőket. 

2009. szeptemberében indult, mint új tevékenység, az Egyesületen belül a Tarokk tanfolyam, 

amelynek első 10 alkalma csak az alapok lerakására volt elegendő, de útjára indított egy újabb kö-

zösségteremtő együttlétet. 

2009-ben is volt 7 nyertes pályázatunk, ami a lehetőségek folyamatos szűkülése ellenére igen 

szép eredmény, és megteremtette az Egyesület folyamatos működésének pénzügyi alapját. Köszö-

net érte mindazoknak, akik a lehetőségeket figyelemmel kísérték, és a pályázatokat gondosan ösz-

szeállították! 

A taglétszám az idén is nagy stabilitást mutatott: 4 új taggal bővült egyesületünk illetve egyéb el-

köteleződések miatt 3 tagunk lépett ki. Az állandóság, ami hűséget jelent, örömteli. Mégis meg 

kell említsük, hogy a tagság megfiatalítása, az ifjabb generációk bevonása egyre sürgetőbb feladat. 

A tagdíjak fizetésében továbbra is mutatkozik némi elmaradás, de a fegyelem sokat javult. Akinek 

van ilyen elmaradása, az kérjük, mielőbb rendezze! Köszönjük! 

Itt kell megemlékezzünk egy másik, egyre szembetűnőbb problémáról is, amire a következő Vá-

lasztmánynak hatékony választ kell találnia. Az adórendszer kedvezőtlen változásával és a támoga-

tók beszűkülő lehetőségeivel hatványozottan csökkent az Egyesület adományokon keresztüli 
anyagi támogatása. Ezért sokkal nagyobb gondot kell fordítani az SZJA 1%-os felajánlások meg-

szerzésére, illetve az adománygyűjtés más, hatékonyabb formáinak feltárására. Ez okból Márialigeti 

Károly a Választmány támogatásával hozzálátott a Szentimrevárosi Alapítvány alapszabályának – 

jogszabályi szempontból is esedékes – megújításához. 



Az év folyamán belaktuk és Márialigetiné Makhult Katalin szorgoskodásának köszönhetően tovább-

fejlesztettük a Szent István ház pincéjében és földszintjén kialakított közösségi helyiségeket. A 

Pince Klub szívesen látja a közösségi programokat – és a Közgyűléskor a kiállítás látogatóit! A 

fűthetővé tétellel a zenei próbákat is sikerült a SZIE Tanyából – a szomszédos hittanterem csend-

jének biztosítása érdekében – a Pince Klubba költöztetni. A Tanya és a Pince Klub használata so-

rán mindenkitől kérjük a szabályzat betartását! 

A lókúti szálláshelyet az elmúlt évben is sokan vették igénybe, de többször előfordult, hogy a fog-

lalás ellenére nem jelentek meg illetve „elfelejtettek” hozzájárulást fizetni. Az ilyen esetek meg-

előzésére kérjük a kulcsosház fegyelmezettebb használatát! 

Bár az influenza-járványtól való rettegés és talán a gazdasági válság miatt jelentősen csökkent a 

résztvevők száma, az Egyesület „reklámozása” a novemberi bálon jobban sikerült. Az egyes 

szakosztályokat és tevékenységeket bemutató vetítés váltakozott a rendezvényeken készült fényké-

pekkel. A beszerzett projektor jó szolgálatot tett ezen a rendezvényen. Ezt a fajta látható megjele-

nést a többi rendezvényünkön is szeretnénk meghonosítani, hogy lehessen tudni, milyen szervezet 

is áll az adott program mögött. 

2009-ben folytattuk a külső kapcsolataink aktív ápolását. 

� Az egyesület aktívan részt vállalt az Egyházközség ünnepeiben is. 

� Egyeztetésekkel támogatjuk a kerületi keresztény egyesületek (Albertfalvi Keresztény Tár-

saskör, Karolina Egyesület, Őrmezői Morus Szt. Tamás Egyesület, Váralja Szövetség) prog-

ramjainak összehangolását és hatékonyabb megvalósulását. 

� Regisztráltunk és részt vettünk a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) elektori választásában. 

� Az Egyesület egy felajánlásból a Szent Imre- és Szent Margit Gimnáziumoknak, a hittancso-

portoknak és a Baba-mama Klubnak juttatott ajándékkönyveket. 

� A polgármester meghívására tavaly is részt vettünk a kerületi Civil Fórum munkájában, ahol 

módunk nyílik a határozattervezeteket is véleményezni. Több más szervezettel együtt a Fórum 

továbbfejlesztésére is javaslatot tettünk. Ugyancsak meghívást kaptunk és részt vettünk a kerü-

leti Szociális Kerekasztal és az Idősügyi Fórum munkájában. 

� „Önkéntes Motivációs Vizsgálat” felmérésben vettünk részt. 

� Részt vállaltunk az idén nagy érdeklődéstől kísért, novemberi Szellemi-Lelki Hétvége meg-

szervezésében, hatékonyan segítve az Albertfalvi Keresztény Társaskör munkáját. 

� Három hasonló értékrendű, kerületi civil szervezettel november 23-án megalakítottuk a Kerü-
leti Közművelődési Tanácsot. 

� A kerületi civil mozgalmak aktivizálódásával egyre több helyi építészeti, környezetvédelmi 
megmozdulásban veszünk részt (Kulturális Városrész, körtéri Gomba sorsa, Ulászló utcai 

mélygarázs). 

Az erősödő külső megjelenés szükségessé tenné, hogy a honlapunkat is megújítsuk. Ehhez vá-

runk segítőkész kezeket! 

Az egyesületi ügyek intézése tekintetében a Választmány külön is köszönetét fejezi ki: 

• Adamisné Szánthó Juditnak a könyvelés lelkiismeretes, precíz vezetéséért, a Fésületlen Hí-

rek postázásáért, a tagdíjfizetések és a tagnyilvántartás vezetéséért; 

• Rozványi Balázsnak a számviteli beszámolók és jelentések pontos elkészítéséért; 

• Ágostházy Imrének és Katinak az egyesület részére érkező küldemények átvételéért; 

• Bozóky-Szeszich Eleknek a Fésületlen Hírek szerkesztéséért; 

• Bánki Zsoltnak, Meszéna Zsoltnak és Lassó Andrásnak a honlap karbantartásáért; 

• és Simon Nadinkának a SZIE-tanya illetve Márialigetiné Makhult Katalinnak a Pince Klub és 

Lókút rendben tartásáért. 

Budapest, 2010. március 28. 


