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A Szentimrevárosi Egyesület Választmányának beszámolója 

az egyesület 2010. évi működéséről 

A Választmány 2010-ben 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 követ-
kező számában megjelentek, illetve a közhasznúság követelményének megfelelően a választmányi ha-
tározatokkal az egyesület honlapján is közzé tettük. 

A 2010. évben az Egyesület számviteli működése is zavartalan volt: a 2009-ben elnyert pályázatok-
kal határidőre elszámolt; mind az APEH, mind a Statisztikai Hivatal felé kötelező beszámolókat idő-
ben leadta. 

Az egyesület szakosztályai 2010. során is rengeteg 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 programokról készült 
fényképes beszámolókat az egyesület honlapján közzétesszük. Bíztatunk minden szervezőt és résztve-
vőt, hogy küldje el képeit, hogy azokkal gazdagíthassuk az anyagot! 

Programszervezőink, állandó és alkalmi segítőink az elmúlt évben is több ezer óra önkéntes munkát 
végeztek minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Munkájuk eszmei értéke millió forintokban fejezhe-
tő ki. Minden tagtársunk nevében köszönjük programszervezőink és segítőink önzetlen munkáját, 
amelyen egyesületünk élete alapul. 

Az egyesület élő szervezet. Ezt az is mutatja, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan bár bizonyos tevé-
kenységek megfakultak, talán el is maradoztak, de mindig fakadnak újabbak. 

Különösen örömteli a tagság aktivizálódása, hogy az egyesületet a kerületi Civil Fórumban képviselje. 
Többen is jelentkeztek, hogy szabadidejükből e közös ügy érdekében áldozzanak. 

2010 novemberében (újra)indult a Szent Imre Klub, amely a gimnazista korosztályt célozza meg prog-
ramjával. 

2010 decemberében egy népdalkör szervezése indult, hogy lehetőséget biztosítson a közös éneklés 
örömét keresőknek. 

2010-ben (a XI. kerületi Kulturális Pályázataink összevonása ellenére) is volt 6 nyertes pályázatunk, 
ami a lehetőségek folyamatos szűkülése ellenére igen szép eredmény, és megteremtette az Egyesület 
működésének pénzügyi alapját, bár a kormányváltás miatt a kifizetések csak szeptemberre(!) érkeztek 
meg. Köszönet érte mindazoknak, akik a lehetőségeket figyelemmel kísérték, és a pályázatokat gondo-
san összeállították! 

A taglétszám az elmúlt évben csökkent valamennyit: csak 1 új taggal bővült egyesületünk, ugyanak-
kor 4 tagunk kilépett, 2 pedig meghalt. Az állandó taglétszám, ami hűséget jelent, örömteli, bár 
ugyanakkor nem jelenti sajnos, hogy minden tagunk egyformán aktív volna. A jelenlegi tagok aktivi-
zálásán túl arra is erőt kell fordítanunk, hogy a tagságot megfiatalítsuk. Ennek első lépéseként adat-
egyeztetésre hívtuk tagjainkat – ehhez találnak egy bejelentőlapot a meghívóhoz csatolva. A tagdíjak 
fizetésében továbbra is mutatkozik némi elmaradás, de a fegyelem sokat javult. Erre továbbra is rend-
szeresen felhívjuk tagtársaink figyelmét. 

Az adórendszer kedvezőtlen változásával és a támogatók beszűkülő lehetőségeivel hatványozottan 

csökkent az Egyesület adományokon keresztüli anyagi támogatása. Ezért sokkal nagyobb gondot 
kell fordítani az SZJA 1%-os felajánlások megszerzésére, illetve az adománygyűjtés más, hatéko-
nyabb formáinak feltárására. Ez okból Márialigeti Károly vezetésével megújult a Szentimrevárosi Ala-
pítvány alapszabálya, és közhasznúvá vált. 

Programjainkhoz folyamatosan igénybevettük a plébánia Szent István házában kialakított közösségi 
helyiségeinket, a SZIE Tanyát és a Pince Klub-ot. Az egyesület tavaly is sokat költött a környezet 
szebbé tételére: fűnyírás, kerti padok rendbetétele, a tanya mázoltatása. 
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A nagyobb rendezvényeket a látogatók száma miatt továbbra is „külső” helyszíneken kell tartsuk. Eb-
ből a szempontból idén nagyot lendült – a mindkét félnek előnyös – együttműködés a Szent Imre Gim-
náziummal. Az iskolavezetés támogatását ezúttal is köszönjük! 

A nagy rendezvényeink közül tavaly is kiemelkedett a szokásos novemberi bál. A résztvevők számá-
nak növelése érdekében az év végén lépéseket tettünk a bál „hazahozatalára”, így 2011-ben az ismét a 
Szent Imre Gimnáziumban kerülhet megrendezésre. 

Az ugyanabban a hónapban megrendezett XVI. Szellemi-Lelki Hétvége is sokakat vonzott. Idén a 
SZIE volt a főszervező, de segítséget kaptunk a társegyesületektől is. Az Önkormányzattól kapott kü-
lön támogatás lehetővé tette, hogy az egyesület látható megjelenését is biztosítsuk (molinó, címer). 

Programjainkat mind tavasszal, mind ősszel egy-egy programfüzetben hirdettük meg, és tettük elér-
hetővé a szélesebb közönség számára. Belső terjesztésű tájékoztatónk a Fésületlen Hírek rendszeres 
havi megjelenésével nemcsak a tagságot tájékoztatta az aktuális programokról, hanem tiszteletpéldá-
nyait eljuttattuk a társegyesületekhez és a helyi politika résztvevőinek is. 

A lókúti szálláshelyet az elmúlt évben is többen igénybe vették. A szabad kapacitások felajánlhatóak 
ismeretségi körben is! Az állagmegóvás érdekében kérjük a kulcsosház fegyelmezett használatát! 

2010-ben tovább erősítettük a külső kapcsolatainkat, és igyekeztünk hatékonyan bekapcsolódni a ke-
rület közéletébe. 
� Az egyesület tagsága aktív részt vállalt az Egyházközség ünnepeiben. 
� Szeptemberben testvértalálkozón jártunk a Karolina Egyesületnél. 
� A lókúti templom tetejének felújítására a szolidaritásunk kifejezéseként 100e Ft-ot adományoz-

tunk. 
� A még 2009-ben a polgármester által kezdeményezett kerületi Civil Fórum továbbfejlesztésére 

több más szervezettel együttműködve lépéseket tettünk, és teljesen átalakítottuk azt több más szer-
vezettel együttműködve. (További részleteket lásd a Szakosztályi beszámolóban.) 

� A kerületi Szociális Kerekasztal és az Idősügyi Fórum munkájában nem tudtunk hatékony mun-
kát kifejteni, mert az Önkormányzat nem hívta össze ezeket a testületeket. 

� Részvétel a vezetői fórum munkájában ÉRME, MCSSZ, NOE, CTP, HÁLÓ, SZIE részvételével. 
A fórum célja, hogy az egyesületek vezetői találkozzanak, és tájékoztassák egymást a programja-
ikról, a mindegyiket érintő lehetőségekről. 

� A kerületi civil mozgalmak aktivizálódásával egyre több helyi építészeti, környezetvédelmi 

megmozdulásban veszünk részt (Kulturális Városközpont; utcanév-változtatási javaslat; körtéri 
Gomba sorsa, majd a metrómegálló vastraverze, és ennek kapcsán a Körtér rendezési terve; Fene-
ketlen tavi csúcs). 

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

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; 

• Rozványi Balázsnak a számviteli beszámolók és statisztikai jelentések pontos elkészítéséért; 

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

• Bánki Zsoltnak, Gilyén Péternek és Lassó Andrásnak a honlap karbantartásáért; 

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

Külön meg kell emlékeznünk a 2010. december 9-én elhunyt Bozóky-Szeszich Elek ről, aki nemcsak az 
egyesület ügyvezető helyettese, de a Fésületlen Hírek szerkesztője is volt. Köszönetünk jeleként saját 
halottunknak nyilvánítottuk, és igyekeztünk a családot is támogatni a temetési költségekkel. 

Budapest, 2011. március 27. 


