
A Szentimrevárosi Egyesület Választmányának beszámolója az Egyesület 
2011. évi működéséről

A 2011-ben 20 éves fennállását ünneplő, a keresztény értékrend alapján szerveződött 
és működő Szentimrevárosi Egyesület 2011. évben is folyamatosan és eredményesen 
működött, szolgálva elsősorban Szentimreváros polgárait, de tevékenysége kiterjedt a 
teljes XI. kerületre, sőt a Fővárosra is. Az egyesület ebben az évben is csak közhasznú 
tevékenységet  végzett  kulturális,  szociális,  ifjúság-nevelés,  sport,  városfejlesztés-
helytörténet területeken, gazdasági tevékenységet egyáltalán nem.

A közel 200 fős egyesület több mint 20 szakosztálya számos programot bonyolított le, 
amelyek részletes ismertetése a mellékelt Szakosztályi beszámolók c. összeállításban 
olvasható.
Új szakosztály, programsorozat ebben az évben nem indult, a jól bevált hagyományos 
és az előző években indult újabb szakosztályok programjain összességében 2011-ben 
is kb. 20-25000 résztvevő, látogató jelent meg. A programok egy részét önállóan, más 
részét a Szent Imre plébániával közösen rendeztük. A folyamatos szakosztályi munkán, 
program sorozatokon kívül  eseti  programokat is megvalósítottunk, ősszel Bánki Zsolt 
szervezésében önálló sátorral képviseltettük magunkat a BME-és diákok által rendezett 
„Civil  falu”-ban,  20-25  fővel  segítettük  a  kerületi  Önkormányzat  közterület  takarító 
akcióit,  most  először  Ságodi  Ildi  irányításával  Karácsonyfadísz  készítő  versenyt 
bonyolítottunk le a környék kisdiákjai körében, amelynek sok nyertes díszét a templom 
előterében felállított SZIE karácsonyfán mutattuk be, stb.
A saját programokon kívül jelentős szakmai és közösség-szervező munkát végeztünk el 
a  kerületi  Civil  Fórumban,  mi  végeztük  a  legnagyobb  szekció,  a  Városüzemeltetés, 
városfejlesztési  és  Környezetvédelmi  szekció  koordinálását.  Ápoltuk  az 
Önkormányzattal,  más  helyi  és  országos  hatókörű  civil  szervezetekkel  meglévő  jó 
kapcsolatainkat,  sőt  új  szerveződésekkel  is  kapcsolatba  léptünk,  minden  esetben  a 
teljes politika-mentesség jegyében.
.A  lebonyolított  programok  részletes,  részben  fényképes  ismertetése  információs 
kiadványainkban és az egyesület honlapján folyamatosan megtekinthető. Választott és 
önkéntes  tisztségviselőink,  szakosztályvezetőink,  a  programszervezők,  állandó  és 
alkalmi segítőik – összesen több mint 60 fő –, az elmúlt évben is sok ezer önkéntes  
munkaórát teljesítettek, minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Kívülük mintegy 10 fő, 
szintén ingyenesen látta el az Egyesület ügyviteli, üzemeltetési, gazdasági, képviseleti 
feladatait.  Együttes  önzetlen  munkájuk  eszmei  értéke  sok  millió  Ft-ban  lenne  csak 
kifejezhető.  A  Választmány  mindenkinek  nagyon  köszöni  az  áldozatos,  önkéntes 
munkát.

Programjainkról előzetesen tavaszi és őszi un. Programfüzetet jelentettünk meg, 1000 
-1000 példányban, illetve előzetesen tájékoztatást, utólag értékelést adtunk azokról az 
egyesület havi újságjában a „Fésületlen hírek”-ben, egyes speciális ügyekről a több száz 
fős üzenetlistán és a honlapon.
Az  állandó  programokat,  kisebb  eseti  rendezvényeket  a  Szent  Imre  plébánia  Szent 
István  házában kialakított,  a  plébániával  közösen használt  közösségi  helyiségben,  a 
saját  kialakítású SZIE  tanyán  és SZIE pinceklubban tartottuk  meg.  A nagyobb eseti 
rendezvényeket  pedig  vagy  a  Szent  Imre  ház  dísztermében  vagy  a  Szent  Imre 
templomban vagy a Szent  Imre Gimnáziumban valósítottuk  meg, mérsékelt  összegű 
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költségtérítés  fejében.  A  helyiségek  használatának  lehetőségéért  a  Választmány 
köszönetét fejezi ki mind a plébániának, mind a gimnáziumnak.

A taglétszám 2011-ben lényegesen nem változott, az 1-2 fő kilépő helyett új tagok léptek 
be. A tagdíj-fizetési fegyelem elfogadható.

A 8 fős Választmány az elmúlt évben is rendszeresen, havi egy, az év elején meghatá-
rozott  alkalommal ülésezett  a Himfy u. 9.  sz.  alatti  SZIE tanyán,  minden alkalommal 
határozatképesen,  az  Ellenőrző  Bizottság  egy  tagjának  és  a  korábban  kiküldött 
Napirend tervezet  szerint  érintett,  meghívott  programfelelősök,  vagy érdeklődő tagok 
részvételével. Októberben egy rendkívüli ülésre is sor került, a sürgős KVK pályázat és 
a VersesKépesKönyv kiadása tárgyában. Az ülésekről minden esetben Emlékeztető és 
Jelenléti  ív  készült.  Az  Emlékeztetők  megjelentek  a  ”  Fésületlen  hírek”-ben  és 
kötelességünknek  eleget  téve,  közzé  tettük  azokat  az  Egyesület  szie.communnio.hu 
elnevezésű, 2011-ben jelentősen megújított honlapján is.

Az  Egyesület  2011-ben  is  szigorú  elszámolású  pénzügyi  gazdálkodást  folytatott.  A 
vártnál nagyobb összegű pályázati eredménynek ( NCA, XI. kerületi Önkormányzat) és 
adományoknak köszönhetően, mind a bevételek, mind a kiadások meghaladták az előre 
tervezett  összeget,  növelték  az  egyesület  közhasznú  tevékenységét.  A  20  év 
takarékosságának  eredményeként  létrejött,  a  közeljövőben  várható  forrásbeszűkülés 
idején még „jól jövő” tőkét megőriztük, a bevételek és kiadások egyenlege kismértékben 
pozitív volt, tőkénk kissé emelkedett. A tavaly elnyert 2,85 millió Ft támogatású Kulturális 
Városközpont  mini-projektünk 2012 Húsvétján  fog  megvalósulni  A  konkrét  értékek a 
csatolt  2011  évi  Közhasznúsági  jelentésben,  Mérlegben  és  Eredmény  levezetésben 
láthatók.

„Útravaló” a 2012. március 25-én megválasztandó új Választmány számára :
➢ A SZIE szellemiségét,  személyességét,  értékeit  meg kell  őrizni,  működésének 

eddig sem rossz hatékonyságát tovább kell növelni.
➢ Meg kell vizsgálni az év elején jelentősen megváltozott jogszabályi környezetet, a 

szükséges módosításokat meg kell vitatni és végre kell hajtani.
➢ Az  új  jogszabályi  feltételekhez  illeszkedve,  a  jövő  várható  új  kihívásainak  is 

megfelelő hosszú és középtávú egyesületi stratégiát kellene kidolgozni, pl. egy 
erre szakmailag is képzett, elkötelezett, jórészt energikus fiatalokból álló csapat 
által előkészítve.

➢ A  szükséges  folyamatos  megújuláshoz  kismértékben  növelni  kellene  a 
taglétszámot,  bármily  nehéz  is,  fiatalokat  kellene  megnyerni  tagnak  és  a 
Választmányba, és még több tagot kellene bevonni a konkrét önkéntes munkába.

➢ Fel kell készülni a külső anyagi források várható beszűkülésére, fokozni kell az 
1%  és  az  adományok  mértékét,  új  pályázati  lehetőségeket  kell  felkutatni  és 
felhasználni, le kellene rakni új típusú bevételnövelő tevékenységek alapjait.

➢ Az Egyesülethez méltó, sajnos időszerű fejlesztés lehetne karitatív tevékenysé-
günk és szervezetének magasabb szintre emelése.

➢ A Szent István ház őszre várható elbontása miatt, nyár végéig meg kell oldani a 
SZIE és rendezvényeinek megnyugtató, költségtakarékos elhelyezését.

Melléklet: Szakosztályi és rendezvény beszámolók, 6 oldalon

Bp. 2012. március 5.                                                                         a SZIE Választmánya
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