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A Szentimrevárosi Egyesület Választmányának beszámolója 2020-ról 
 

Az elmúlt évben nagyon sok program elmaradt a járvány miatt. Közgyűlést is csak késleltetve 
tudtunk tartani szeptember 23-án. Még a járvány kitörése előtt megvalósult az emlékkő-avatás a 
Balog-lejtőn Emil atyának, feb 1-én. 

Emil atya Hargitafürdőre tervezett emléktábláját viszont (fényképét ld. 
https://drive.google.com/file/d/1fKjpx1oaACtfIMxwdlMXqvg09-JzBz4A/ ), amelyet augusztusban 
terveztük elhelyezni, a járványhelyzet miatt egyenlőre nem tudtuk felállítatni. Az emléktáblát Varga 
Ferenc szobrászművész, Emil atya kisközösségeiből a Vadrózsa tagja, a Vaklovak volt vezetője 
készítette, a tábla öntését a SZIE fedezte. 

Megújult a Kende utcai klubhelyiségünk egy filmforgatás után kapott pénzből. Török Tamás tervező, 
szervező és kivitelező munkájának köszönhetően új, energiatakarékos világítótesteket szereltünk fel 
a "retró" neon armatúrák helyett. Kicseréltük a középső szobában a padlószőnyeget. Mindkét WC-t 
kifestettük, és új szerelvényekkel láttuk el. A bútorzat hiányosságain is javítottunk, lecseréltük a 
konyhai felszerelés leginkább elhasznált darabjait, és lambériáztuk a középső helyiséget. A 
munkálatokban sokat segítettek Ágostházy Imre, Jani János, Meszéna László, Somodi Imre és Varga 
Ferenc. Köszönet érte! 

A Választmány havonta ülésezett, július hónapot kivéve. Az ülések minden alkalommal 
határozatképesek voltak, és nagyobbrészt online formában kerültek lebonyolításra. 

2020-as nyertes pályázatok: XI ker kulturális pályázat 500 eFt (programfelelős Csányi Tamás), XI. Önk. 
Sport (Darvak) 100 eFt (Meszéna László), XI.ker Civil pályázat 100 eFt (Meszéna Zsolt). Az 
elszámolások során Ágostházyné Schramkó Kati segített sokat a programfelelősöknek. 

A tagdíj-elmaradásokat Török Tamás kitartó munkája révén a korábbi években felszámoltuk. 2020-
ban igyekeztünk elérni, hogy minden tagtársunk időben, március végéig befizesse tagdíját. 

Az elmúlt munkaév során 1 tagtársunk elhunyt: Domonkos Tiborné, kilépett Galambos Tamás. Új 
belépő tagok: Füzes Elekné, Haraszti Zsuzsa, Jani János, Molnár László, Somodi Imre és Varga Ferenc. 
Kilépők: 3 fő. Így 2021. elején egyesületünknek 133 rendes, 6 pártoló-, valamint 1 tiszteletbeli tagja 
van. 2021 elején változatlanul 11 önkéntes szerződésünk van. 

Köszönet Ágostházyné Schramkó Katinak a könyvelés és tagnyilvántartás vezetéséért, a pályázati 
elszámolásokban való közreműködésért, Rozványi Balázsnak a közhasznúsági beszámoló, valamint 
egyéb statisztikák összeállításáért, NAV-ügyintézésért, Bánki Zsoltnak a SZIE-honlap gondozásáért, az 
adatbevitelben nyújtott segítségért, és Mergl Attilának a Fésületlen szerkesztéséért és postázásáért. 

 

a SZIE Választmány nevében 
Meszéna Zsolt ügyvezető 

 
 



 

SZIE Felügyelő Bizottság beszámolója 2020 (-2021) 
 
 
A 2020. szeptember 23-i SZIE közgyűlésen Adamis Gézát, Dobos Kornélt és Dr. 
Mergl K. Attilát választották meg a Felügyelő Bizottság tagjainak. 
 
Az új Választmány személyes részvételű ülésein az FB valamelyik tagja részt vett. 
Sajnálatos módon az előző évhez hasonlóan elég hamar kellett áttérjen a 
Választmány a Skype-on tartott ülésekre. 
 
Az FB a továbbiakban a „digitális térben” követte az eseményeket. 
A Választmány minden érdemi döntésről, eseményről tájékoztatta az FB tagjait. 
Rendszeresen megkaptuk a tervezeteket, jegyzőkönyveket, banki kivonatokat. 
Ezek alapján nyomon lehetett követni az eseményeket és a pénzügyi-gazdasági 
folyamatokat. 
 
Megállapítható, hogy a nyilvánvalóan „takaréklángon” működő Egyesület a jövő 
érdekében fontos lépéseket tett. Sikerült rendbe tenni a Kende utcai klubhelyiséget. 
Voltak sikeres pályázatok, és jelentős siker a rendezett tagdíj-állapot. Külön öröm, az 
élet jele, hogy növekedett a taglétszám. 
A szakosztályok a Covid–járvány adta lehetőségek illetve korlátok figyelembevételével 
működtek. 
 
Összességében a Felügyelő Bizottság kijelenti, hogy az Egyesület és a Választmány 
szabályszerűen – mind a törvényi előírásoknak, mind a saját Alapszabályának 
megfelelően – működik. 
 
A Felügyelő Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Választmány beszámolóját és 
költségvetési tervét, valamint közhasznúsági beszámolóját fogadja el, egyben kéri a 
Közgyűléstől ezen beszámoló jelentésnek és a Felügyelő Bizottság munkájának 
elfogadását is. 
 
2021. június 9. 
 
 
 
  Dr. Mergl K. Attila  Dobos Kornél  Adamis Géza 
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