Jegyzőkönyv az IB 2011. október 6.-i
üléséről
Megjelent 12 fő, jelenléti lista szerint. Az Intéző Bizottság határozatképes!
Kimentette magát: Szilágyiné Németh Irén, Kispál Attila, Luka István, Tamási György, Lévay
Zoltán – ő tartósan fekvő beteg.
Napirendi pontok:
1.) Bejelentések
2.) Krizantémfesztivál
3.) 1956 Pestszentimrén kiállítás
4.) Falukép megjelentetés
5.) Közgyűlés – Kuratóriumi döntés
6.) Krepuska ügyek
7.) Titkárválasztás (új IB-tag?)
A napirendet az IB egyhangúlag elfogadta.
1.) Pándy Tamás elnök bejelentései:
- Lévay Zoltán IB-tagunkat súlyos repülőbaleset érte.
Egy hónappal ezelőtt Tatabánya – Mór környékén lezuhant egy kisrepülőgéppel. Csodával
határos módon életben maradt, a gép pilótája és annak felesége belehalt sérüléseibe. Zolink
lába, karja, farkcsontja (dr. Léderer: os coccygis) törött el. A kórház után nővérénél fekszik
Kisorosziban, karácsonyra szeretne járni.
- A Szélső utcában új víznyomócső-fektetés folyik.
Pestszentimre egyetlen sima útját sikerült felvágniuk, felmaratniuk. A föld tömörítése sok
kívánnivalót hagyott maga után, félő, hogy előbb-utóbb be fog szakadni.
- A Városképben az általam javított cikk jelent meg az imrei temetőről.
- A Városkép fotósa kért és kapott tőlem képeket az előadásomról, de nem közölte le.
Valószínűleg azért, mert kértem, hogy a készítő neve is szerepeljen az újságban.
- A Városkép és a Helyi Téma készített velem egy riportot az 56-os kiállításról még nem jelent meg.
Mindkét újságnak jeleztem a Krizantémfesztivált is, s a plakátot is elküldtem nekik, de arra
nem haraptak rá.
Mayer Lajos közölte, hogy őt már megkereste a Helyi Téma Krizantémfesztivál ügyben.
- A Fővárosi Bírósághoz beadott Alapszabály jogerőre emelkedett, a hiteles másolat átvehető.
(Amint lesz időm, bemegyek érte!)
- A Szent Imre szobor szalagozása november 5-én lesz a Sportkastélynál.
Meghívó körözve IB tagok között.
- 2011. szeptember 15-i előadásomról: Nagyon köszönöm azoknak az IB-tagoknak a megjelenést,
akik megtiszteltek a személyes részvételükkel. A többi IB-tagnak is köszönöm, hogy a Széky
Társaság neve alatt futó programra nem méltóztattak még csak el sem jönni – a hallgatóság
szervezéséről nem is beszélve. (Egyetlen ember jelezte távolmaradását – dr. Mayer Lajos).
Egyetértve az elnök elégedetlenségével, dr. Mayer Lajos elnök h. felajánlotta az IB
tagságról való lemondását, mivel ő sem tudott részt venni az előadáson. Az IB nem fogadta
el a lemondást, kérve további munkáját.
- A parkváros TV 18 beharangozó riportot készített az előadás előtt.
Többen jelezték, hogy látták a riportot, jó volt. Az előadáson 30-35 fő vett részt, érdekes volt,
sok eddig ismeretlen részletet hallottak Pestszentimréről.
- Szigetvári Imre plébános címét, elérhetését nem volt időm kideríteni.
Kapcsolatot tovább keresi.
- A Budapest Bankban felvettem 200.000 forintot. A 3 hónap elmaradt irodahasználati díjat
rendeztem.
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- A Who Is Who! Ki kicsoda magyar kiadását – saját pénzből – megrendeltem, átutaltam. Imre
nevesebb személyeiről adtam egy listát, miután az érintettektől megkértem az engedélyüket. Többet
már fel is kerestek. A kiadó ígérete szerint a javasoltak mindegyike belekerül a 2012-es kiadásba.
Sajnos sokan nem vállalták az ingyenes belekerülést.
Az IB tagok közül dr. Léderer Imre és dr. Mayer Lajos már előző kiadásokban szerepelt, a
mostaniban nem kívántak adatokat megjelentetni magukról.
- A Szélső utcai iskola 100 éve könyv borítójára a grafikus, Somogyi Andrea készített pár nyers
tervet, lehet rá szavazni! (mindenki húzzon egy vonalat a neki tetsző rajz fehér részére)
Természetesen lehet javaslatokat tenni. Valószínűleg módosított címmel, javításokkal fog a könyv
megjelenni.
Az IB tagok kiválasztottak a tervezetek közül egy borítót.
- A gyáli Király nyomdától korrekt árajánlatot kaptunk. A lektor is rendben van. Már csak be kell
fejezni az írást. Sajnos sokkal több oldal lesz a terjedelme, mint előzetesen számítottuk. (150 helyett
a 165. oldalnál tartok, és még egyetlen kép sincs benne, s több év megírása is hátra van!)
Felmerült, hogy a nyomda csak a tervezett 150 oldalra adta az árajánlatot, képekkel tördelt
változat leadása esetére. Kérdés, hogy a bővített oldalszámmal rendelkező kiadványnak
mennyi lesz a költsége. Vigyázni kell, hogy az Önkormányzat által ígért vételár fedezi-e a
kiadást.
- Az 1%-ra 145.631 forintot jelzett az APEH. Németh Irén elküldte a kötelező adatokat, várjuk a
pénzt.
Az összegyűlt pénz igen kevés, majdnem csak az IB tagok által felajánlottakból tevődik
össze, ez jelzi, hogy a Faluképben kért 1%-os felhívásunk szinte eredménytelen volt.
2.) Krizantémfesztivál:
- 2011. október 22-én szombaton 11.00-kor lesz az ünnepélyes megnyitó.
- Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester elvállalta a krizantémfesztivál és a Pestszentimrei Napok
megnyitását.
- A kerületi sajtóreferens engedélyezte az eseményeink megjelentetését a lőrinci TV-ben, illetve a
Városképben. Keresni fognak minket.
Mayer Lajos jelezte, hogy a Helyi Téma kerületi szerkesztője e-mailben érdeklődését fejezte
ki az esemény iránt.
A TV 18 kispesti stúdiónak is leadtam az anyagokat, felhívtam a figyelmüket a
Krizantémfesztiválra és az 56-os kiállításra, valamint a közgyűlésünkre.
- TOVÁBBI RÉSZLETEK dr. MAYER LAJOSTÓL!
Sportkastély (Szabó Renáta) elküldte a polgármesternek a terület ingyenes
igénybevételi kérelmünket, szerződést fogunk kötni az intézménnyel, adnak
hangosítást, mikrofont, 4-5 asztalt a fal mellé 10-15 székkel,
eddig 5 pozitív visszajelzést kaptunk a részvételre, emlékeztetőül ismét körlevél megy,
az imrei iskolák eddig nem jelezték, hogy műsorral szerepelnének, megkeresem a
Kastélydombi iskola igazgatónőjét,
óvodákat felkérem, hogy adjanak kis műsort, elsősorban a Vezér utcai óvoda
vezetőjét, Gajdosnét,
a megnyitón az alpolgármester a PI. Jövőműhely Egyesület II. kirakatverseny
győzteseinek járó okleveleket is átadja, ezt szerepeltetjük a plakátunkon, az Egyesület
pedig a krizantémfesztivál megnyitóját tünteti fel az övékén, ezzel megvalósul a civil
szervezetek együttműködése,
Szilágyiné Németh Irén ötleteként a krizantém tea kóstolóját is megvalósítjuk, esetleg
az ehető virágok ismertetőjével együtt,
i. felkérjük Irént, hogy szerezzen be teát, vízforralót, kancsót és a szükséges
édesítőt (nem mézet!)
ii. ki kell nyomtatni és kifüggeszteni a tea hatását ismertető nagyított 4A-s infót,
iii. Pándy Tamás megnézi, maradt-e az előző rendezvényről műanyag pohár,
iv. Az IB a teakóstolóra 5.000 forint költséget szavazott meg.
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Ki vállalja a fesztivál ideje alatt az ügyeleteket?
- Kispál Attilával beszéltem mobilon, ő vállalta. Beosztást meg kell vele beszélni.
- Ügyelet: okt. 22-én 08-13 óra között dr. Léderer Imre és dr. Mayer Lajos; 13-18 óra
között Katona József és Szagri Attila (amíg a virágosok elhagyják a Sportkastélyt)

3.) 1956 Pestszentimrén kiállítás:
- A Polgármesteri Hivatal földszintjén készítjük el hasonló módon a kiállítást, mint a vasúttörténetit.
- Október 24-én hétfőn raknánk össze az anyagot, kérek mindenkit, hogy segítsen!
10 órától Katona József, Nemeskéri Endre, Mayer Lajos jön, Kispál Attilát meg kell
kérdezni,
- Kellene grafikus is, mert egy eredeti pártirodát is be akarunk rendezni, annak falak kellenek és az
íróasztalt is úgy kell összerakni, hogy arról senki se tudjon tárgyat elemelni.
a felkérni tervezett grafikus nem ér rá, Szekeres J. megkérdezi Gallay Istvánt,
- 25-én, kedden délután 5 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó. Szerettem volna egy 56-al
foglalkozó semleges történészt felkérni, de eddig még nem kaptam visszajelzést.
Romsics Ignác történész elérhetőségét Rákóczi István megadta, kapcsolatba kell
lépni vele
ha ő nem vállalja, akkor azt, akit ő ajánl.
- A polgármestert is fel kéne kérni a kiállítás megnyitására! (Ha ő másnak adja le a megnyitást az ő
dolga).
polgármestert fel kell kérni levélben az 56-os kiállítás megnyitására
 Levelet Mayer L. megírja
- Legyen-e valamifajta vendéglátás?
Az IB úgy döntött, hogy ne legyen kínálás.
- Ki az, aki tud segíteni a kiállítás összerakásában?
l. fentebb
- Eddig nem jeleztek vissza, hogy van-e íróasztal, lehet, hogy azt is vinnünk kell, ki tud javasolni?
Gera Éva beszél a Polgármesteri Hivatal gondnokával, ott van-e régebbi asztal, ha nincs,
akkor felajánlotta, hogy az ÜSZI-ből elvihetjük az ottanit. Nem kell visszahozni.
4.) Pestszentimrei Falukép megjelentetés:
- A Krizantémfesztivál előtt meg kell jelentetni.
- Ki vállalja a hirdetők gyűjtését?
A hirdetők gyűjtését senki nem vállalta, mivel nincs erre a Társaságnak pénze, az újságot
nem tudjuk megjelentetni. Ha mégis lesz hirdető kb. 100.000 forintért, akkor kiadjuk, ezért
a cikkeket el kell készíteni.
- Kinek van cikkjavaslata? Léderer urat kérem szokásos cikkének megírására, esetleg a
Krizantémtea áldásos hatásáról???
Megírja, infó az interneten.
- A nyomdából való elhozást és a terjesztőkhöz az eljuttatást ki tuja vállalni?
Jelenleg tárgytalan.
5.) Közgyűlés – Kuratóriumi döntés:
- 2011. november 3. csütörtök 17.00 órakor lenne a PIK-ben.
- Kérem Mayer urat, hogy a szokásos kérelmeket írja meg a PIK-felé, illetve a polgármesteri
felkérést.
Mayer L. megírja a két levelet.
- Segítséget kérek a meghívók postázása ügyében, ki(k) vállaljá(k)?
Németh Zsófi vállalta a borítékcímzést. A jelentős postaköltség miatt csak biztos tagoknak
kell küldeni a meghívást.
- Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, pénztáros, információ és pénzgyűjtő személye?
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Dr. Léderer Imre lesz a levezető elnök, pénztáros: Dömötör Sándorné, Németh Irén, Mikó
Gáborné.
- Díjazottak - Dr. LÉDERER IMRE, a Kuratórium titkára beszámolója.
HATÁROZAT!
A Kuratórium Dobozi Károlyné óvónő jelölését egyhangúlag elfogadta. Az Intéző Bizottság
is egyhangú szavazással egyetértett a jelöléssel. Bihari Gusztáv imrei polgárőrség
vezetőjével kapcsolatban vita alakult ki az IB-ben is, mivel a díj elsősorban a
polgárőrségnek szól, aminek a jelenlegi vezetője Bihari úr. A szervezet díjazásához azonban
SZMSZ módosítás kellene. Ezt az IB elvetette. Bihari Gusztáv jelölését 8 igen-2 nem-2 tart.
mellett elfogadta, azaz nem emel vétót a Kuratórium döntése ellen.
A Kuratórium frissítése nem történt meg, az SzMSz szerint pedig meg kéne tenni. Ötletek,
döntés!
Tekintve, hogy a kuratórium tagok megbízatása 5 évre szól és a jelenlegi tagok 3.
évet töltik, az IB szerint nem célszerű most SZMSZ-t változtatni és a megbízást 3 évre
csökkenteni olyan kritériummal, hogy a tagok főleg aktív munkavállalók legyenek. A
kérdést az 5. év lejárta előtt ismét meg kell tárgyalni. Az elnök a parttalan vita
elkerülése és az Kuratórium működését nem egyértelműen meghatározó SzMSz
pontjai miatt a kérdést levette a napirendről.
6.) Krepuska ügyek:
- A Krepuska könyv kiadására Bauer Ferenc szerzett pénzt. Kétszer is tárgyaltunk a PIHGY-ben.
Bauer úrral és Heilauf Zsuzsával abban állapodtunk meg, hogy Heilauf Zsuzsa augusztus 10-ig
átküldi az általa javításra javasolt változtatásokat, ami a mai napig sem érkezett meg. Jövő héten
tárgyal Bauer úr a könyv kiadásáról a polgármesterrel. Több javaslat között szerepel, hogy a Széky
Társaság adja ki az önkormányzat pénzén. Természetesen előzetesen árajánlatot kérünk a
nyomdától és a tördelőktől, s csak akkor vállaljuk fel, ha az önkormányzat pénze lefedi a
kiadásokat. Kérem az IB felhatalmazását, hogy dönthessen a kérdésben a vezetőség – ne kelljen újra
IB-t összehívni. Szavazás!
Az IB megadta a felhatalmazást a fenti feltétellel.
- Szintén Bauer Ferenc rendezvényi tanácsnokkal döntöttünk annak idején, hogy összejövetelt
tartunk a Krepuska családnak. Ennek időpontja a könyv megjelenése és egyéb tételektől függ.
- A Krepuska-telep elnevezésről már korábban döntött a PVÖ. Beszéltem Lévai alpolgármester
úrral, aki jelezte, hogy a képviselőtestület és a főváros októberben dönt az elnevezésről.
7.) Titkárválasztás (új IB-tag?):
- Németh Gabriella Ágnes lemondása óta megoldatlan a kérdés. Az elmúlt IB-n felmerült Németh
Tiborné és dr. Nemeskéri-Kutlán Endre neve. Nemeskéri úrral megbeszéltük a témát, a döntését ő
mondja el.
HATÁROZAT!
Dr. Nemeskéri-Kutlán Endre IB tag a felkérést elfogadta olyan feltétellel, hogy IB üléseken
való megjelenése elsősorban munkahelyi elfoglaltságától függ és az IB minden segítséget
megad neki.
Az IB egyhangú határozattal megválasztotta, kinevezte titkárrá Nemeskéri urat.
Az új titkár személyét a Közgyűlésen bejelentjük.
KÖZGYŰLÉS – 2011. november 3. csütörtök 17.00 PIK nagyterem
LEGKÖZELEBBI IB – 2011. december 1. csütörtök 17.30 a volt ÜSZI-ben
Budapest – Pestszentimre, 2011. október 7.

Dr. Mayer Lajos sk
Jegyzőkönyv vezető
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