
  2022. június 10.-én 
 

  
Elnök: Pál István / alelnök: Felber Irén 

                                  Vezetőségi tagok: Felber Zoltan, Scholcz Ágnes, Szeles Attila 
 
                                   Ellenőrök: Prezmecky Irén, Widor Irén 

A Bázeli Keresztény Magyar Egyesület 

14. éves rendes közgyűlés jegyzőkönyve 

 
Dátum: 2022. március 21-én, hétfőn 19.00 órakor 

Hely: Sacre Cœur, Basel, Feierabendstr. 68 
 
Napirend:  
 

1. Gyűlés megnyitása és szavazat számlálók kijelölése 

2. Jegyzőkönyvvezető megbízása és jelenlévők számának meghatározása 

3. Napirendi pontok megszavazása  

4. Mutáció 

5. A 13. éves írásos közgyűlés (2021.05.25) jegyzőkönyvének elfogadása (tagoknak és támo-
gatóknak postán elküldtük: 2021.június 28.-án)  

6. Elnök éves rövid beszámolója 

7. Könyvelés ismertetése:  

a. pénztáros beszámolója 

b. ellenőrök jelentése 

8. Napi elnök kijelölése  

9. Vezetőség és revizorok választása 2022-re 

a. elnök 

b. pénztáros 

c. vezetőségi tagok (3) 

d. revizorok 

10. Vezetőségi közlemény / javaslat:  

a. kilépések az egyesületből 

b. Kizárások 

c. Templom helyzet 

11. Költségvetés (2022) 

12. Tagoktól beérkezett javaslatok (írásban legkésőbb 2022. március 11-ig a vezetőségnek 
benyújtani!) 

13. Egyéb 
 

BKME vezetősége       
 

 

Jegyzőkönyv: 
 
 

1. Pál István megnyitja a gyűlést 19.40 órakor. 
Kijelöli a szavazatszámlálókat Prezmecky Irén és Kerényi Györgyi személyében. 
 

2. A jegyzőkönyvvezetésre Felber Irént kéri fel. Jelen van 12 tag. Az abszolút többség: 7 
 

3. Napirendi pontok elfogadása. Szavazás eredménye: 12 igen.  
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4. Mutáció ismertetése: 
 

o Egyesületünkből meghaltak öten: Horváth-Nagy Anna, Pál-Szabó László,  
Csoknyai Jolika, Krajnyák Mihály, Frank Ferenc 

o Tagból támogatók: Pál-Rozs Zoltán 
o Új tagok: Joós Klára 
o Új támogatónk: Engel-Pinezits család  
o Elköltöztek és új címük ismeretlen: ----  

 
5. A 13. éves rendes közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadása.  

A szavazás eredménye: 12 igen 
 

6. Pál István az éves rövid beszámolójában ismerteti az egyesület elmúltévi tevékenységét.  
 

Rendezvények: 
 

január 1  Az Újesztendő köszöntése pezsgővel 
február 18  MKPM felkérése Ars Sacra előadásának megszervezésére  
március 14  Misekeretében megemlékeztünk március 15.-röl.  

Vendégek: Dr. Czukor József nagykövet és Dr. Orbán Zsolt konzul 
március 24  Vezetőségi gyűlés (Misszió és BKME)  
április 24  Írásban történő 13.éves közgyűlés postázása 
május 10  Konzuli tájékoztató / Dr. Orbán Zsolt 
május – június  Hétfőnkként ismét énekpróbák 
június 4  Megemlékezés a Trianon-i békediktátum 101. évfordulójáról 
június 24  Az írásos közgyűlés jegyzőkönyvének postázása 
aug.-szept.  Ars Sacra vendégszereplés szervezése 
szeptember 5-12 52.Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Bp.-en (Felber Irén és Zoltán) 
szeptember 19 Vezetőségi gyűlés (Misszió és BKME)  
szeptember 22 Az új Berni Nagykövet meghívása Bernbe (Felber Irén) 
szeptember 25 Ars Sacra fellépése / Pilinszky J. születésének 100. évfordulója.  
   Meghívott vendég az új konzul Dr. Kroll Eszter és férje 
október 23  Megemlékezés az ’56-os forradalom 65. évfordulójáról (Vendégek a 
   követségről: Piszter Csaba  és Varga Gergely) 
november 6  Emlékezés halottainkra, betegség miatt lemondtuk 
november 14   Erzsébet-napi szentmise. Utána közös ebéd. Meghívott vendég Dr. Kroll  
   Eszter konzul, férje és lánya is 
december 11  Advent-i ünnepség 

 
 

 
Egyéb tevékenységek és történések: 

 
a) vezetőségi gyűlések: 

o rendszeres megbeszélések lehetőség szerint 
A közgyűlés 12 igen szavazattal elfogadja. 
 
 
 

7. A könyvelés ismertetése: 
 

a) Felber Iren pénztáros beszámolójában elmondja, hogy az év végi zárás alapján a BKME 
2021-ben is, mint már 2020-ban is, teljesítette a papi szolgáltatáshoz szükséges össze-
get. 
Ez azért volt lehetséges, mert a költségek nagyobb részét a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia (MKPK) átvállalta. Sajnos ennek ellenére is veszteséggel zárult a 2021-es 
év. Ennek okai:  
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• elmaradt tagságdíj kifizetések 

• többen csökkentették az évi tagságdíj összegét 

• létszámcsökkenés halálesetek miatt 

• nagyon kevés új tag vagy támogató 
 
A Missziónk bevételét a kávézó, a persely, az adományok és az egyházi ünnepek tiszta 
bevételei képezik. Ezeken kívül a MKPK-hoz beküldött pályázatunkra a Missziónk szá-
mára átutalt összeg. 
Itt köszönetet kell mondanunk a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának és azoknak a 
támogatóknak, akik anyagi hozzájárulásukkal segítik a katolikus missziónkat és ezzel hoz-
zájárulnak megmaradásunk lehetőségéhez. 
Köszönetet kell mondanunk István atyának, hogy a megváltozott és megnehezített körül-
mények ellenére, amikor csak teheti itt van velünk, megtartja a vasárnapi szentmiséket és 
minden nemzeti megemlékezésünkön az ünnepi beszédet is vállalja. 
Köszönetet kell mondanunk a Jóistennek, hogy azokon a vasárnapokon, amikor István 
atya nem tud ideutazni, Isten segítségével mindig van papunk, aki megtartja a vasárnapi 
szentmisét. 
Reményeink szerint, ez a rendszeres vasárnapi magyar nyelvű szentmise a Diaszpórában 
élő magyarok összetartását, magyarságunknak megtartását is erősíti.  
A közgyűlés 12 igen szavazattal elfogadja 
 

b) Widor Irén számvizsgáló felolvassa, a felülvizsgálat alapján leírt megállapításukat, amely 
vizsgálatot, Prezmecky Irén és Widor Irén 2022. március 1.-én végeztek el. Ennek alapján 
kéri a közgyűlést, hogy fogadják el a könyvelést és adják meg a könyvelő mentesítését.  
Ezt a közgyűlés 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadja. 
 

8. Napi elnök kijelölése: Pál István Scholcz Ágnest javasolja a napi elnöki tisztségre, aki ezt el is 
fogadja.  Szavazás eredménye: 12 igen 

 
9. Scholcz Ágnes megköszöni a vezetőség eddigi munkáját. Ezután felteszi a kérdést, hogy Pál Ist-

ván és Felber Irén elfogad-e egy újabb évre szóló megbízást? Az igen válasz után ezt megsza-
vaztatja a közgyűléssel. 
 
Elnök: Pál István Szavazás: 12 igen  
Pénztáros: Felber Iren Szavazás: 12 igen  

 
Vezetőségi tagok: Scholcz Ágnes, Felber Zoltan, Szeles Attila 
Alelnök: Felber Irén  
Vezetőségi tagok megszavazása: 12 igen 
 
Revizorok: Widor Irén, Kranyák Ady 
A közgyűlés 12 igen szavazattal elfogadja. 
 
Pál István megköszöni a vezetőségnek az újabb egy évre szóló vállalását és Prezmecky Irénnek 
az eddigi munkáját a könyvelés ellenőrzésénél. 
 

10. Vezetőségi közlemény / javaslat: 
 

a) kilépések az egyesületből: lásd 4. Mutáció 
b) kizárások az egyesületből: nincs 
c) Templomhelyzet: 

Ígéretet kaptunk, hogy addig, amig a Sacre Coeur templomot működtetik, itt maradhatunk.  
 

 
11. A költségvetés 2022-es felállítását a tagok és támogatók a közgyűlési meghívóval megkapták. 

Ezt a költségvetési tervet 12 igen szavazattal elfogadják. 
 



BÁZELI KERESZTÉNY MAGYAR EGYESÜLET 
BASLER CHRISTLICHER UNGARN VEREIN 

 
 

 Jegyzökönyv a 14. GV-ról 2022.03.21.docx 4/4 

12. A tagoktól nem érkezett be javaslat. 
 

13. Egyéb:  
 

Pál István megköszöni a munkát a vezetőségnek és mindenkinek, aki anyagi vagy egyéb hozzá-
járulással hozzá tett ehhez az eddigi fennmaradásunkhoz.  
Bár fennmaradásunk folyamatos, de István atya Státusza nem „hivatalos”. Bár a Nagyváradi Püs-
pökség engedélyével látja el nálunk immár 2007 óta a papi szolgálatot, de a Bázeli Püspökség 
részéröl nem alkalmazták hivatalosan. 
Cserháti Ferenc püspök atya javaslata volt, hogy István legalább a „román rendszerben” legyen 
bent (betegbiztosítás, nyugdíjalap).  Így a BKME vállalta, hogy az ehhez szükséges anyagi felté-
telt biztosítja. Ezért 2007 júliusa óta az egyesület ezt az összeget minden évben István atya ren-
delkezésére bocsájtja. 
István elmondja, hogy sajnos az utóbbi évek sok nehézséget okoztak nem csak a rendszeres va-
sárnapi szentmisék megtartása miatt, amit főleg a Covid járvány lezárásai okoztak, hanem az 
egészségi állapota miatt is egyre több orvosi kivizsgálásra volt szüksége. Ezt csak Erdélyben 
tudja megtenni, mert ott van bent a betegellátó rendszerben. 
Istennek hála, János atya segítségével azért a vasárnapi miséket sikerült kivétel nélkül, minden 
vasárnap megtartani. 
Nyitott rá, hogy amennyiben az igény részünkről megvan ahhoz, hogy ez a folytonosság megma-
radjon, abban az esetben, amikor csak teheti és egészségi állapota megengedi, velünk legyen. 
István atya elfogadta már évek óta ezt a „felemás” helyzetet és kéri, hogy most mi fogadjuk el 
azt, hogy a problémái miatt nem tudja teljes folyamatosággal ellátni missziónk szolgálatát.  
 
A templom árnyékában jöttünk össze, hogy a közös utunkat Isten szolgálatára folytassuk. 
A Sors fiatal zenészeket küldött közénk, akik október óta az orgona játékukkal még ünnepélye-
sebbé teszik a vasárnapi szentmiséinket. 
 
Ági felszólalásában elmondja, hogy hálásak vagyunk Istvánnak az elmúlt 15 évért és reméljük, 
hogy még lesz ennyi. A mise köré épül fel közösségünk és mindenki, akinek ez fontos beleteszi a 
„sajátját”. Ez tartson bennünket össze! 

 
 
A közgyűlést Pál István 20.35 órakor bezárja és a Soós házaspár nevében meghívja a jelenlévő-
ket egy aperitifre. Megköszöni a Soós házaspárnak a rendszeres munkájukat és a felhozatalt 
minden rendezvényünkön, amit saját anyagi költségükre vállalnak. 

 

 

Melléklet: 

• Befizető csekk a tagságdíj befizetéséhez 
 

 
 

 

                                             
……………………………………….                                 …………………………………………… 

       Pál István / Elnök                                                Felber Iren / Jegyzőkönyvvezető 


