
Jegyzőkönyv a SZIE Választmány 2019. január 16-i üléséről

Helyszín: XI. Kende utca 12.
Jelen vannak: Balázsné Krasznai Orsolya, Czehe Tamás, Meszéna Zsolt, Péczeli Gáborné, Török 
Tamás választmányi tagok, Márialigetiné Makhult Katalin póttag, Dobos Kornél FB-tag. A 
választmány határozatképes.

1) Részvétel az Eleven Blokk által szervezett helytörténeti rendezvényen
Meghívott vendég: Mátyási Péter – nem jelent meg. Ötleteinkről beszélgettünk:
Megjelenés a rendezvényükön:

 a tavaszi (25 éves játszóházi jubileumi) kalandjáték alkalmat helytörténeti témával átszőni;
 felnőtteknek szóló térképes játékot csinálni a környék történetéről (anyag, játék, ember 

hozzá talán akadna elég);
 újra meghívni a Kende utca 12. tiszteletbeli lakóközösség vezetőjét, hogy mondja el 

előadását a ház történetéről (amit a mi meghívásunkra mondott, amikor ide költöztünk);
 Újbuda önkormányzat urbact: a Szentimrevárosi Húsvét folytatásaként pl.:

◦ "mesélő tárgyak" kiállítás: személyes tárgyak és hozzájuk fűződő történetek a 
Szentimrevárosból;

◦ nyitott házak délutánja: Orlay utca 2/b. Medgyaszay építész megvalósult tervéről 
házbemutató, építészeti törekvései, azok mai tanulságai, akár leültetni az udvaron az 
érdeklődőket, kávé mellé stb., kis ismertető vagy emléklap…

◦ ugyanez Mikó … vezetésével a Kende utca 12-ben, ismertetővel a SzIE-ről is…
◦ "a hónap műalkotása" - helyben alkotó költők egy-egy verssorát kivinni a járókelők 

szeme elé egy nagy hirdetőtáblára (a Gárdonyi szobor mellé valahol), hadd üdüljön rajta 
a járókelő, kávézó nép és emlékezzen az itt termett remekművekre vagy fényfestéssel 
este helybeli műalkotást kivetíteni - lehetne akár pályázatot kiírni az önkormányzatnál 
12 alkalomra, hogy ki csinálja meg…

◦ Újbuda (Szentimreváros!) természeti kincseit reklámozó hasonló, felnagyított 
"hirdetőtábla"…

◦ játszóház a "Bartók Béla Boulvardon" a helyi értékekről - a megfelelő házak előtt a 
megfelelő híres emberekkel kapcsolatosan... térképpel lehetne a házakat megtalálni... 
stb.

2) Beszámoló az 1961-62-es emlékkő kivitelezésének lehetőségéről
Szentimrevárosi Alapítvány pénzmaradékát kérhetnénk erre a célra.

3) Fésületlen különkiadás Emil báról
MZs kérte a megjelenteket, hogy ők is nézzék át az eddig összejött és egybeszerkesztett anyagot.

4) A 2019-es Hangversenyekre, Vers és Dal sorozatra, Rajzkörre, Fotó- és képkiállításokra beadtuk 
az Önkormányzathoz az idei pályázatot. Jogszabályi változások miatt 2018 óta ennek formája nem 
közművelődési megállapodás, hanem „közművelődési célú egyedi támogatás”.

5) Czehe Tamás elkészített és átadott egy javaslatot az adatvédelmi szempontokkal bővített 
Belépési Nyilatkozathoz.

Választmányi ülések 2019-ben (szerdai napokon, Kende u 12, kezdés 20.00-kor):
2019.02.20, 03.13.      2019. évi közgyűlés tervezett időpontja március 31, vasárnap.

Lejegyezte: Meszéna Zsolt


