
Jegyzőkönyv a SZIE Választmány 2022. február 16-i üléséről

Helyszín: XI. Kende utca 12.
Jelen vannak személyesen Balázsné Krasznai Orsolya, Ládonyiné Bartha Gabriella, Meszéna Zsolt, 
Szesztai Attila, Török Tamás, online kapcsolattal Czehe Tamás választmányi és Dobos Kornél FB-
tagok, valamint Márialigetiné Makhult Katalin. A választmány határozatképes.

1.) A   szie.org.hu domain-t   átregisztráltuk a korábbi szolgáltatótól. A legutóbbi szolgáltatási 
periódus lejártáról nem küldtek emlékeztetőt, és november közepén rövid időre törlésre került a 
szie.org.hu bejegyzés, és emiatt nem működtek átmenetileg a levelezési listák.

2.) TT beszámolt a tagdíj-befizetések állásáról. A 2022-es felhívások kiküldésre kerültek, 
köszönjük.

3.) LBG által készített, részben a SZIE játszóházakra készült játékokból kiállítás nyílt a Kiss Áron 
Magyar Játék Társaság Orlay utcai helyiségében január 22-től, „Mesevilág Szentimrevárosban” 
címmel. A megnyitóról a CivilTV11 készített felvételt:   https://fb.watch/byMteuhaKQ/

4.) Kerületi helyi védett építészeti örökség listájának bővítése
A kerületi önkormányzattól – néhány más civil szervezettel együtt – a SZIE-hez is megkeresés 
érkezett a kerületi helyi védett építészeti örökség listájának bővítése tárgyában. Aki javaslatot 
szeretne tenni, a választmányi tagoktól kérheti el a főépítészi levelet. A javaslatokat – fényképpel, 
indoklással - március 12-ig kell Meszéna Zsolt részére megküldeni a   meszena@gmail.com   címre,
hogy a március 16-i határidőre egybeszerkesztve leadhatóak legyenek.

5.) Keresztút a Gellért-hegyen
Március 26-án, szombaton 16 órakor ismét keresztutat szervezünk a Gellért-hegyen, ld. bővebben 
TT hirdetményét.

6.) 350 eFt-ot nyertünk az idei NEA "Egyszerűsített" működési pályázaton.

7.) Javaslat székek beszerzésére
TT javaslatot tett 12 db új szék beszerzésére a SZIE közösségi házba. A javaslatot a választmány 
egyhangúlag támogatta. A beszerzés azóta TT jóvoltából megtörtént.

8.) Emlékalbum készítése a 30. évforduló után
A SZIE 30-éves évforduló alkalmából tervezett albumhoz a képek begyűjtését, válogatását MMK és
TT elvégezték. A legalább 10 évig működő programokról 1-1 (esetleg 2) képet, összesen 70 képet 
gyűjtöttek össze. A képek feliratozásához kérik, jelentkezzen, aki részt venne a munkában.

Következő választmányi ülések (szerdai napon, Kende u 12, kezdés 19.00-kor):
2022. 03.16.
Közgyűlés tervezett időpontja: 2022.03.30. (szerda).

Lejegyezte: Meszéna Zsolt


