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SZIE tagság
Az egyesület taglétszáma kis mértékben csökken, részben kilépések, részben elhalálozások miatt. A jelenlegi 
taglétszámunk: 112 rendes tag és 6  fő pártoló tag.  A tavalyi közgyűlés óta kilépett az egyesületből: 3 fő 
(Gresz Istvánné, Nyiredy Krisztina, Urbányi Zoltán); belépett: 1 fő (Csákány Rita); elhunyt: 2 fő (ifj. Makhult  
Mihály, Szentandrásiné dr. Fazekas Katalin)

Jó hír, hogy több éves kitartó munka eredményeként gyakorlatilag megszűnt a tagdíj tartozás! Sajnos azon-
ban ez továbbra is állandó feladatot ad, mert kb. a tagság fele csak második, harmadik értesítés után fizeti 
be a tagdíjat, annak ellenére, hogy hosszú évek óta változatlan a tagdíj mértéke.

Török Tamás

Kende utcai klubhelyiség
Változatlanul népszerű a SZIE-tanya. Jellemző, hogy az egyes közösségek mindig ugyanazon a napon veszik  
igénybe a helyiségeinket, így csak nagyon ritkán fordul elő programütközés. Új igénnyel jelentkezett a Zöld  
Kör, akik megújítva saját tevékenységüket rendszeres használói lettek a klubnak.

A rendszeres használók körében megszerveztük a klubhelyiségek takarítását, két havonta más-más közösség  
végzi el ezt a feladatot.

Török Tamás

Emil atya emléktúra
2022 szeptemberében mintegy húszan kerekedtünk fel, hogy részt vegyünk az Emil atya emlékezetére szer-
vezett őszi kiránduláson. A helyszín ezúttal Nagybörzsöny volt, ahol még az egyesület alapítása előtti időben 
Emil atya a köré gyűlt fiatalok számára lelkigyakorlatokat vezetett. Mások mellett ebből a "magból" alakult 
meg később a Szentimrevárosi Egyesület. Mindannyiunk számára öröm volt itt a közösen megtett séta, a csa -
ládias környezetben elköltött ebéd, de különösen a visszaemlékező imádság, ami a helység Árpád-kori Szent 
István templomában a résztvevők gondolataiból szövődött mély hálaadássá.

Márialigetiné Makhult Katalin

A SZIE részvétele a Szent Imre napi búcsúban
Szkaliczki Örs plébános atya felkérésére a SZIE a Szent Imre napi búcsú két napján (nov. 5-6.) külön sátorba  
szervezett programokkal várta a búcsú résztvevőit. Igyekeztünk minden korosztályt megszólítani, kiemelten 
gondolva a legfiatalabbakra, akiket a "Szent Imrés vitézi próba - 3 feladat, három jutalom" című "mini játszó-
házzal" vártunk: két fiatal Szent Istvánnak és Gizellának öltözve, Szent Gellértet társukként maguk mellett 
tudva Szent Imrével kapcsolatos próbatételekkel és változatos játékokkal várták a családokat.

Márialigetiné Makhult Katalin
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Családos Szakosztály - Baba-mama klub
2022-ben megszűnt a 30 éven át töretlen hűséggel vitt Baba-mama klubunk.

Szabó Tünde áldozatos, csendes, odaadó munkájáról csak a legnagyobb tisztelettel lehet szólnunk. Nemze-
dékek nőttek fel a keze alatt, sok-sok édesanya nyert megerősítést abban a befogadó, szeretetteljes légkör-
ben, ami egyesületünk fennállása óta minden esztendőben tárt ajtókkal és szívvel várta közösségbe az új  
életfeladatukat tanuló anyukákat és velük a legapróbbakat. Mindnyájuk nevében hálásan köszönjük meg 
Tündének mindazt, amit értük s vele egyesületünkért megtett!

Márialigetiné Makhult Katalin

Kirándulások
Két vírusos év után 2022. áprilistól ismét tudtunk kirándulásokat szervezni. A legtöbb túratárs visszatért kö -
rünkbe, így tavasszal és ősszel 3-3 közös kirándulást szerveztünk. Többnyire a Buda környéki hegyeket céloz -
zuk meg, átlagosan 12 fő vesz részt egy-egy túránkon, amiknek részleteit a honlapon hirdetjük meg nyilvá-
nosan.

A túrafelszerelés kölcsönzése továbbra is működik, évente 2-3 sátorkölcsönzés mellett a túrabotok használa-
ta a legnépszerűbb.

Török Tamás

Keresztállítás
Továbbra is a keresztek karbantartása és jubileumi események jelentik a SZIE keresztekkel való törődést. Az 
elmúlt évben karbantartó munkát nem végeztünk. A korábban állított keresztek közül a Zuppa-tetőn lévő 
Vértanúk keresztjének volt 20 éves jubileuma, amit egy kirándulás keretében ünnepeltünk. A jubileumot 
emlékező beszéd és egy koszorú elhelyezése jelentette.

A Turista Magazinban egy cikk jelent meg a keresztjeinkről, amelyet szívesen ajánlunk olvasásra. (Az egyesü -
let honlapján a „Visszhang” fülön is megtalálható!)

Szentimrevárosi keresztek a Vértestől a Bükkig

Török Tamás

Keresztút a Gellért-hegyen
Ahogy az elmúlt évben, idén (2023-ban) is megszervezzük a nagyböjtben a keresztutat a Gellért-hegy oldalá -
ban. Mivel ennek dátuma néhány nappal a közgyűlés előtt van, a beszámolóban visszautalok az előző évi ke -
resztútra. 2022-ben a keresztút nagyon sikeresnek mutatkozott, kb. 200 fő vett részt rajta. A Szikla-kápolná -
tól a Citadella lábáig vezetett az ideiglenes állomásokkal kijelölt gyalogos zarándoklat, melyet ciszterci, laza-
rista és pálos szerzetesek vezettek.

Idén március 25-én lesz a keresztút, szóbeli beszámoló a közgyűlésen lehetséges.

Török Tamás
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Szentimrevárosi Darvak – Érintős Rögbi Szabadidősport Szakosztály
Szakosztályunk 2022-ben végre újra tudta kezdeni sporttevékenységét, immár járványok korlátozása nélkül.  
Az év elején, a téli hónapokban, edzéseinket beltéren, az ELTE TÓK sátorral fedett pályáján tartottuk. Tavas z-
szal az időjárás felmelegedtével és a nappalok hosszabbodásával edzéseinket kiköltöztettük a szabadba, a 
Margitszigeti Nagy-rétre. Télre az energiaárak emelkedése miatt szokásos edzéshelyszínünk bezárt, így de-
cemberben már nem tudtunk edzeni.

Bár ez az év főként a COVID utáni újrakezdésről szólt, áprilisban eljutottunk a Bécsi Tornára, amelyen a tisz -
tes helytállás (4./7) mellett a csapat új mezét is felavattuk.

2022-ben:

 33 edzés alkalom
◦ összesen 319 megjelent résztvevő
◦ 10 fő átlagos résztvevőszám, 14 fő legmagasabb alkalmi létszám

 65 óra önkéntesség (edzés vezetés, adminisztráció, szervezői tevékenység)

Meszéna László

„Művészetek Szerelmesei” Rajzklub
A „Művészetek Szerelmesei” Rajzklub 2009-ben alakult, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban hetente, 
keddenként iskolaidőben, három óra időtartamban alkotott, Szalay József művésztanár vezetésével.

Az első félévben, a szokásoknak megfelelően zajlott a Rajzklub tevékenysége. A különböző technikák alkal-
mazásával készült alkotások, amelyekből Pünkösd előtt, kiállítás („Várak tetők madártávlatból” címmel) szer -
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vezésére is volt lehetőség a Budai Ciszterci Szent Imre Templomban, amely egész nyáron ingyenesen megte-
kinthető volt, szeptember közepéig.

A második félév teljes változást hozott a Rajzklub életében. Szeptember végén elveszítettük Szalay tanár  
urat, hosszantartó, méltósággal tűrt betegségben. A Gimnáziumi helyszín is veszélybe került, hiszen a terem-
bérleti díj olyan mértékben megemelkedett, hogy teljesen reménytelen volt a heti három óra kifizetése, pá-
lyázati pénzből illetve önerőből.

Október elején lehetőségünk nyílt kiállítást szervezni, egy eddig teljesen új helyszínen, Balatonföldváron a 
Bajor Gizi Közösségi Házban. Itt is a korábbi kiállítást („Várak tetők madártávlatból”) lehetett megtekinteni,  
ingyenesen megközelítőleg az év végéig.

Ősszel komoly feladatok vártak ránk, az alkotói tevékenység helyszínét, és művészeti irányítását is meg kel-
lett szerveznünk. Szerencsére, keddenként a Kende utcai SZIE közösségi ház be tudta fogadni a Rajzklub alko -
tóit, így a helyszín megoldódott. A művészeti vezetésre felkértük Szalay Gabriellát, tanár úr lányát, aki az 
utolsó időszakban igyekezett átvenni édesapja feladatait a Gimnáziumban.

A végleges megoldás szerint, havonta három alkalommal alkotunk a Kende utcában, ahová Turcsányi Mária  
(képzőművész) tagtársunk alkalmankénti segítségével dolgozunk. Havi egyszer, pedig a Gimnáziumban Szalay 
Gabival konzultálunk egy óra időtartamban, melynek összegét saját keretből fedezzük. A havi egy órás te -
rembérleti díjat a Gimnáziumban (3.500.-Ft/hó), pedig az Egyesület két részletben történő átutalással (félév -
re) egyenlíti ki.

2022. november 26-án megszerveztük a Kende utcában első akverell vásárunkat, melyet legközelebb jóté-
konysági címen kellene meghirdetni, remélve a nagyobb érdeklődést.

2023-ban a Budai  Ciszterci  Szent Imre Templomról készült  kiállítási anyagunkat (Templomunk címen),  új 
helyszínen sikerült bemutatni, a Karinthy Frigyes Könyvtárban, idén februárban. Egy hónapig ingyenesen  
volt megtekinthető a könyvtár nyitvatartási idejében.

2023 februárjában a SZIE Közösségi házban alkotásainkkal igyekeztünk szebbé tenni a közösségi teret, és ez -
zel is szeretnénk bekapcsolódni az Egyesület életébe.

Ságodiné Molnár Ildikó

„Haladó tarokk”
A korábban szűk baráti társaság által, különböző helyszíneken játszott Paskievich féle, 20-as hívásos tarokk 
2022 elején, a részvételi lehetőség széles körű meghirdetésével az egyesület egyik kisebb szakosztályává vál -
tozott.

A játékokra heti egy alkalommal, általában csütörtök délután, 4 órás időtartamban került sor, az egyesület  
Kende utcai közösségi házában, a legtöbbször egy asztalon, 5 fő részvételével. Két alkalommal két asztalt is  
sikerült megnyitni, összesen 9 ill. 10 fővel. A játékosok közül 2 fő egyesületi tag, a többiek túlnyomó részt új-
budai polgárok. A működésnek költségvonzata nem volt. A szakosztály továbbra is nyitott.

Alkalmak száma 2022-ben: 30 alkalom. Résztvevők száma évi összesen: 159 fő

Szesztai Attila
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Guriga csoport
A SZIE Guriga csoport 2022-ben is havi egy közös programot szervezett szombati napokon. A hűvösebb hó-
napokban budapesti félnapos programokat tervezünk, enyhébb időben közeli vidéki településeket keresünk 
fel egész napos program keretében.

2022. január 8. Művészetek Palotája
2022. február 12. Rendőrmúzeum
2022. március 19. Millenáris; Álmok álmodói kiállítás
2022. április 30. Kirándulás Nagybörzsönybe
2022. május 21. Kirándulás Hatvanba
2022. szeptember 18. Szent Imre főzőnap (bográcsozás)
2022. október 29. Kirándulás Martonvásárra
2022. november 26. Magyar Zene Háza

SZIE Guriga csoport szabadidős programjainak éves látogatószáma: 33 fő.

SZIE Guriga csoport szabadidős programjain a résztvevők megoszlása: 11 fogyatékos személy (közülük 7 fő  
tolókocsis, 3 fő segítséggel jár, 1 fő vak) 19 fő segítő (közülük 6 fő közösségi szolgálatot végző gimnazista, 3 
fő konduktor-hallgató) és 3 fő hozzátartozó. SZIE Guriga csoport szabadidős programjain a segítők átlagos 
aránya az egyes programokon: 50 %.

SZIE Guriga csoport szabadidős programjainak éves önkéntes óraszáma: 404 óra.

2022-ben Egyesületünk szerződése az előző évekéhez hasonlóan érvényben volt a Budapesti Piarista Gimná-
ziumbeli közösségi szolgálat fogadására. A SZIE Guriga csoport mint fogadó szervezet a mozgássérült felnőt-
tek részvételével megvalósított programjain megfelelő mentorálás mellett fogadja a Budapesti Piarista Gim -
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názium diákjait. A diákok megbízható, készséges szolgálata a 2022. év Guriga programjainak megvalósítása 
szempontjából alapvető volt.

A diákok a szabadidős programokon történő segítésen túl rendszeres otthoni segítségnyújtásban is részt  
vesznek januártól májusig és októbertől decemberig heti rendszerességgel, alkalmanként 1,5 óra időtartam-
ban. A 2021/2022-es tanév tavaszi időszakában 2 fő közösségi szolgálatot teljesítő gimnazista segített 2 fő  
mozgássérült személyt, a 2022/2023-as tanév őszi időszakában 5 fő közösségi szolgálatot teljesítő gimnazista 
segített 3 fő mozgássérült személyt.

SZIE Guriga csoport otthoni segítségnyújtás programjainak éves önkéntes óraszáma: 114 óra

2022-ben az Egyesületünkkel kötött önkéntességi szerződéssel két fő a Guriga csoport tevékenységét támo -
gatta. 

A Szentimrevárosi Egyesület Guriga csoportjának 2022. évi szabadidős és otthonsegítő programjait 26 fő 
összesen 404+114=518 óra önkéntes munkával támogatta. A programok során 11 fő súlyosan fogyatékos 
személy részvételével valósult meg 8 szabadidős program és 3 fő mozgássérült személy kapott 26 alkalom -
mal segítséget a heti szabadlevegős sétához.

A Guriga csoport 2022-ben eredményesen működött, amint az a fenti adatokból kiolvasható.

Szuhaj Eszter

Zöld Kör
2022 márciusában egy lelkes, teremtésvédelmet a zászlajára tűző csoport megbeszélést kezdeményezett Örs 
atyával,  hogy hogyan lehetne a Plébánia életében is  előtérbe helyezni  a környezet fenntarthatóságának 
szemléletét. Nyitott fülekre találtunk, ezért elkezdtük a közös gondolkodást. Az alapítókhoz levelezőlistán va-
ló toborzás útján többen is csatlakoztak, és közösen eldöntöttük, hogy a munkavégzésünknek megfelelő ke-
retet ad, ha a SZIE Zöld körének keretében próbálunk együtt tenni a teremtett világunkért.

A Plébánia 2022. évi nagytáborában, Felsőtárkányban már teremtésvédelmi programokat szerveztünk, ahol 
Zlinszky János tagtársunk, környezetpolitikai  szakbiológus szemléletformáló előadást tartott, bemutatkoz-
tunk környezetvédelmi kvízjátékkal, illetve Németh Márton megszervezte a tábori szelektív hulladékgyűjtést. 

Új lendületet adott a munkánknak, hogy 2023. január 24-én formálisan is újjáalakult a Zöld Kör. Az itt hozott  
döntés alapján a találkozóinkon havi rendszerességgel minden alkalommal közösen határozzuk meg a követ-
kező havi kiemelt projektjeinket, amelynek mindig kijelölt felelőse van. A kapcsolatot a találkozók között, il -
letve az egyes feladatokra saját SZIE Zöldkörös levelezőlistán sziezoldkor@googlegroups.com tartjuk.

Feladatul tűztük ki, hogy a SZIE tagság, a Plébániai közösség és a Szentimreváros területén lakók is egyidejű-
leg megszólításra kerüljenek. Előtérbe helyeztük a Laudato Si pápai enciklika népszerűsítését, ehhez a Nap-
himnusz  Egyesülettel  partnerségi  kapcsolatot  létesítettünk.  Két  tagunk  egyidejűleg  vezető  tag  abban az 
egyesületben is.

2023. március 25-re, a SZIE által szervezett gellérthegyi keresztút hirdetésén egy teremtésvédelmi rövid gon-
dolattal: „Ültess el egy magot!” jelenünk meg. Kihelyeztünk a Plébánia templom előterében egy mobiltele-
fon gyűjtő dobozt, amellyel igyekezünk a környezetterhelésre felhívni a figyelmet.

Elsősorban saját hirdetési felületeken és azon belül is elsősorban online fórumokon kívánjuk  – SZIE face -
book, SZIE-honlap , levelezőlistákon – a teremtésvédelmi programjainkat és gondolatainkat hirdetni.
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Előkészületben egy nagyböjti lemondásokra felhívó un. Bingo program, valamint a Feneketlen-tavi komposz-
táló megismertetése és népszerűsítése.

A kiemeltek mellett számos öltet feltöltése és megvalósítása folyamatos a tervező-táblázatunkban: uborkás 
üveggyűjtés, szemétszedés, gyakorlati kerékpároktatás, filmvetítés, egyszerű kovászos kenyér sütés, zöld ba-
bavárás, babázás, nyári fa örökbefogadás, adományboltok, varrás – maradékanyagok felhasználása, régi hol-
mik felhasználása, lomtalanításkor – papírgyűjtés, lomtalanítás előtti csere-bere , iskolák-óvodák felkeresé-
se, 2023.11.18-26 között Európai Hulladékcsökkentései Hét, cigicsikk-mentesség, zöld tematikus séták a plé-
bánia területén, állandó zöld rovat a Lépcsőben, levegő minőség mérésének láthatóvá tétele, szemüvegek 
begyűjtése, házi praktikák népszerűsítése, növény csere-bere.

Ujlaky Eszter

Pántlika népdalkör
Népdalkörünk ez évben is megtartja két hetenként énekes találkozóit. Csillag Éva kedves meghívására a Mol -
nár C. Pál Múzeumban jövünk össze, köszönettel tartozunk a családias vendéglátásért.

Csoportunknak jelenleg 12 tagja van, részben az Egyesület tagjai, részben a tagok ismerősei, vagy a közelben 
lakó érdeklődők közül kerül ki.

Szeretettel várunk énekelni szerető, magyar népdalokat kedvelő társakat, ezután is. Állandó népdalgyűjte-
ményünket bővítjük, és hivatásos népdalénekesek által előadott dalokat hallgatunk, és tanulunk.

Az évek óta működő népdalkör összejövetelei jó hangulatúak, baráti közösség alakult ezen idő alatt.

Turcsányi Mária

Online filmklub
A program a karantén idején indult az otthoni kikapcsolódás színesítésére, de a kedvező fogadtatás miatt 
folytatódott a 2022-es évben is.

Havonta egy magyar és egy külföldi film került ajánlásra, így összesen 24 filmet láthattak a klubtagok. A fil -
meket igyekszem úgy válogatni, hogy megfeleljen az egyesület szellemiségének: keresztény emberek ízlésé-
nek megfelelő témák, szórakoztató, elgondolkoztató feldolgozásban.

A Filmklub létszáma 30 fő, de a legtöbben családostul nézik az alkotásokat. Ezen kívül a filmek listája a Fésü-
letlenben is megjelenik, és a visszajelzések szerint vannak, akik onnan értesülve szintén megnézik az aján -
lottakat.

Örömömre szolgál, hogy gyakran kapok visszajelzéseket a látottakról, többségében örömet sikerült szerezni 
a kulturális kalanddal.

Számszerűen:

 24 filmküldés átlag 40 nézővel, összesen 960 fő részvétele.

 Alkalmanként két óra rákészülés (filmválogatás, levelezés), összesen 48 óra önkéntes munka.

Balázsné Krasznai Orsolya
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Tenisz kupa
A 2022-es szezonra helyre állt a rend, amit a Covid felborított. A tavaszi verseny a szokásos módon április vé-
gén, 23-24-én került megrendezésre. A 37. SZIE Tenisz Kupát a megszokott helyszínen, a Hamzsabégi úti Po-
én Tenisz Klubban rendeztük. A versenyt szombat-vasárnapra hirdettük meg. Szombaton játszottuk az egyéni  
meccseket, vasárnap a párost

Egyéniben 6 fő (férfi) nevezett, férfi párosban 6 csapat. Az összes résztvevő 18 fő volt.

A díjazás a szokásos módon történt: vándorkupa átadása a győzteseknek, az I-III. helyezettek éremdíjazás -
ban részesültek. A győztesek névsorát a Fésületlenben közöltük.

Az őszi forduló október 1-2-ra lett meghirdetve. A párosra jelentkezett 4 csapat, az egyénire két fő. Az időjá -
rás azonban alkalmatlan volt a szabadtéri játékra szombaton, ezért elmaradtak a meccsek, vasárnap sem 
volt értelme két főnek játszani, ezért az egyéni játék is elmaradt.

A versenyek, mint mindig, önköltségesek voltak, a nevezési díj a pályabérlet és a labdák és a díjak költségét  
fedezte.

A szervezést egy fő végezte. A ráfordított idő 2*5 óra. A szervezés alapvetően telefonon és interneten (e-
mail) bonyolódott.

Ágostházy Imre

Igen Klub
Az Igen klub programjai hosszú szünet után 2021 decemberében indultak el a SzIE klubhelyiségében, 2022-
ben már a teljes évi programokat itt tudtuk lebonyolítani.

A klubalkalmakat hétfőnként tartottuk (a hónap első hétfői kivételével), összesen 29-et. Ezeken általában 
tagjaink tartottak előadásokat különböző témakörökben. A témák között szerepeltek történelmi, irodalmi és  
jogi előadás-sorozatok, de voltak vetítéssel egybekötött úti beszámolók és kvízestek is. Újévi koncertet, klub-
karácsonyt és szilvesztert is tartottunk a Kende utcai közösségi teremben.

Az alkalmakon átlagosan 10-12 fő vett részt, a rekordlétszám 20 volt (szilveszterkor 25). Havonta egy szom-
baton pingpongozással egybekötött játékestet is szerveztünk, főleg kártyajátékokkal. Az átlagos létszám eze-
ken is 10 körüli volt.

Csákány Rita

Az Egyesület kiadványai és elektronikus fórumai

Fésületlen Hírek
Az egyesület belső terjesztésű hírlevele, a Fésületlen Hírek 2022-ben is a terveknek megfelelően, augusztus 
kivételével minden hónap elején megjelent.  Kizárólag elektronikus formában (PDF) a terjesztési listán e-
mailhez csatolva került kiküldésre a tagságnak (124 fő), illetve tiszteletpéldányként további 29 érdeklődőhöz 
jutott el.

A lap rendszeres rovatokkal jelentkezik, és a hivatalos közlemények (pl. választmányi ülések jegyzőkönyve),  
felhívások, köszöntések, megemlékezések és hirdetmények mellett teret ad a szakosztályi és egyéb progra-
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mok meghirdetésének, illetve az elmúlt eseményekről szóló, általában képekkel tarkított beszámolóknak. A 
saját programjaink mellett mindig közöljük a Plébánia és a társegyesületek tagságunkhoz szóló hirdetéseit is.  
A lap egyenletes színvonala a cikkek lelkes megfogalmazóit (főleg a szakosztály-vezetőket és programfelelő-
söket) dicséri.

A  szerkesztő,  Mergl  K.  Attila  a  szerkesztéssel  havonta  kb.  6  óra  önkéntes  munkát  teljesített.  Összesen 
11*6=66 óra a cikkek íróinak munkáját nem számolva.

Mergl K. Attila

Szentimrés Levelezési Lista
Az 1995 májusa óta működtetett lista (szie-l@szie.org.hu) fő célja, hogy fórumot biztosítson a SZIE tagoknak 
és az egyesülethez kapcsolódó szentimréseknek híreik, kéréseik, ötleteik és információik kicserélésére, a he-
lyi programokról való tájékoztatásra. Napi rendszerességgel, de változó intenzitással kerülnek fel újabb és  
újabb hírek és hirdetések a listára, amiket 301 listatag kap meg. Többségük közvetlenül kapja a leveleket, egy 
kisebb hányad pedig kötegelve, ún. ’digest’ formában hetenként összegyűjtve, péntek este 20:00-kor. 2022-
ben (technikai problémák miatt csak) 36 digest (összegyűjtött hírcsomag) jelent meg, amelyek esetenként 3-
17 levelet tartalmaztak.

A lista üzemeltetését Mergl K. Attila végzi 52*2=104 óra.

Mergl K. Attila

SZIE Sajtófigyelő Lista
Az 1995 augusztusa óta működő lista (szei-sf@szie.org.hu) célja, hogy a keresztény létünket érintő újság- és 
folyóiratcikkeket, az elektronikus médiában megjelenő híreket és műsorokat, filmeket és az ezekhez fűzött 
értékeléseket megosszuk egymással. Célunk a mértéktartó – de értékrendünknek elkötelezett – tájékoztatás, 
egymás  figyelmének  felhívása,  a  másik  véleményének  meghallgatása,  és  közös  szemléletünk  formálása.  
Rendszeresen, de változó intenzitással kerülnek fel újabb cikkek a listára. A listának jelenleg 59 tagja van, és  
2022-ben 40 cikk jelent meg listán.

Talán a szigorú formai követelmények miatt is a lista mérsékeltebb érdeklődést vált ki az egyesület tagságá-
ból, a cikkek nagy részét 4-5 ember küldi be. Ez talán összefügg azzal is, hogy az emberek kevesebbet olvas -
nak. Bár a listán előfordulnak videó-ajánlások is. Fokozni kellene ismertségét, hogy nagyobb tere legyen a  
nézetek ütköztetésének is.

A lista üzemeltetését Mergl K. Attila végzi 52*1=52 óra.

Mergl K. Attila
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SZIE Közösségi oldal

Az egyesület 2015 áprilisában (a tavaszi közgyűlésen tett indítványra) elindította közösségi oldalát a Face-
book-on. A közösségi oldal célja, hogy az egyesületre az internet segítségével is rá lehessen találni. Facebook 
regisztrációval rendelkező tagjaink meg tudják osztani a bejegyzéseket, ezáltal hirdetni tudják programjain-
kat. Közösségi oldalunkon a meghirdetett eseményeink és beszámoló részletek szerepelnek. Az oldal kezelé-
sét 2015 év vége óta Meszéna Kata végzi.

Meszéna Katalin

A szakosztályvezetők és programfelelősök beszámolói alapján összeállította:

Mergl K. Attila
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