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A Szentimrevárosi Egyesület szakosztályainak beszámolója 2018-ról 
 
 
Családos Szakosztály 
 
Baba-mama klub 
A Baba-mama klub az elmúlt esztendőben kéthetente működött. Péntek délelőttönként a Szent Imre 
Ház földszinti termében, jó idő esetén a kertben találkoztunk. 

Szabó Tünde 
 
Térképes családi kalandjáték a Zöld körrel közös szervezésben 
Szakosztályunk ez évben is a Zöld Körrel közösen szervezte meg kisgyermekeseknek tervezett tavaszi 
kalandjátékát. A májusban tartott esemény témája Mátyás király volt. Ötletekben most sem volt hiány, a 
résztvevő mintegy 30 család és a segítők egyaránt sok örömet találtak a feladatok teljesítésében illetve a 
játék közös lebonyolításában.  A több, mint harminc jelenlévő segítő között akadtak fiatalok, szülők, 
nagyszülők, egyedülállók és sérült társaink is.  
A gyönyörű tavaszi időben végigélt játék a csalafinta mesekapuktól hat állomáson át Mátyás és Beatrice 
visegrádi udvarába vezetett, ahol a királyi pár előtti bemutatkozás után ügyességi játékokkal, hadi 
gyakorlatokkal, sétalovaglással, terített asztallal és óriási tortaerődítménnyel vártuk a családokat. A 
megszomjazottaknak Mátyás király visegrádi borszökőkútjának mintájára készült szentimrevárosi, 
málnaszörpöt ontó szökőkútja nyújtott meglepetést. Kézműves foglalkozásként ismét Ládonyi Gabi 
gyönyörű figuráit lehetett egy papírvárral összeállítani, kiszínezni és végül hazavinni. A befejező esemény 
közös, reneszánsz körtánccal oldotta egybe az élményeket.  
Bízunk benne, és a segítők töretlen lelkesedéséből úgy gondoljuk, ezek a természetben zajló, közösen 
megoldott nagy játékok – mint eddig is -, most is megerősítettek mindannyiunkat a közösség erejébe 
vetett hitben. 
A program kitalálásában és a játékok magas színvonalú elkészítésében nyújtott segítségéért Márialigeti 
Annát e helyütt is külön köszönet illesse, éppígy dr. Makhult Mihályt a szökőkút nagy ügyességet igénylő 
szakmai kivitelezéséért. 
Programidő: 3 óra, látogatószám: 60 résztvevő + 30 segítő, önkéntes munka: 120 óra 

Balázsné Krasznai Orsolya, Márialigetiné Makhult Katalin 
 
 
SZIE Evangelizációs Szakosztály 
Kállay Emil atya egészségi állapota miatt a felnőtt hittan csak szombat esténként, és alkalomszerűen volt 
megtartva. Ezek az alkalmak jelenleg inkább találkozási lehetőséget jelentettek Emil atyával. 
Nyári lelkigyakorlat 2018-ban már nem volt. Kállay Emil atya, az Evangelizációs szakosztály alapítója és 
vezetője szeptember 28-án meghalt. 
Az éves látogatószám összesen: 120 fő. A programok előkészítésére és lebonyolítására fordított 
önkéntes munka összesen: 30 óra. 

Meszéna Zsolt 
 
 
Hangverseny a Ciszterci Szent Imre-templomban 
2018. márc. 25: Pergolesi: Stabat Mater (in memoriam Bárdos Kornél 25.) Darázs Renáta, szoprán / Nagy 
Bernadett, alt / a Szent Imre-templom női kara és zenekara. Vezényel: Csányi Tamás 
2018. április 15: A tradíció. Ealing Abbey Choir / az ealingi bencés apátság fiúkórusa (London) / Richard 
Leach, orgona. Vezényel: Christopher Eastwood 
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2018. április 22: 30 év a harmóniában. Kodály Zoltán Kórusiskola jubileumi hangversenye. Vezényel: 
Sapszon Ferenc Liszt- és Kossuth-díjas 
2018. ápr. 29: Ízleljétek és lássátok / Közép-Európa egyházi zenéje / a 17. század ízei. 
Musica Profana együttes korhű hangszereken 
2018. május 6: Miatyánk-hangverseny. Szent Efrém Férfikar, km.: a Deák Diák Általános Iskola tanulói. 
Vezényel: Bubnó Tamás Liszt-díjas, Érdemes Művész 
2018. szeptember 23: Ízleljétek és lássátok. Szemelvények a 17. század zenéjéből. Sebestyén Márta Liszt- 
és Kossuth-díjas művész és a Musica Profana együttes estje korhű hangszereken 
Andrejszki Judit ének, csembaló / Kállay Katalin és Molnár Andrea blockflöte / Lachegyi Róza és Vitárius 
Piroska barokk hegedű / Augusztin Szokos orgona, csembaló / Szabó Zsolt viola da gamba 
Bevezeti Jankovics Marcell Kossuth-díjas, a Nemzet Művésze. 
2018. október 23: Mozart: Requiem, a forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékezetére 
Darázs Renáta / Nagy Bernadett / Megyesi Zoltán / Cser Krisztián 
Ars Nova Sacra Kórus / műv. vez.: Répássy Dénes. Anima Musicae Kamarazenekar / műv. vez.: G. 
Horváth László. Vezényel: Csányi Tamás 
2018. október 28: Kokas Katalin (Liszt-díjas) és Dinyés Soma Bach-estje Carlo Testore 1698-ben alkotott 
mesterhegedűjén 
 
VERS és Dal - Irodalmi estek a Szent Imre Házban 
2018. november 12: Arany. Bálint András Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész estje 
2018. november 19: Abigél titkai. Piros Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész Szabó Magda-
estje 
2018. november 26: Boldog, szomorú dal. Fesztbaum Béla Jászai Mari-díjas színművész Kosztolányi-estje 
2018. december 3: Orvosnégyes. A 35 éves Semmelweis Vonósnégyes estje. Dr. Kelemen László hegedű 
/ Dr. Székely György hegedű, gitár / Dr. Ostoros Gyula brácsa / Dr. Asbót Richard cselló/ 
 
A résztvevők száma kb. 4900 fő. A segítők száma 20 (akik többször is segítettek). 

Csányi Tamás 
 
 
Guriga csoport 
SZIE Guriga csoport szabadidős programjai Budapesten: 

02.03. Kincsempark 
09.16. főzőnap 
11.24. mozi 

Vidéki programok: 
04.14. Nagykőrös 
05.12. Balatonfüred 
10.06. Etyek 

A programokon a résztvevők száma: 35. 11 fő mozgássérült, közülük heten tolókocsisok, 1 vak személy, 
19 fő segítő, éves látogatószám összesen: 102 fő. A csoport szabadidős programjain a segítők átlagos 
aránya az egyes programokon: 44 %. Éves önkéntes óraszám: 329 óra. 
 
2018-ban Egyesületünk szerződése az előző évekéhez hasonlóan érvényben volt a Budapesti Piarista 
Gimnáziumi közösségi szolgálat fogadására. A SZIE Guriga csoport, mint fogadó szervezet a mozgássérült 
felnőttek részvételével megvalósított programjain megfelelő mentorálás mellett fogadja a Budapesti 
Piarista Gimnázium diákjait. A diákok megbízható, készséges szolgálata a 2018. év Guriga programjainak 
megvalósítása szempontjából alapvető volt. 
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A diákok a szabadidős programokon történő segítésen túl rendszeres otthoni segítségnyújtásban is részt 
vesznek. A mozgássérült felnőttek otthoni segítésében eltöltött óraszám Összesen 64 óra volt. 
2018. decemberétől az Egyesületünkkel kötött önkéntességi szerződéssel öt fő a Guriga csoport 
tevékenységét támogatja. 

Szuhaj Eszter 
 
 
Zöld Kör 
A Zöld kör az év során több alkalommal is együttműködött más szakosztályokkal, így mi a közös akciók 
teremtésvédelmi szempontjait próbáljuk kiemelni. 
 
Képviselet, részvétel: 
40 fő részvételével került sor a NINCS MÁS BOLYGÓNK („NO PLANET B”) teremtésvédelmi konferenciára, 
melyen Szentimrevárost a Zöld kör megjelent tagjai képviselték. Az ökumenikus rendezvényt katolikus 
oldalról a Naphimnusz Egyesület képviselte. 
 
Együttműködés: 
A Zöld Kör szervezésében tanulmányút az első budai csomagolásmentes boltba. (II. ker Fő utca 79), 
melynek során Együttműködési Megállapodás született előadásokra a fenntarthatóság témakörében. 
 
A fejlődésről 
A Zöld kör tagságának bővítése/fiatalítása napirenden van, ennek megfelelően várjuk a lelkes, 
mozgalmár-típusú embereket, akik szívügyüknek érzik a természet erőinek pusztítása ellen felemelni a 
szavukat, és tevékenyen fellépni az ökológiai fenntarthatóság érdekében. 
Szükség lenne elemző/pályázatíró önkéntesekre is! 

Nemes Gábor 
 
 
"Művészetek Szerelmesei" Rajzklub 
A Rajzklub 2009-ben alakult, a SZIE művészeti szakosztályaként. Helyileg a Budai Ciszterci Szent Imre 
Gimnáziumban, Szalay József művésztanár vezetésével, heti egy alkalommal három órában alkotunk, 
különböző technikák elsajátításával.  
A tavalyi illetve az idei évben (2018. 01 12. – 2019. 03 26. között) 36 alkalommal, 192 alkotó fő 
részvételével hoztunk létre 2 komolyabb kiállítást a Szent Imre Templomban (alkalmanként 30-34 
nagyalakú képpel), és 2 kisebb tárlatot a Szent Imre Gimnáziumban (kiállításonként 20-25 kis és 
nagyalakú képpel). Ezeken a kiállításokon megközelítőleg 8700 fő látogató tekintette meg ezeket az 
alkotásokat. 
A szakosztály az Önkormányzattól, a közművelődési pályázatból 2018-ban 160.000.-Ft támogatást 
kapott, amit teljes összegben Szalay József tanári díjára fordított, ehhez az összeghez mint megelőző 
években a SZIE Vezetőségtől kiegészítést kért és kapott 40.000.-Ft összegben, amit szintén a tanári díjra 
fordított. 
A tagoktól alkalmanként hozzájárulást kérünk (SZIE tag 250 Ft, nem SZIE tag 500), amiből a többi 
felmerülő költséget finanszírozzuk (rajzlapok, keretezés, paszpartúra, rajztábla, keret, szállítás, képek 
felszerelése, stb.) 

Ságodiné Molnár Ildikó 
 
 
Pántlika népdalkör 
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Népdalkörünk 12 főből áll, alkalmanként változó részvétellel. Havonta két alkalommal találkozunk, hétfő 
esténként egy órán át énekelünk együtt. Megismert népdalaink számát folyamatosan bővítjük. Jó 
hangulatú összejöveteleink, baráti beszélgetésenk mindannyiunk számára fontosak. 
Szívesen fogadunk csatlakozókat, fiatalokat is. Az alkalmakról email-ben értesítek mindenkit a 
talákozóról. A népdalkör  terveink szerint a következő évben is élni fog, várva  a csatlakozni vágyókat. 

Turcsányi Mária 
 
 
Klubélet a Kende utcai SZIE közösségi házban 
Továbbra is népszerű a Kende utcai közösségi termek használata. A kártyaklub havonta tart 
összejövetelt, 12-15 fő részvételével. A korábbi években tartott tarokk-tanfolyamok résztvevői 
rendszeresen itt játszanak. 
Egyre népszerűbb a pingpongozás is, ezért a közelmúltban házi bajnokságot is hirdettünk.  
Alkalmi eseményekre is szívesen kérik tagjaink az igénybevételt: családi ünnep, esküvői tánctanulás, 
színdarab próbálás. 

Török Tamás 
 
 
Vándorkedv szakosztály 
Az elmúlt évben a hagyományoknak megfelelően folytattuk közös kirándulásainkat. A tavaszi és őszi 
hónapokban egyaránt 1-1 kirándulást szerveztünk. Célpontjaink most is a Budai-hegység és a Pilis voltak, 
egy-egy alkalommal a Börzsönyt, illetve a Vértest vettük célba. A túrákon résztvevők zöme rendszeresen 
velünk tart, de mindig jön egy-két új kirándulótárs is. 
A 6 kiránduláson együttesen 77-en vettek részt, igaz, két alkalommal az esős időjárás sokakat elriasztott. 
A legfőbb vonzereje ezeknek a kirándulásoknak az együttlét a természetben. Remek beszélgetések 
segítik a kikapcsolódást, és aki nyitott, új ismeretségeket is köthet. 
Ezúton is biztatunk mindenkit a csatlakozásra, figyelje hirdetményeinket a Fésületlen hasábjain és a 
honlapon. 
A szakosztály működteti a túrafelszerelés-kölcsönző szolgáltatást. Az elmúlt év során is a túrabotok és 
esőponcsók kölcsönzése volt a legnépszerűbb, de volt sátor és derékalj kölcsönzés is. Jó volna, ha 
tagjaink is segítenék e lehetőségek reklámozását, különösen a fiatalabb korosztályok felé, hiszen nem 
mindenki rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű felszereléssel. 

Török Tamás 
 
 
Keresztállítás 
A tavalyi közgyűlés beszámolójának írásakor még csak tervként számolhattunk be a szárligeti kereszt 
nagypénteki felállításáról. A helyiek lelkesedésének is köszönhetően közel kétszázan voltunk ott, köztük 
30 szentimrés is. Az év során más esemény nem volt. 

Török Tamás 
 
 
Szentimrevárosi Darvak Érintős Rögbi Szabadidősport Szakosztály 
Szakosztályunk a 2018-es évi működése számokban: 

• összes programidő: 32 x 2h = 64h, januártól decemberig a tanítási időszakban 
• éves látogatószám: 443 
• alkalmankénti átlagos résztvevőszám: 13 fő 
• önkéntes munka (össz 114 h): 
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o program koordinálás: 
 Medvey Bálint: 4x2h = 8h 
 Meszéna László: 18x2h = 54h 
 Sándor András: 10x2h = 20h 

o adminisztráció: 
 Meszéna László: 32x0,5h = 16h 
 Sándor György: 32x0,5h = 16h 

Szakosztályunk a 2018-as évben is aktívan folytatta korábbi tevékenységét. Januártól decemberig (a 
tanítási időszakban) 32 edzésalkalmat tartottunk. A heti rendszerességgel (alkalmanként két órás 
időtartamban) tartott edzéseken átlagosan 13 fő vett részt. 
Közhasznú civil egyesület szakosztályaként célunk, hogy minél több embert tudjunk megszólítani és 
sokak számára tudjunk sportolási, kikapcsolódási lehetőséget nyújtani. Ezen cél szolgálatában edzéseink 
mindenki számára nyitottak, bontott struktúrában foglalkozunk a kezdő és szabadidős céllal résztvevő 
játékosokkal, valamint a már tapasztalt és versenyszintet célzó játékosokkal. 
Fontos szempont, hogy az edzéseink könnyen elérhetőek legyenek, ennek megfelelően kerestünk 
sportpályát. Az elmúlt év kitartó munkája nyomán idén végre stabil edzéshelyszínekkel rendelkeztünk, 
mindkettő a város belsejében, így több ember számára vagyunk elérhetőek, mintha külső kerületekbe 
költöztünk volna. A téli időszakban az ELTE TÓK sátorral fedett sportpályáján, a tavaszi-őszi időszakban 
pedig a Margitszigeti Atlétikai Centrum füves pályáján tartottuk edzéseinket. 
A szakosztály működésének megvalósítását, az edzői, szervezői és adminisztrációs munkákat minden tag 
önkéntes munkában végezte. 
A Magyar Rögbi Szövetséggel tavaly elkezdett együttműködést tovább folytattunk, 2018-ban két rögbi 
diákolimpia fordulón is az U10-U14 korosztályok touch meccseket játszottak. Az együttműködés 
kölcsönösen előnyös a rögbi és a touch sportágnak az utánpótlás-nevelésben. 
A hazai touch versenysport jelenleg is korlátozott lehetőségekkel bír, lévén a Darvak az egyetlen aktívan 
működő touch csapat itthon, de igyekszünk a lehetőségekből a legtöbbet kihozni. 2018-ban tavasszal 
edzőhétvégét tartottunk, részt vettünk a bécsi illetve a prágai tornákon, és idén újra - immáron 
nyolcadik alkalommal - megrendeztük a Budapesti Nemzetközi Touch Tornát, mely nagy sikerrel, 4 
külföldi csapat részvételével zajlott. 

Meszéna László 
 
 
SZIE Focikör 
A focikör 2018-ban is változatlanul folytatta tevékenységét. A tanítási időszakban, minden héten 
szerdán, a Kiss János u-i ELTE tornateremben kis pályás focit játszottunk, összesen 35 alkalommal, 
átlagosan 6 fő részvételével. Éves látogatószám: 200 fő. Önkéntes munka: 12 óra 

Meszéna László 
 
 
Játékklub – Klub szakosztály 
A 2018-as év során 30 alkalommal került megrendezésre sport program (asztalitenisz). Az alkalmakat 
összesen 8 fő látogatta, egy alkalommal jellemzően 2-4 fő. 
A Játékklub 2019-ben színjátszó társulattal bővült, itt tartottak próbákat a PálFeri Színjászó Kör tagjai, 
mely előadással Pál Ferenc (pap, mentálhigiéniás szakember) közel 20 éves munkásságának lezárását 
köszönték meg. 

Varga Dávid 
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SZIE Tenisz Kupa 
2018-ban a hagyományainkhoz híven tavasszal és ősszel rendeztük meg a SZIE Tenisz Kupát. Május 4-5-
én a szokott módon, pénteken a páros, szombaton az egyéni mérkőzéseket hirdettük meg. Férfi 
párosban 12, egyéniben 6 (férfi) nevezett. Az összes résztvevő 31 fő volt. 
Az őszi fordulót október 5-6-án tartottuk. A párosokra 8 férfi, az egyénire 4 férfi jelentkezett. Az összes 
résztvevő 20 fő volt. Ez volt a 30. SZIE Tenisz Kupa! A díjazás: a szokásos vándorkupa átadása a 
győzteseknek, a 2-3. helyezettek érem díjakat, a többiek apró ajándékot kaptak.  
A versenyek, mint mindig, önköltségesek voltak, a nevezési díj a pályabérlet és a labdák költségét is 
fedezte. A szervezést egy fő végezte. A ráfordított idő 20 óra. A szervezés alapvetően telefonon és 
interneten (e-mail) bonyolódott. 

Ágostházy Imre 
 
 
Az Egyesület kiadványai és elektronikus fórumai 
 
Fésületlen Hírek 
Az egyesület belső terjesztésű hírlevele, a Fésületlen Hírek 2018-ban is augusztus kivételével minden 
hónap elején megjelent. Kizárólag elektronikus formában (PDF) a terjesztési listán (fesuletlen-
terjesztes@szie.org.hu) e-mailhez csatolva került kiküldésre a tagságnak (125 fő), illetve 
tiszteletpéldányként további 20 érdeklődőhöz jutott el. 
A lap rendszeres rovatokkal jelentkezik, és a hivatalos közlemények (pl. választmányi ülések 
jegyzőkönyve), felhívások, köszöntések és hirdetmények mellett teret ad a szakosztályi és egyéb 
programok meghirdetésének, illetve az elmúlt eseményekről szóló, általában képekkel tarkított 
beszámolóknak. A saját programjaink mellett mindig teret adunk a Plébánia és a társegyesületek 
tagságunkhoz szóló hirdetéseinek is. 
A lap egyenletes színvonala a cikkek lelkes megfogalmazóit (főleg a szakosztály-vezetőket) dicséri. A 
szerkesztő, Mergl K. Attila a szerkesztéssel havonta kb. 6 óra önkéntes munkát teljesített. Összesen 
11*6=66 óra. 

Mergl K. Attila 
 
„Emil atya” különszám 
Kállay Emil atya 2018. szeptember 28-án, életének 90. évében elhunyt. Az ő szolgálata előtt tisztelegve a 
volt tanítványokat kértük fel, hogy személyes emlékeiket osszák meg. Az így született írásokat egy 49 
oldalas Fésületlen Különszámba szerkesztettük, és 2019. február 8-án a honlapon elérhetővé tettük PDF 
formátumban. A szerkesztést, tördelést Meszéna Zsolt végezte kb 50 óra terjedelemben. 
Az emlékek gyűjtését azonban nem zártuk le, hanem továbbra is biztatunk mindenkit, hogy örökítse meg 
az utókor számára. 

Meszéna Zsolt 
 
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, ötleteik kicserélésére, a helyi 
programokról való tájékoztatásra. Napi rendszerességgel, de változó intenzitással kerülnek fel újabb és 
újabb hírek és hirdetések a listára, amiket 294 listatag kap meg. Többségük közvetlenül kapja a 
leveleket, egy kisebb hányad pedig kötegelve, ún. ’digest’ formában hetenként összegyűjtve, péntek 
este. 2018-ban összesen 52 digest (összegyűjtött hírcsomag) jelent meg, amelyek esetenként 1-27 
levelet tartalmaztak. 
A lista üzemeltetését Mergl K. Attila végzi 52*2=104 óra. 
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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 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 2018-ban 83 cikk jelent meg listán. 
Talán a szigorú formai követelmények miatt is a lista mérsékelt érdeklődést vált ki az egyesület 
tagságából, a cikkek nagy részét 4-5 ember küldi be. 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 
 
SZIE Közösségi oldal 
Bár a levelezőlistáink igen keresettek, de főleg a 40 évnél idősebbek között. A fiatalok inkább a közösségi 
oldalakon élnek, és a listákat már elavult technológiának tekintik. Ezért az egyesület 2015 áprilisában (a 
tavaszi közgyűlésen tett indítványra) elindította közösségi oldalát, amelyen meghirdeti programjait. Az 
oldal kezelését 2015 év vége óta Meszéna Kata végzi. 

Meszéna Katalin 
 
 

A szakosztályvezetők és programfelelősök beszámolói alapján összeállította 
Meszéna Zsolt 


