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A Szentimrevárosi Egyesület szakosztályainak beszámolója 2019-ről 
 
 
Családos Szakosztály - Baba-mama klub 
2019-ben a Családos szakosztály működése a Baba-mama klub keretében zajlott. Az első félévben 
hetente egy alkalommal találkoztak az édesanyák és a gyermekek a Himfy utcában a plébánián, majd 
ősztől Szabó Tünde elfoglaltsága miatt kéthetente volt összejövetel.  
A résztvevők száma átlagosan: az első félévben 7-8 anyuka és kisgyermekeik, 2019 szeptemberétől 5-6 
édesanya 8-10  gyermekkel.  
A klubot Szabó Tünde vezeti, ráfordított önkéntes munkája heti 4 óra. 

Márialigetiné Makhult Katalin 
 
 
SZIE Evangelizációs Szakosztály 
Kállay Emil atyára emlékező kiránduláson vettünk részt május 18-án Kismaroson. Közös volt 
mindannyiunkban, hogy Emil bá' vitt minket közelebb a Jó Istenhez, és általa ismertük meg egymást. 
Rácsodálkoztunk, hogy Istennek milyen nagy ajándéka volt Ő számunkra! 
A résztvevők száma: 25 fő. A program előkészítésére és lebonyolítására fordított önkéntes munka 
összesen: 3 óra. 

Meszéna Zsoltné 
 
 
Kalandjáték a Bartók Béla úton 
Az önkormányzat kezdeményezésére és anyagi támogatásával csatlakoztunk a kerület tavaszi 
fesztiváljához, egy kalandjáték kidolgozásával és lebonyolításával. A résztvevő játékosok 14 állomást 
kerestek fel, mobiltelefon segítségével, és feladatok megoldásával jutottak a célba. A játék mottója és 
feladatai a kerületi helytörténetre épültek. Szervezők száma: 1 fő, lebonyolítók száma: 8 fő, résztvevők 
száma: 20 fő. Önkéntes ráfordítás: 50 óra. 

Török Tamás 
 
 
Emlékkő állítás a Balog Tihamér lejtőn 
Dr. Kállay Emil piarista szerzetes, egyesületünk alapító tagja emlékezetére földi születésnapja és égi 
születésnapja első évfordulójának alkalmából 2020. januárjában emlékkövet állítottunk a Bp. XI., Balog 
Tihamér lejtő Szent Imre templom fölötti szakaszán. Ezen az útszakaszon 2016-ban és 2017-ben is 
ültettünk már egy-egy fát a XI. kerületi önkormányzattal közösen, egyiket Ruppert János plébános, 
kedves hitoktatónk, másikat Maróti Arnold ciszterci pap, egykori tagtársunk emlékezetére. Kettejük 
emlékköve az új, Emil atyának állított kővel immár hármas sort alkot a templomtól fölvezető lépcsősor 
fölötti utca részen.  
A megemlékezésen mintegy 50 fő vett részt. A követ és a jelenlévőket Szkaliczky Örs atya áldotta meg. 
Az összejövetelen elhangzott beszéd, énekek, versek a SZIE tagjainak felajánlásaiból állt össze. Az 
együttlét a Szent Imre templom hittantermében megtartott agapéval folytatódott ill. fejeződött be. 
Önkéntes munka: kő kiásása, szállítása, talpazat készítése, tábla gravíroztatás, kő elhelyezése és 
környezetének megtisztítása összesen 15 óra, mely 4 fő között oszlik meg. Az agapé elkészítése 6 fő x 2 
óra. 

Márialigetiné Makhult Katalin 
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Hangverseny a Ciszterci Szent Imre-templomban 
2019. szeptember 22, Az ég zsoltára. Magyar költők verseire. Az 50 éves Kaláka együttes estje a 
kárpátaljai anyanyelvi oktatás támogatására. Becze Gábor, Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos, Radványi 
Balázs 
2019. október 23, Michael Haydn: Requiem. A Forradalom és Szabadságharc áldozatainak emlékezetére. 
Darázs Renáta, Nagy Bernadett, Megyesi Zoltán, Cser Krisztián. Anima Musicae Kamarazenekar (műv. 
vez.: G. Horváth László). Ars Nova Sacra kórus (műv. vez.: Répássy Dénes). Vez: Csányi Tamás 
2019. május 12, Visegrádi hangok. Szent Efrém Férfikar, műv. vez: Bubnó Tamás Liszt-díjas 
2019. május 19, Michael Haydn: Missa sub titulo Sancti Leopoldi in festo Innocentium. Eszterházy Pál: 
részletek a Harmonia Caelestis gyűjteményből. Michael Haydn: Vesperae pro festo Sanctorum 
Innocentium. Szili Gabriella – szoprán, Ducza Nóra – mezzoszoprán, Bakos Kornélia – alt. Magyar Rádió 
Gyermekkórusa (vezető karnagy: Dinyés Soma). Ars Longa Kamarazenekar historikus hangszereken 
(koncertmester: Vitárius Piroska), vez.: Dinyés Soma 
2019. május 26, Beethoven: C-dúr "kismartoni" mise. Budapesti Monteverdi Kórus, Budapesti Vonósok 
Kamarazenekar, vez.: Kollár Éva Liszt-díjas 
2019. június 2, Magyar és német barokk lutheránus egyházi zene 1690 körül – Strattner és Buxtehude. 
Purcell Kórus / Orfeo Zenekar korhű hangszereken, vez.: Vashegyi György 
2019. április 14, A második állomás (Jézus vállára veszi a keresztet). A Ciszterock Társulat előadása. Zene, 
vers, próza: Csányi Tamás, Domján Gábor, Bob Dylan, Greskovics Klára, Ongjerth Richárd, Olofsson 
Placid OSB, Puszta Sándor. Közrem: Dr. Asbót Richard cselló, Bittsánszky András trombita, Bursics Anna 
fuvola, Bursics Balázs gitár, oboa, Csányi Tamás ének, billentyűs hangszerek, Embey-Isztin Balázs 
basszusgitár, Kató-Bellavics Ágota próza, Kátai-Pál László gitár, Lobmayer Tibor gitár, Megyery Noémi 
hegedű, Simonkay Márton billentyűs hangszerek, Szemkeo-Martin Orsolya ének 
 
VERS és Dal - Irodalmi estek a Szent Imre Házban 
2019. november 4, „Szeretnének...” Jordán Tamás Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmuvész estje 
2019. november 11, „Csak átutazó vagyok itt a Földön...” Fesztbaum Béla Jászai Mari-díjas színművész 
Seress Rezső-estje 
2019. november 18, „Támaszd fel már csillagunkat...” A Halotti beszédtől Balassi Bálintig. Szabó András 
versmondó estje 
2019. november 25, Zsivajgó természet. Sudár Annamária és Huzella Péter Kosztolányi-estje 
 
A résztvevõk száma kb. 3700 fő, segítõk száma kb. 16 fő. 

Csányi Tamás 
 
 
Guriga csoport 
SZIE Guriga csoport három budapesti és három vidéki szabadidős programot szervezett 2019-ben. 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. 
2019-ben Egyesületünk szerződése az előző évekéhez hasonlóan érvényben volt a Budapesti Piarista 
Gimnáziumi közösségi szolgálat fogadására. Ez kiegészült a Lónyai utcai Református Gimnáziummal 
kötött hasonló szerződéssel A SZIE Guriga csoport, mint fogadó szervezet a mozgássérült felnőttek 
részvételével megvalósított programjain megfelelő mentorálás mellett fogadja a gimnáziumok diákjait. A 
diákok megbízható, készséges szolgálata a 2019. 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. 

Szuhaj Eszter 
 
 
Helytörténeti előadás 
2019. november 8-án egyesületünk helytörténeti előadásra hívta meg tagjait és a környékbelieket a 
Kende utcai klubhelyiségbe, ahol Mikó György mérnök, helyi őslakos avatott, érdekfeszítő, saját átélt 
élményeivel színessé tett előadásának lehettünk élvezői a Szentimreváros kialakulásáról és első házainak 
100 éves múltjáról, sorsáról. Az előadás iránt nagy érdeklődést tapasztalhattunk, klubhelyiségünkbe 
több látogató nem fért volna el. Résztvevők száma: 35 fő, önkéntes munka 5 óra 

Márialigetiné Makhult Katalin 
 
 
Zöld Kör 
A Zöld kör az év során több alkalommal is együttműködött más szakosztályokkal, így mi a közös akciók 
teremtésvédelmi szempontjait próbáljuk kiemelni. 
Részveszünk alkalmanként a Mária Rádió havonta jelentkező teremtésvédelmi műsorában. 
Igyekszünk felkészülni a Laudato Si / Áldott légy pápai enciklika megjelenésének 5. évfordulójára 
tervezett ún. Laudato si' hét ünneplésére. 
A Zöld Kör képviseletében Nemes Gábor vett részt egy kéthónapos  vatikáni szervezésű "Laudato Si' 
animátor" képzésen. 

Nemes Gábor 
 
 
"Művészetek Szerelmesei" Rajzklub 
A „Művészetek Szerelmesei” Rajzklub 2009-ben alakult, a SZIE művészeti szakosztályaként. Helyileg a 
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban, Szalay József művésztanár vezetésével, heti egy alkalommal 
keddenként három órában alkotunk, különböző technikák elsajátításával. 
A tavalyi illetve az idei évben (2019. 04 02. – 2020. 03 10. között) 29 alkalommal, 185 alkotó fő 
részvételével hoztunk létre 1 kiállítást a Szent Imre Templomban (ez alkalommal 17 nagyalakú képpel), 
és 3 kisebb tárlatot a Szent Imre Gimnáziumban (kiállításonként 20-25 kis és nagyalakú képpel). A 
Templomban a megszokott év végi tárlat megrendezése a felújítási munkák miatt sajnos elmaradt. A 
négy kiállításon összesen megközelítőleg 8.600.- fő látogató tekintette meg ezeket az alkotásokat. 
A szakosztály az Önkormányzattól a közművelődési pályázatból 2019-ben 200.000.-Ft támogatást 
kapott, amit három részletben Szalay József tanári díjára 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. stb.) 

Ságodiné Molnár Ildikó 
 
 
Pántlika népdalkör 
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 
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Klubélet a Kende utcai SZIE közösségi házban 
A Kende utcai közösségi termek továbbra is népszerűek tagjaink körében. A kártyaklub havonta tart 
összejövetelt, átlag 12 fő részvételével. Népszerű a pingpongozás is, ezért idén megismételjük a házi 
bajnokságot. Rendszeresen itt tartja összejöveteleit a Plébánia egyik hittanos csoportja. Alkalmi 
eseményekre is szívesen kérik tagjaink az igénybevételt: családi ünnep, vagy varró tanfolyam. Szervezők 
száma: 1 fő, lebonyolítók száma: 3 fő, résztvevők száma: alkalmanként 2-12, illetve 20-30 fő. Önkéntes 
ráfordítás: 5 óra. 

Török Tamás 
 
 
Vándorkedv szakosztály 
Az elmúlt évben is a hagyományoknak megfelelően folytattuk közös kirándulásainkat. A tavaszi időjárás 
kicsit megtréfált bennünket, mert kétszer is el kellett halasztani a túrát, szélsőséges esőzés, illetve 
forróság miatt. Célpontjaink egy-egy alkalommal a Börzsöny, Budai-hegység, Mátra, illetve a Zsámbéki 
medence voltak. A túrákon résztvevők zöme rendszeresen velünk tart, de mindig jön egy-két új 
kirándulótárs is. 
A 4 kiránduláson együttesen 84-en vettek részt. A legfőbb vonzereje ezeknek a kirándulásoknak az 
együttlét, beszélgetés a természetben.  
Továbbra is biztatunk mindenkit a csatlakozásra, figyelje hirdetményeinket a Fésületlen hasábjain és a 
honlapon. Szervezők száma: 1 fő, lebonyolítók száma: 1 fő, résztvevők száma: 84 fő. Önkéntes 
ráfordítás: 8 óra. 
A szakosztály működteti a túrafelszerelés kölcsönző szolgáltatást. 2019-ben is a túrabotok és esőponcsók 
kölcsönzése volt a legnépszerűbb, de volt sátor és derékalj kölcsönzés is. Kiváló felszereléseink vannak, a 
még nagyobb kihasználtság érdekében kérjük tagjaink segítségét is a reklámozásban. Szervezők száma: 1 
fő, lebonyolítók száma: 1 fő, résztvevők száma: - Önkéntes ráfordítás: 10 óra. 

Török Tamás 
 
 
Keresztállítás 
Az elmúlt évben megújult a Mátrában felállított Szent Erzsébet kereszt. A felújításban a korábbi években 
már jól összeszokott csapat vett részt. Csiszolás és festés vált szükségessé. A megújult kereszthez 
emlékező kirándulást szerveztünk, a felállítás 20 éves jubileuma alkalmából. A kereszten koszorút 
helyeztünk el az évforduló jelzésével. Szervezők száma: 1 fő, lebonyolítók száma: 3 fő, résztvevők száma: 
20 fő. Önkéntes ráfordítás: 30 óra. 
Az elmúlt évben másodszor szerveztünk keresztutat a Gellért-hegy oldalában. Alkalmilag felállított 
stációk mentén a Sziklatemplom bejáratától a Gellért-hegy tetejéig mentünk. Az elmélkedést ciszterci, 
lazarista és pálos szerzetesek végezték. Szervezők száma: 1 fő, lebonyolítók száma: 20 fő, résztvevők 
száma: 150 fő. Önkéntes ráfordítás: 20 óra. 

Török Tamás 
 
 
Szentimrevárosi Darvak Érintős Rögbi Szabadidősport Szakosztály 
A szakosztály 2019. évi működése számokban: 
• összes programidő: 43 x 1,5h = 64,5h, januártól decemberig a tanítási időszakban 
• éves, pontos látogatószám: 508 
• alkalmankénti átlagos résztvevőszám: 12 fő 
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• önkéntes munka: 
o program koordinálás: 

Meszéna László: 40x1,5h = 60h 
Sándor András: 13x1,5h = 19,5h 

o adminisztráció: 
Meszéna László: 43x0,5h = 21,5h 
Sándor György: 43x0,5h = 21,5h 

Szakosztályunk a 2019-es évben is aktívan folytatta korábbi tevékenységét. Januártól decemberig (a 
tanítási időszakban) 43 edzésalkalmat tartottunk, a heti rendszerességgel (alkalmanként 1,5 órás 
időtartamban) tartott edzéseken átlagosan 12 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 jelleggel 
résztvevő játékosokkal, valamint a már tapasztalt és versenyszintet célzó játékosokkal. 
Fontos szempont, hogy az edzéseink könnyen elérhetőek legyenek, ennek érdekében belső 
kerületekben tartjuk edzéseinket. A téli időszakban az ELTE TÓK sátorral fedett sportpályáján, a tavasztól 
őszig pedig a Margitszigeti Atlétikai Centrum füves pályáján tartottuk edzéseinket. 
A szakosztály működésének megvalósítását minden tag önkéntes munkában végezte, a támogatási 
keretet teljes mértékben pályabérletre fordítottuk, ezáltal igyekeztünk könnyíteni a tagokra háruló 
anyagi terhet. A mérsékelt költségekkel célunk, hogy széles rétegnek legyen lehetősége bekapcsolódni a 
sportágunkba. 
A szakmai fejlődésünk érdekében szakosztályunk edzői áprilisban edzőképzésen vettek részt Bécsben. A 
képzést az osztrák touch szövetség szervezte és a touch világszövetség (Federation of International 
Touch) delegált edzője tartotta. 
Az 2019. évi versenyeink: áprilisban bécsi, nemzetközi klubtornán voltunk, szeptemberben pedig 9. 
alkalommal szerveztük meg a budapesti, nemzetközi klubtornánkat, melyen öt csapat mérkőzött meg. 

Meszéna László 
 
 
SZIE Focikör 
A focikör 2019-ben is 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 Klub szakosztály Salamin Pál szervezése alatt (Pál Feri társasjáték kör) havi rendszerességgel tartott 
összejöveteleket 8-10 fő részvételével.  Teázás, beszélgetés, társasjátékok kipróbálására és szociális 
kapcsolatok ápolására kiváló lehetőség volt. 

Varga Dávid 
 
 
SZIE Tenisz Kupa 
2019-ben a hagyományainkhoz híven tavasszal és ősszel rendeztük meg a 31 és 32. SZIE Tenisz Kupát. A 
helyszín mindkét alkalommal a Hamzsabégi úti Poén Tenisz Klub volt. Május 03-04-én, a szokott módon, 
pénteken a páros, szombaton az egyéni mérkőzéseket játszottuk. Férfi párosban 7, egyéniben 6 (férfi) 
résztvevő nevezett. Az összes résztvevő 20 fő volt. A szombati meccseket eső miatt nem tudtuk 
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lejátszani. Az őszi forduló október 4-5-én volt. A párosokra 7 férfi, az egyénire 7 férfi jelentkezett. Az 
összes résztvevő 21 fő volt. A tavaszihoz hasonlóan az egyéni versenyek eső miatt elmaradtak. A díjazás 
a szokásos vándorkupa átadása a győzteseknek, a további helyezettek apró ajándékot kaptak. A 
versenyek, mint mindig, önköltségesek voltak, a nevezési díj a pályabérlet és a labdák költségét fedezte. 
A szervezést egy fő végezte. A ráfordított idő 2*5 óra. 

Ágostházy Imre 
 
 
Az Egyesület kiadványai és elektronikus fórumai 
 
Fésületlen Hírek 
Az egyesület belső terjesztésű hírlevele a Fésületlen Hírek 2019-ben is a terveknek megfelelően, 
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 23 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 és 
progrmafelelősöket) 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 
 
„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 295 listatag kap meg. Többségük közvetlenül kapja a 
leveleket, egy kisebb hányad pedig kötegelve, ún. ’digest’ formában hetenként összegyűjtve, péntek 
este 20:00-kor. 2019-ben összesen 51 digest (összegyűjtött hírcsomag) jelent meg, amelyek esetenként 
1-26 levelet tartalmaztak. A lista üzemeltetését Mergl K. Attila végzi, önkéntes munka: 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 és az ezekhez fűzött 
értékeléseket megosszuk egymással. Célunk a mértéktartó – de értékrendünknek elkötelezett – 
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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 56 tagja van, és 2019-ben 22 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, önkéntes munka: 
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 


