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A Szentimrevárosi Egyesület szakosztályainak, 
rendezvényeinek 2012. évi beszámolója 

 

SZIE Családos szakosztály 

Kisgyermekes programok (új zsibongók) a 
vasárnapi 9 órás gyerekmisék után és a 
SZIE Húsvéton 

Szakosztályunk Ipoly atya felkérésére a plébániai 
közösség kisgyermekes családjainak szervezett, il-
letve valósított meg különböző programokat, ame-
lyekkel szolgálni kívántuk a fiatal családokat és 
felkelteni érdeklődésüket, szimpátiájukat az egye-
sület iránt. A Gárdonyi tér 32-ben tartott egyhetes 
SZIE Húsvéton az érdeklődő külső környezetnek 
kívántuk felmutatni a SZIE keresztény értékeit. 
Programok, események: 
Január: profi bábelőadás (népmese) a Szt. Imre 
templomban, programidő 1 óra, önkéntes munka: 
Márialigeti Kati 3 ó, Mészáros Tímea 3 ó, össze-
sen 6 óra, résztvevők száma: 60 fő 
Március: ”Kincskereső séta” a Gellérthegyen (Ar-
borétum, Ménesi út), program idő: 2 óra, önkéntes 
munka: Meszéna Zsoltné 7 óra, Márialigeti Kati 3 
óra, összesen 10 óra, résztvevőszám: 12 család, 
kb. 50 fő. 
Április: a Szentimrevárosi Húsvét kézműves foglal-
kozásai a Bartók B. út 32-ben ápr. 1-6-ig, program-
idő: 6x2,5 óra=15 óra, önkéntes munka a pályázati 
díjból fizetett foglalkozásvezetők mellett: 
Márialigeti Kati 36 ó, Martin Márta 3 ó, Mészáros 
Anna 3 ó, Ládonyi Veronika 3 ó, Kiss Rita 3 ó, 
Németh Dóri 3 óra, Turcsányi Mária 6 óra, össze-
sen 57 óra, résztvevőszám: átlag 8 fő/ alkalom, 
összesen 48 fő, 
Május: aszfaltrajz verseny a templom körül, prog-
ramidő: 2 óra, önkéntes munka: Csányi Tamás 7 
óra, résztvevők: 20 család, kb. 70 fő. 
Október: népi körjátékok a Feneketlen-tó melletti 
játszótéren, tervezett programidő: 1 óra, önkéntes 
munka: Turcsányi Mária 2 óra, Márialigeti Kati 1 
óra, összesen 3 óra. A program a rossz időjárás 
miatt elmaradt. 
Összes programidő: 20 óra, összes önkéntes 
munka: 83 óra, összes éves látogatószám: 228 fő 

Baba-mama klub 

A fiatal családokat segítő, szolgáló, kisgyermek 
foglalkoztatásokat tartó Baba-mama klub 20 éves 
előélet után 2012-ben is heti rendszerességgel 
működött Szabó Tünde szakmai vezetésével a 
megszokott rend szerint, azaz iskolaidőben, min-
den szerdán 9-fél 1 óráig a Szent István házban. 
Programidő: 40 alkalom x 3,5 óra= 140 óra, önkén-
tes munka: Szabó Tünde 120 óra, Balyó Erzsike 
140 óra, Mária néni 140 óra, összesen 400 óra, 
résztvevők száma: átlag 6 család, 15 fő/alkalom, 
összes látogatószám: 600 fő. 

Márialigetiné Makhult Katalin 

SZIE Evangelizációs Szakosztály 
A Szakosztály 2012-ben is teljesítette fő célkitű-
zését: evangelizáció és a SZIE tevékenységeiben 
aktívan részt vevő tagok lelki életének ápolása. 
Programok, események: 
Havi egy alkalommal Felnőtt hittan a Szt. Imre 
templom hittantermében (a tanévhez igazodva), a 
következő témákban: 2012. jan. 12. A jellem szá-
mít!, febr. 9. Öt tényező, amely elhomályosítja az 
ember lelkiismeretét, márc. 8. Vállalj felelősséget 
cselekedeteidért!, ápr. 12. Vallás és erkölcs, máj. 
10. "Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyá-
tok tökéletes!" (Mt.5,48), szept. 6. Kételkedés és a 
hit – az istenkérdéssel szembesülő ember helyze-
te, okt. 11. A hit lényegének a meghatározása, 
nov. 15. A hit dilemmája a mai világban, dec. 13. A 
valóság modern értelmezésének a korlátai és a hit 
helye. 
Programidő: 9 x 2 = 18 óra, átlagos résztvevő-
szám: 25-30 fő x 9 alkalom=250 fő 
Havi egy alkalommal Felnőtt hittan a Sapientia 
Főiskola I. emeleti kápolnájában (a tanévhez iga-
zodva), a következő témákban: jan. 7. "Csende-
sedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az 
Isten" (Zsolt 46,11), febr. 11. Irányváltoztatás – 
megtérés, márc. 10. Krisztus megismerése, ápr. 
14. "Senki két úrnak nem szolgálhat. Nem szolgál-
hattok Istennek és a mammonnak" (Mt. 6,24), máj. 
12. Ha Isten atyánk, mi emberek valamennyien 
testvérek vagyunk, szep. 8. Az egyetlen Isten 
megvallása, okt. 13. Az istenhit a Szentírásban: az 
égő csipkebokor történetének problémája, nov. 17. 
Részvétel a Szellemi-lelki Hétvégén, dec. 15. Jah-
ve-hit benső előfeltétele: Az ősatyák Istene. 
Programidő: 9 x2 =18 óra, átlagos létszám: 20-25 
fő x 9 fő, Látogatószám: 200 fő 
Nyári lelkigyakorlat, amelynek idei témája:"Aki 
állhatatos marad mindvégig, az üdvözül!" 
(Mt.10,22) 
Tartotta: Kállay Emil atya.  Időpontok: július 12-15. 
létszám: 18 fő, július 19-22. 27 fő, aug. 2-5. 23 fő. 
Programidő összesen: 3 x 3 x 8 = 72 óra, látogató-
szám: 3 x 68 = 204 fő 
Evangelizációs szakosztály összesen: programidő: 
108 óra, Önkéntes munka: A programok felelőse 
és lebonyolítója: dr. Kállay Emil 9*3 óra + 8*2 óra + 
3*26 óra, összesen: 121 óra, Segítők: Meszéna 
Zsolt és Gabó 70 óra, Mergl Attila 20 óra, össze-
sen: 211 óra, éves látogatószám: 654 fő. 

Kállay Emil 

SZIE Guriga szakosztály 
A csoport önként vállalt feladata: lelki feltöltődést is 
adó szabadidő programok rendezése Budapest XI. 
kerületében élő mozgás-, vagy látássérült felnőt-
teknek és segítőiknek. A 15-20 fős csoport magját 
az 1992 óta rendszeresen részt vevő, baráti társa-
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sággá érett tagok alkotják. 
Rendezvények: Guriga klub (együttlét előadással, 
közösségi élettel) 8 alkalommal a Szent István 
Házban: 01.13., 02.10., 03. 9.,05. 4., 06. 1., 09. 
28., 10. 26., 11. 23., Guriga kirándulás 8 alkalom-
mal: 02. 22. MTVA Múzeum, 03. 31. Cegléd, 04. 
06. elhunyt tagtársunk temetése, 05. 19.Tata, 09. 
3. Budaörs kiállítás megnyitó, 09. 16. Gulyásfőző 
verseny, 10. 13. Székesfehérvár, 12. 1. Iparművé-
szeti Múzeum.   
Programidő összesen: 64 óra. Önkéntes munka: 
15 fő összesen 372 órában segített a programo-
kon, + 54 óra szervezési munka, összesen: 426 
óra. Egy-egy rendezvényen átlagosan 9 fő sérült 
és 5-6 segítő volt jelen, így az éves látogatószám: 
232. A csoport nyitott új érdeklődők befogadására. 

Szuhaj Eszter 

Klub szakosztály 

Szent Imre Ifjúsági Klub 

(plébániával közös program) 
A program célja, hogy a Szent Imre plébániához 
kapcsolódó fiataloknak és a helyi gimnáziumi fiata-
loknak legyen közös programjuk, minél jobban 
megismerjék egymást, és hogy a gimnáziumi fiata-
lok jobban belelássanak a plébániai fiatalság éle-
tébe, és esetleg csatlakozva valamelyik közösség-
hez, ők is bekapcsolódjanak a plébánia életébe. 
Ez eddig nehezen valósult meg, mert a gimnázium 
diákjai közül kevesen jönnek el, de idéntől már ott 
is intenzívebben hirdetjük és az iskolai facebook-
csoportból is meghívunk diákokat. 
Programok: A plébániai Szent Imre házban havon-
ta egy alkalommal megtartott program minden al-
kalommal: meghívott előadóval beszélgetés, majd 
evés-ivás a hozott sütikből és üdítőkből, utána tánc 
vagy játék: március 10. Méder Áron vitorlázó, ápri-
lis 13. Kovács Örs szentimrés tanár (utána tánc), 
május 5. Turóczi Márton Taizé-i beszámolója, ok-
tóber 20. Stefano Marzolla olasz kapucinus szer-
zetes. 
Programidő: 4 x 3 = 12 óra, önkéntes munka: 
Stibrányi Márton (alkalmanként kb. 10 óra szerve-
zés), Stróbl Katalin (pályázati munkák) 10 óra, ösz-
szesen 50 óra, résztvevők száma: alkalmanként 
átlagosan 20 fő, éves látogatószám: 80 fő 
Minden alkalom nagyon színvonalasra sikerült, 
nagyszerű előadóval és jó hangulatban. Jó lenne, 
ha többen jönnének el, és jobban benne lenne a 
köztudatban ez a program. Bár mindig hangsúlyoz-
tam, hogy ez a program fiataloknak szól, sokszor 
jöttek idősebbek is, és így a fiataloknak nehezebb 
feloldódni. 

Stibrányi Márton 

SZIE Keresztény Társasjáték Klub 

fiatal felnőttek számára 
Célja mindenki számára nyitott közösség létreho-
zása, működtetése, közösségépítés, közös prog-
ramok, kikapcsolódási lehetőség biztosítása a fia-
talok számára, keresztény értékek indirekt közvetí-
tése.  
Programok: A klub 2012-ben is 50 alkalommal ke-
rült megrendezésre szerda esténként (Kará-

csony+ünnepnap miatt elmaradt 2 alkalom), ta-
vasszal a SZIE Szent István házbeli pinceklubjá-
ban, ősszel ideiglenesen a HÁLÓ Közösségfejlesz-
tő Katolikus Egyesület Mikszáth Kálmán téri helyi-
ségében. 
Programidő: 50 x 4 = 200 óra, önkéntes munka: 
Klubvezető: Varga Dávid heti 8 óra; klub szervezé-
se, levelezőlista kezelése, kapcsolattartás, prog-
ramok szervezésében segédkezés, Rácz Krisztina: 
a Védőháló és a SZIE Társasjáték Klub közötti 
kapcsolattartó-szervező (filmklubok, rendezvé-
nyek), heti 2 óra, összesen: 500 óra, résztvevők 
száma: 15-20 fő/alkalom, éves látogatószám: 875 
fő. A klub meglehetősen népszerű, folyamatosan 
bővül új tagokkal. Bármilyen hasonló jellegű vagy 
hasonló érdeklődésű fiatalokat, fiatal felnőtteket 
megszólító program népszerűsítésére nyitottak 
vagyunk (minthogy a klubtagok is azok). 

Varga Dávid 

Magyar Borkultúráért Asztaltársaság 

(a plébániával közös rendezvény) 
A program fő célja: A magyar borkultúra 
népszerüsítésén keresztül közösségépítés. Mivel 
csak egy kóstoló volt az elmúlt évben, nem tekin-
tem teljesültnek a célt ebben az időszakban. Tarta-
lom: 2012. február 21., rajnairizling kóstoló a plé-
bánián. Programidő: 4 óra, önkéntes munka: Kató 
Csaba (10 óra) és Kató-Bellavics Ágota (2 óra), 
összesen 12 óra, résztvevők száma: 17 fő. Öröm-
mel tartanék rendszeresebben kóstolókat, de 
egyéb, fontosabb szolgálataim növekedése nem 
valószínű, hogy meg fogják engedni. 

Kató Csaba 

SZIE Hobbi jégtánc tanfolyam 

Célja gyakorlási lehetőséget biztosítani a sportolni, 
jégtáncolni vágyóknak, egyben közösségépítés. 
A csoport az év első felében a Gyakorló Jégcsar-
nokban tartotta az foglalkozásokat. Kedden este 
21-22-ig voltak az órák, május közepéig tartott a 
tanfolyam. A téli szezon november végén kezdő-
dött a Városligeti Műjégpályán, hétfőnként 20:30-
tól 22 óráig tartott az óra. Hetente egy edzést tar-
tottunk, 2012-ben összesen 17 alkalommal. A fog-
lalkozásokon a korcsolyázás és a jégtánc alapokat 
tanultunk. A résztvevők két tudásszinten, külön 
csoportban, külön edzővel tanultak. Folyamatosan 
érkeztek új emberek a kezdő csoportba, majd álta-
lában pár hónap után továbbléptek a haladó szint-
re. A korosztály jellemzően 20 és 35 év közötti. 
Pénzügyi támogatást nem kaptunk, az oktatási és 
jégpálya bérleti díjat a résztvevők adták össze. 
Programidő: 25 óra, önkéntes munka: szervezés, 
Szlovák Sándor kb.30 óra. Átlagosan 30-an vettek 
részt az alkalmakon. Éves látogatószám: 
17x30=510 fő. 

Szlovák Sándor 

SZIE-szta 

A korábban sikeres évi kétszeri SZIE-szta, fiata-
loknak szervezett táncos rendezvény 2012-ben 
önállósodott, kikerült a SZIE programjaiból és fele-
lősségi köréből. 
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Hangversenyek a Szent Imre templom-
ban 
(a plébániával közös rendezvény) 
A 19 éve tartó sorozat fő célja a szentimrevárosi 
és a szélesebb budapesti közönség kulturális igé-
nyének szolgálata, magas színvonalú, a keresz-
tény zenei körbe tartozó klasszikus zenével, egy-
ben ismeretterjesztés, lelki-gyakorlat, pre-
evangelizáció. A sorozatról – a szórólapokon kívül 
– az írott és elektronikus sajtó is rendszeresen hírt 
adott, sokszor nem elfelejtve a támogatókat, segí-
tőket, így az Egyesületet is megemlíteni. Az estek 
fő anyagi támogatója évek óta a XI. Ker. Önkor-
mányzata, a Közművelődési Megállapodás kereté-
ben. 
Programok: március 18. a 40 éves Budapesti 
Monteverdi Kórus hangversenye, április. 1. Virág-
vasárnap Pergolesi: Stabat Mater, Dr. Jelenits Ist-
ván piarista atya gondolataival, április 4. Bach: Já-
nos Passió, április 21., 500 év kórusa, május 6. 
500 év kórusa Tallis, Purcell, Faure, Kodály mű-
vek, május 13. 500 év kórusa, május 20. Tenger-
nek fényes csillaga Sebestyén Mártával, május 
28., Pünkösdhétfő a Bárdos Lajos Ünnepi Hetek 
hangversenye, október 7., Jótékony célú hangver-
seny a kárpátaljai Szt. Márton Karitász ösztöndíj-
programja támogatására Händel: Messiás oratóri-
um, október 21-én a 40 éves Budapesti 
Monteverdi Kórus jubileumi hangversenye: Cl. 
Monteverdi, G. F. Händel, Kodály Zoltán és Orbán 
György művei, okt. 23. a forradalom és szabad-
ságharc áldozatainak emlékezetére Bruckner: 
Requiem. 
Programidő: 10 alkalom x 3 óra= 30 óra, önkéntes 
munka: összesen 100 óra, résztvevők száma al-
kalmanként átlagosan  800 fő, éves látogatószám: 
8000 fő. 

Csányi Tamás 

Vers és dal 
(a plébániával közös rendezvény) 
2012-ben 4 előadást szerveztünk, a Muzsikás 
együttes, a Misztrál együttes, Sudár Annamária és 
Navratil Andrea fellépésével. 
Programidő: 4x 3 óra= 12 óra, önkéntes munka: 
összesen 20 óra, résztvevők száma átlagosan al-
kalmanként 70 fő, éves látogatószám: 280 fő. 
Szorgalmazzuk a szentimrevárosiak népesebb 
részvételét a programokon. 

Csányi Tamás 

Szentimrevárosi Darvak Érintős Rögbi 
Szabadidősport Szakosztály 
A szakosztály célja: közös sportoláson keresztül, 
alapvető emberi értékek megerősítése. Testi és 
hitbeli rekreáció. Tartalom: három korosztályos 
csapatban, heti rendszerességgel tartott edzések 
július és augusztus kivételével. A négy fordulós or-
szágos bajnokság szervezése. Részvétel a ma-
gyar válogatott munkájában. 
Programidő: 30 x 3 óra = 90 óra edzés, 
10x3óra=30 óra verseny, összesen 120 óra. Ön-
kéntes munka: Nyolc edző, négy játékvezető, és 

egy pénzügyi felelős végzi a szervezést: Kató 
Csaba 26 óra, Antalik József 62 óra, Medvey Bá-
lint 90 óra, Medvey Boldizsár 60 óra, Meszéna 
László 54 óra, Sándor András 36 óra, 
Woynárovich Kata 60 óra, Keglevichné Rancz Lau-
ra 60 óra, Dávid Réka 72 óra, Siroki Péter 74 óra, 
Czehe Tamás 35 óra, Várhelyi Gábor 15 óra, ösz-
szesen: 644 óra. Résztvevők száma: átlagos rész-
vétele a három csapatnak a heti edzésen: 34 fő, 
ehhez hozzájönnek a versenyek, ahol az átlagos 
látogatószám 26 fő. Éves látogatószám: edzés 
30x34=1020 fő, versenyek 10x26=260 fő, össze-
sen:1.290 fő. 
Az elmúlt évben sikerűlt újabb tagokat bevonni a 
szervezésbe. A darvak szereplése a válogatott ke-
retben az Európa bajnokságon, újabb lendületet je-
lentett a csapatnak. Az edzések időpontjának ren-
dezésével az edzéseket is stabilabbá tudtuk tenni. 

Kató Csaba 

SZIE Sport szakosztály 

SZIE focikör 

A sokéves sorozat célja: sportolás, egészségvéde-
lem, közösségépítést megelőző barátkozás, ame-
lyeket a focikör idén is teljesített. A fedett, kispá-
lyás fociedzéseket az ELTE csarnokában, hetente 
1x1 órában tartottuk, szeptembertől, június köze-
péig, ezeken átlagosan 8 fő vett részt. 
Programidő: összesen 40 óra, önkéntes munka: 
Meszéna Zsolt összesen 25 óra, látogatószám 
40x8=320 fő. 
„Öreg ember nem vén ember, rúgja a bőrt, este-
reggel.” 

Meszéna Zsolt 

SZIE Teniszkupa 

A sok éve tartó sorozat keretében 2012-ben is ta-
vasszal és ősszel rendeztünk 2 napos egyéni és 
páros kupát. A sorozat célja: sportolási lehetőség 
SZIE tagoknak és külső érdeklődőknek, egyben 
lehetőség közösségépítésre. 
Programidő: 2x2x4 óra=16 óra, önkéntes munka: 
Ágostházy Imre összesen 10 óra, látogatószám 
összesen: 50 fő. 

Ágostházy Imre 

SZIE "Művészetek Szerelmesei" Rajz-
klub 
A programsorozat 2009 óta működik helyileg a 
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban, heti 
egy alkalommal, keddenként 3 órában, Szalay Jó-
zsef művésztanár vezetésével. Célja a rajzolni, 
festeni szerető SZIE tagok, külső érdeklődők to-
vábbképzése, egyben közösségépítés. Különböző 
technikák elsajátításával művészeti alkotásokat 
hozunk létre, melyekből a legjobbakat kiállításokon 
mutatunk be. 2012. második félévében 70.000,- Ft 
+ 14.000,- Ft önkormányzati támogatást kaptunk, 
amit a tavaszi működésre költöttünk, ősztől a tanár 
úr óradíját, alkalmanként 1.000,-Ft-ot a felnőtt tag-
jaink állják. Az év során készített legjobb képeket a 
hagyományos fotókiállítás mellett a Szent Imre 
templomban állítottuk ki november 3. és december 
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20. között. 
Programidő: 40x3óra=120 óra, + kiállítás a temp-
lomban, önkéntes munka Ságodi Ildikó összesen 
50 óra, résztvevők száma alkalmanként átlagosan 
8 fő, összes látogatószám a foglalkozásokon 320 
fő, + a kiállításon kb. 500 fő, összesen 820 fő. 

Ságodiné Molnár Ildikó 

SZIE Vándorkedv szakosztály 
a program neve: Kiránduljunk együtt! 
A program 2005. ősze óta működik. Hosszú ideig 
közös program volt a plébániával, a hirdetése min-
dig megjelent a Hírlevélben is. Másfél éve csak a 
SZIE-listán és a honlapon hirdetjük. Ezen kívül a 
rendszeres résztvevők – és akik kérik – külön e-
mail értesítést is kapnak. A sorozat fő célja: Közös 
együttlét beszélgetésekkel, miközben a természe-
tet járjuk. Sokak számára lehetőséget biztosítani a 
csatlakozáshoz, a közösség befogadó szerepét 
hirdetni. Évek óta változatlanul teljesül ez a cél. 
Minden kiránduláson van 1-2 olyan személy, aki 
újként csatlakozik. Évente 6 kirándulásra kerül sor, 
tavasszal 3 és ősszel 3. Az elmúlt év dátumai: 
március 31., május 5., június 2., szeptember 22., 
október 13. és november 24. Célpontjaink a Budai-
hegységben, a Pilisben és Visegrádi-hegységben, 
ritkábban a Börzsönyben, vagy Vértesben vannak. 
Általában nincs ismétlődő útvonal, mindig más 
helyszínre megyünk. 
Programidő: 6x7óra=42 óra, önkéntes munka: Tö-
rök Tamás összesen 12 óra. A résztvevők száma 
alkalmanként 10 fő és 20 fő között váltakozik, az 
éves látogatószám:6x15=90 fő. 
A kirándulások általában jó hangulatban zajlanak. 
Gyakran hallani olyan visszajelzéseket, hogy "ha 
ez nem lenne megszervezve, akkor sose indulnék 
el" vagy "az a jó benne, hogy semmivel nem kell 
törődni, minden meg van szervezve" vagy "megint 
szép helyeken jártunk és jót beszélgettünk". El-
képzelések a jövőre: évente egy alkalommal egy 
erősebb túra szervezése, mert arra is van igény, 
az időjárás függvényében egy havas téli túra szer-
vezése is szerepel a tervekben, az egyik őszi túra 
szalonnasütéssel egybekötve (volt már ilyen, de 
érdemes 2 évenként megismételni). 

Török Tamás 

SZIE Zöld kör szakosztály 
A szakosztály céljai: környezetvédelem, mentálhi-
giénia, a gyermekek személyiségének fejlesztése. 
A szakosztály 2012-ben két előadást szervezett, 
más egyesülettel közösen: „Középpontban a te-
remtés címmel”. Az előadássorozat első részét Pál 
Ferenc mentálhigiénés szakember tartotta április 
22-én, "Férfinak és Nőnek teremtette" címmel. A 
második előadást Hetesi Zsolt fizikus tartotta ápri-
lis 29-én, „A teremtett világ megőrzése” címmel. 
Programidő: 2x3=6 óra, önkéntes munka: Nemes 
Gábor 10 óra, látogatószám: 2x250 =500 fő. 

Nemes Gábor 

Mikulás-kupa 

December 9-én 30 fő részvételével 2012-ben is 
megrendeztük a gyerekeknek szóló Mikulás-kupa 

tájékozódási  versenyünket. Három pályát lehetett 
teljesíteni: Mikulás és Rénszarvaspálya a csalá-
doknak, Krampusz pálya a kisfiúknak. 
Programidő: 3 óra, önkéntes munka Balázs Orsi 
10 óra, látogatószám: 30 fő. 

Balázsné Krasznai Orsolya 

SZIE Nyitott szem fotószakosztály 
A környezetünkben élő fotós fiatalokat szolgáló, 
ezzel közösségépítést is végző Szakosztály 2012-
ben is megrendezte az év végi fotópályázatot 14 fő 
fotós részvételével és a legjobb képekből összeál-
lított kiállítást a Szent Imre templomban. A bírálat 
október 2-án volt, a kiállítás november 3. és de-
cember 20. között volt látható. Programidő: kb. 50 
óra pályázat, 200 óra kiállítás, önkéntes munka: 
Urbányi Zoltán és 5 külső tag összesen 60 óra, lá-
togatószám: pályázat 10napx14fő =140 fő, kiállítás 
1000 fő. A pályázók száma évről-évre csökken, jö-
vőre új formákat célszerű keresni. 

Urbányi Zoltán 

SZIE Népdalkör 
A program célja: Magyar népdalkincsünkről való 
ismeretek fölelevenítése, bővítése, a magyar iden-
titás erősítése, a közös éneklés lélekemelő élmé-
nyének átélése, lehetőség baráti közösség kialaku-
lására. 
Az év januárjától júniusig, majd a nyári szünet után 
szeptembertől az év végéig minden hónap első és 
harmadik szerdáján gyűltünk össze 1/2 7-től1/2 8-
ig a SZIE-tanyán. A népdaléneklési alkalmakon 
rendszeresen 6-8 vettek részt, mint állandó, de al-
kalmanként csatlakozott új 2-3 társunk is. A Nép-
dalkör novemberben a Szent Imre-hét ünnepi 
programsorozatán népdalestet rendezett a Boróka 
citera-együttes fellépésével , közös énekléssel. 
Programidő: 20x1=20 óra és 1X3 óra, összesen 23 
óra, önkéntes munka Turcsányi Mária összesen 20 
óra, látogatószám összesen: 180 fő. 
A kis közösség megerősödött az év folyamán, 
mindenki szívesen jár a találkozókra. A követke-
zőkben szeretnék új embereket is hívni, mert éne-
kelni jó, együtt énekelni még jobb, magyar népda-
lokat együtt énekelni pedig igazán jó. 

Turcsányi Mária 

Szellemi Lelki Hétvége 
A hagyományos, 3 testvéregyesület által felváltva 
szervezett, kétnapos rendezvényt 2012-ben az Al-
bertfalvai Keresztény Társaskör valósította meg, 
november 16-17-én, a Szent Margit Gimnázium-
ban. Címe „A hit, a lelkiismeret és a felelősségtu-
dat nemzetünk jelenében és jövőjében” volt, a két 
napon 17 előadás, részben beszélgetés hangzott 
el, kulturális műsorral kiegészítve. Programidő: 
összesen 12 óra, önkéntes munka a SZIE részéről 
Szesztai Attila 4 óra, látogatószám regisztráció 
szerint: 2x130=260 fő. 

Szesztai Attila 

SZIE bál 
2012-ben közösen szerveztük a plébániával. 
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A hagyományos program fő célja: kulturált szóra-
kozás 16-70 éves fiatalok részére, közösségépí-
tést megelőző barátkozás. A cél teljesült. A bált 
november 10-én, 19-től 2 óráig, a Szent Imre Gim-
náziumban tartottuk. 
Programidő: 7 óra. Önkéntes munka: Meszéna 
László (főszervező, program, pakolások), Gilyén 
Péter (előző években főszervező, most hirdetések, 
szponzorgyűjtés, internetes jegyárulás), Lassó 
András (korábban főszervező, most honlap-
adminisztráció), Lengyelné Stróbl Kati (SZIG kap-
csolattartás, korábban főszervező), Mergl Réka 
(büfé), Mészáros Gergely (hang- és fénytechnika), 
Meszéna Kata (büfé, hirdetések), Meszéna Gabó 
(nyitótáncosok), Meszéna Zsolt (segítők, kapu-
ügyelet), Pataki György (teremdíszítés, borkósto-
ló), Tarnai Balázs (büfé), Varga Dávid (meghívók, 
plakátok), kb. 50 óra/fő, összesen: 12x50=600 óra. 
A bálon kb. 500 ember jelent meg. 
A résztvevők most is, mint mindig, nagyon jól érez-
ték magukat. Anyagilag éppen 0-szaldós lett a 
rendezvény, de nagy a pénzügyi kockázata. Most 
fiatalodik a szervezőcsapat, jövőre még jobb lesz a 
bál! 

Meszéna Zsolt 

Eseti nagyrendezvény:  
SZIE Húsvét a Kulturális Városközpont-
ban 
Az Önkormányzat felhívására nyertük meg a 
Szentimreváros főútvonalának számító Bartók Bé-
la úti KVK népszerűsítésére kiírt pályázatot, 
amelynek keretében egyhetes programsorozatot 
bonyolítottunk le a Bartók Béla út 32-ben ideigle-
nesen megkapott önkormányzati helyiségben és a 
Gárdonyi téren, március 31. és április 7. között. A 
program fő célja: megismertetni a SZIÉ-t a kerületi 
közönséggel is, egyben számukra is felmutatni ke-
resztény értékeinket, teljesült.    Egy hétig megmu-
tattuk milyen egyszerűen, kevés költséggel lehetne 
pótolni a civil életből nagyon hiányzó 
Szentimrevárosi Közösségi Házat, amelyben hely-
történeti és SZIE kiállítást, esti helytörténeti és a 
SZIÉ-t népszerűsítő kirakatvetítést, a beszámoló 
elején már részletezett gyerek kézműves foglalko-
zásokat tartottunk. Az utolsó napon pedig egész 
napos műsort nyújtottunk neves kerületi művé-
szek, fiatal és gyerek művészeti csoportok fellépé-
sével a Gárdonyi téren felállított SZIE színpadon. 
Programidő a kézműves foglalkozásokon túl: 
8x10= 80 óra, önkéntes munka: Márialigeti Kati 
160 óra, Szesztai Attila 50 óra és számos SZIE tag 
segítő 100 óra, összesen. 310 óra, látogatószám 
összesen: 500 fő. 

Szesztai Attila 

Szentimrés Nagytábor 2012. (SZINT'12) 
A SZIE és a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia 
1992. óta minden 4. évben nagytábort szervez a 
hozzá kapcsolódó, illetve hívását elfogadó csalá-
doknak. A táborok elsődleges célja, hogy a korosz-
tályok közt hidat építve tartalmas nyári programot 
biztosítson az egész családnak a kisgyermekektől 

az időskorúakig. E 20 éves hagyományt követve 
tavaly is megrendeztük ezt a sokak által várt prog-
ramot, július 26-29. között a Duna-kanyarban, Ve-
rőcén, megteremtve sok családnak, nagycsalád-
ban nevelődő fiatalnak és csak ritkán kimozduló 
idősnek a nyaralás és a kulturált, lélek- és közös-
ségépítő együttlét élményét. Bár az idei tábor csak 
négynapos volt, a mindenkori legmagasabb lét-
számot produkálta 254 résztvevővel. 
A tábor főszervezője Mergl K. Attila volt (52x4=208 
óra), mellette a tábor szervezésén és az előre el-
tervezett programok lebonyolításán jelentős számú 
önkéntes csapat dolgozott (altáboronkét 2-2 veze-
tő + 7 segítő; összesen 25 fő), akiknek kb. fele az 
Egyesület tagja, a másik fele pedig a plébánia kö-
zösségéből került ki. Az ő önkéntes munkájuk ösz-
szesen mintegy 3.000 munkaórát tett ki. A jövő tá-
borainak előkészítéseként elvégeztük a megvaló-
sult programok rövid összegzését, a tábor kiérté-
kelését és számba vettük a javítási lehetőségeket. 
Egy ilyen méretű rendezvény megszervezéséhez 
már az előző év szeptemberében hozzá kell fogni, 
hogy a tábor nyitónapjáig minden és mindenki a 
helyére kerüljön! 

Mergl K Attila 

Eseti rendezvény:  
Természettudományos előadás a „Víz”-
ről 
Az ideiglenesen szünetelő Szentimrevárosi Egye-
tem sorozatot kívánta részben pótolni a tavasszal 
Márialigeti Károly által megtartott nagyszerű elő-
adás a Szent Imre ház dísztermében. 
Programidő: 3 óra, önkéntes munka. Márialigeti 
Károly 5 óra, Urbányi Zoltán 2 óra, a résztvevők 
száma, kb. 20 fő. 
Célszerű lenne felmérni a fiatalok természettudo-
mányos előadásokra vonatkozó igényét és nekik 
szóló előadásokat szervezni a jövőben. 

Urbányi Zoltán 

Karácsonyfadísz készítő gyermekver-
seny 
Második alkalommal bonyolítottunk le karácsony-
fadísz-készítő versenyt, 2012-ben a Köbölkút utcai 
Általános Iskola kisdiákjai számára. A legszebb dí-
szeket a Szent Imre templom előterében Kará-
csony előtt felállított SZIE karácsonyfán mutattuk 
be. 
Programidő: kb. 100 óra, önkéntes munka: kb. 10 
óra, látogatószám kb. 500 fő. 

Szesztai Attila 

Szent Imre Menedék  
(Lókúti kulcsosház) 
Egyesületünk a bakonyi Lókút község plébániáját 
kulcsosházként tartotta fönn. Kisközösségek, 
nagycsaládok találtak itt a szálláshellyel együtt pi-
hentető csöndre és gyarapodtak közös élmények-
ben és összetartozásban. 
A 26 férőhelyes épületben 2012-ben is kb. 100 fő-
nek adtunk szállást. Az év során itt töltött vendég-
éjszakák száma 500 volt. Az épület fenntartásával, 
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karbantartásával idén kb. 150 munkaórát töltöttünk 
(kertápolás, fűnyírás, mázolás, meszelés, takarí-
tás, javítások, csőtörés feltárása, ügyintézés, fel-
szerelés bővítése, stb.) 
A jelenleg Prímász Róbert plébános vezetése alatt 
működő Lókúti Egyházközségi Képviselő Testület 
értesítette egyesületünket, hogy nem kívánja meg-
hosszabbítani a SZIE és a Lókúti Plébánia között 
az épület használatára kötött, 2013. áprilisában le-
járó szerződést. 

Márialigetiné Makhult Katalin 

Kiadványok 

Fésületlen Hírek 

2012-ben is minden hónap elején megjelent a 
SZIE tájékoztató újságja a Fésületlen hírek, amely 
papíralapon és e-mailben mintegy 200 taghoz, ér-
deklődőhöz jutott el. A lap magas színvonala első-
sorban a szerkesztő Mergl K. Attilának köszönhe-
tő, aki a szerkesztéssel kb. 50 óra önkéntes mun-
kát teljesített. 

„Hangoskönyv” zenei kiadvány 

A korábbi SZIE kiadványok sorába is illeszkedő, 
de 2012-ben a Szent Imre plébánia által kiadott, a 
SZIE által anyagilag is támogatott, decemberben 
megjelent, Csányi Tamás által szerkesztett könyv 
a Szent Imre plébániához kapcsolódó sok évtize-
des zenei élettel foglalkozik, magas színvonalon. 

Szesztai Attila 

Egyéb szolgálatok 

Szentimrés Levelezési Lista 

A sok éve működtetett lista fő célja: fórum biztosí-
tása a SZIE tagoknak és a SZIÉ-hez szorosan 
kapcsolódó szentimréseknek híreik, ötleteik kicse-
rélésére, a helyi programokról való tájékoztatásra. 
Napi rendszerességgel, de változó intenzitással 
kerülnek fel újabb és újabb hírek a listára, amiket 
250 listatag kap meg. 2012-ben három részletben 
a következő számú digest (összegyűjtött hírcso-
mag) jelent meg: a Piaristák szerverén üzemelő 
listán (2012. jún. 26-ig): 27 db, a lev-lista.hu-n üze-
melő ideiglenes listán (2012. okt. 15-ig): 13 db, az 
inter.hu-nál felállított új listán: 13 db. A digestek 
esetenként 10-13 levelet tartalmaznak. 
A lista üzemeltetését Mergl K. Attila végzi 
52x4=208 óra, a kényszerű szolgáltató-váltást, az 
új kiválasztását segítették még: Gilyén P., Lassó 
A., Bánk Zs., Meszéna Zs. összesen 100 önkéntes 
órában. 
A lista igen keresett, de főleg a 35 évnél idősebbek 
között. A fiatalok a közösségi oldalakon (pl. 
Facebook) élnek, ezt a technológiát már elavultnak 
tekintik. Az áttérést, kibővítést vizsgálni érdemes. 

Mergl K Attila 

SZIE Sajtófigyelő Lista 

A lista célja, hogy a keresztény létünket érintő új-
ság- és folyóiratcikkeket, az elektronikus médiában 
megjelenő híreket és műsorokat és az ezekhez fű-
zött értékeléseket megosszuk egymással. Célunk 
a mértéktartó – de értékrendünknek elkötelezett – 

tájékoztatás, egymás figyelmének felhívása, a má-
sik véleményének meghallgatása, és közös szem-
léletünk formálása. Napi rendszerességgel, de vál-
tozó intenzitással kerülnek fel újabb cikkek a listá-
ra. 2012-ben két részletben a következő számú 
cikk jelent meg: a Piaristák szerverén üzemelő lis-
tán (2012. jún. 26-ig): 125 db, az inter.hu-nál felál-
lított új listán (2012. okt. 15-től): 55 db. 
A lista üzemeltetését Mergl K. Attila végzi 52 órá-
ban, a kényszerű szolgáltató-váltást, az új kivá-
lasztását segítették: Gilyén P., Lassó A., Bánk Zs., 
Meszéna Zs. összesen 50 órában. 
A lista tagjainak száma 2013-02-18-án: 44 cím 
volt, (a júniusban elveszett 92 címből ennyit sike-
rült helyreállítani). A lista mérsékelt érdeklődést 
vált ki, a cikkek nagy részét 4-5 ember küldi be. 
Fokozni kellene népszerűségét, hogy nagyobb tere 
legyen a nézetek ütköztetésének is. 

Mergl K Attila 
 
 
 

Adatösszesítés 
Összes programidő: 1.330 óra 
Összes önkéntes munka: 7.300 óra 
Összes, éves látogatószám: 18.300 fő 
 
 
Budapest, 2013. március 10. 
 
A szervezők beszámolóit összerendezte: 

Szesztai Attila ügyvezető 


