
A  Szentimrevárosi  Egyesület  szakosztályainak,  rendezvényeinek
2011. évi beszámolója

Családos szakosztály

Zsibongó
A SZIE Családos szakosztályába tartozó szülők az egyesület életének elmúlt 20 éve alatt zömmel fölne
velték gyermekeik népes seregét. Kevesen vannak közöttünk ma kisgyermekesek, akik részben a hatal
masra nőtt  elvárások,  részben a számukra felkínált  programok óriási  választéka közepette  próbálják  
megteremteni a családi élet törékeny egyensúlyát. Emiatt állandó közösségi életet az eddigi értelemben 
egyre akadozóbban tudtunk csak az utóbbi években fenntartani.
A korábbiakhoz képest e megváltozott helyzetben erőinket a Szent Imre plébániával összefogva igyekez
tünk kamatoztatni.  Az eddig szombatonként tartott  Zsibongó klubok folytatásaként a vasárnapi 9 órás 
szentmisék után szerveztünk kéthavonta egyegy programot, remélve, hogy a misén résztvevő fiatal csa
ládok ezáltal megismerik és hosszabb idő elteltével megszeretik majd a SZIÉt.
2011ben kisgyermekes családoknak tartottunk kirándulást, népi körjátékozást, kézműves játékkészítést,  
csináltunk együtt adventi koszorúkat, néztünk színvonalas bábelőadást, szerveztünk kincskereső sétát a 
Gellérthegyen (utóbbiakat már 2012ben). Sokan vagyunk, akik szívesen adjuk kincseinket – időnket és 
az eddigiek során összegyűlt tapasztalatokat – másoknak, mert szeretnénk megosztani a fiatal családok
kal a SZIEben rejlő értékeket és lehetőséget: hogy együtt lelket tudunk vinni a minket körülvevő világba.
Örömmel, a Jóistennek hálásan gondolok a családos szakosztályhoz tartozó önkéntes társainkra: Meszé
na Zsoltné Gabó, Mészáros Tímea, Balázs Orsolya, Ládonyiné Bartha Gabriella, Turcsányi Mária és Víz
várdy Rita.

Márialigetiné Makhult Katalin

Baba-mama klub
A SZIE megalakulása óta /1991/ folyamatosan heti rendszerességgel egész évben /kiv.: júl.aug./ minden 
szerda délelőtt fél 10 – fél 1 között működik a Baba – Mama Klub. A programszervezést és lebonyolítást 
kezdetektől szakképzett óvónő Szabó Tünde és 2 fő kisegítő, Balyó Béláné Erzsike és Mária néni önkén
tes munkában végzi. A helyiséget a B.C.Szt.Imre Plébánia ingyen biztosítja. Alkalmanként 2540 gyerek, 
8590 % kerületi lakos és 1015 édesanya vesz részt. A délelőtt folyamán van egy kézműves foglalkozás  
az adott évszakhoz, ünnephez kapcsolódóan, majd kis mozgásos játékos torna, mese /bábbal, könyvvel, 
képekkel / és a végén hangszerekkel közös éneklés. A 2011ben elnyert 100 e Ft önkormányzati pályáza
ti támogatást kézműves anyagokra, könyvekre, bábokra, udvar fejlesztésre és játékok cseréjére fordítjuk, 
valamint az ünnepekre kis ajándékok Mikulás csomag, gyereknapi lufi, édesség, karácsonyi szaloncukor, 
kis díszek vásárlására, ezenkívül a program népszerűsítésére ésa résztvevők tájékoztatására, kapcsolat 
tartásra fordítjuk. A programot rendszeresen hirdetjük az Ujbuda újságban és egyesületi kiadványainkban, 
honlapunkon. Amíg jó idő van a plébánia kertet használjuk, a múlt év őszén végig kinn tudtunk lenni. Eb
ben az évben is szeretnénk a kertet minél többször használni, amíg mód van rá.

Szabó Tünde

Evangelizációs Szakosztály
Az Evangelizációs Szakosztály feladatának azt tekinti, hogy segítse a SZIE tagok keresztény hitbeli isme
reteinek gyarapodását az u.n. felnőtt hittanok tartásával és lelki életük ápolását nyári lelkigyakorlatok tar
tásával. Mindennapi életben való eligazodást a SZIE Sajtófigyelő működtetésével és hasznos informáci
óknak a Szentimrés Levelezési Listán való továbbításával szolgáljuk.
Az elektronikus fórumoknak továbbra is a piarista atyák biztosítanak helyet a szerverükön, amit ezúton is  
köszönünk. A listák moderáltak, ami annyit jelent, hogy csak ellenőrzött üzenetek kerülhetnek a listára,  
ami a bensőségesség megőrzése miatt szükséges, bár ez néha kisebb torlódásokat, késéseket okozhat. 
A feliratkozott tagok a WEBes felületen vagy elektronikus levélben tudják beállításaikat módosítani, így 
ehhez nem kell adminisztrátori segítség.

Felnőtt hittan
Mivel Emil atyát 2007 szeptemberében rendje a csíkszeredai misszióba diszponálta, havonként csak egy
egy hetet tölt Budapesten. Ezen alkalmakat kihasználva egyegy csütörtökön és szombaton tudott a két  
csoport összejönni. A csütörtöki hittanokat az alább jelzett napokon 20:3021:45ig tartottuk a Szt. Imre 
templom alsó hittantermében. 
A sorozat témája az első félévben (a 2010ben megkezdett téma folytatása): „A hit a mai világban”. 
Január 13: Az istenhit a szentírásban
Február 10: Az ősatyák istene és Jézus Krisztus Istene
Március 10: A hit istene és a filozófusok istene
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Április 7: A személyes Isten
Május 5: Istenkapcsolatunk
A sorozat témája a második félévben: „Lehete erkölcs nélkül élni?”
Szeptember 8: Az etikai dilemma
Október 13: Az etika lényege
November 17: Egyetlen szabály minden embernek
December 8: Milyen bánásmódot kívánsz magadnak?
Az átlagos létszám 2530 fő volt.

A szombati hittanokat az alább jelzett napokon 17:1518:15ig a Sapientia Hittudományi Főiskola (V. Pia
rista köz 1.) I. emeleti kápolnájában tartottuk. A sorozat témája az első félévben (a 2010ben megkezdett  
téma folytatása): „A Krisztushit kibontakozása a Hiszekegyben”. 
Január 15: Krisztológia és megváltástan
Február 12: Hogyan értelmezzük a Hiszekegy ágazatait: „Kínozták Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, 
meghalt és eltemették” „Alászállt a poklokra”
Március 12: „Feltámadt halottaiból”
Április 16: „Fölment a mennybe, ül a mindenható Atyaisten jobbja felől”
Május 7: „Onnan jön el ítélni eleveneket és holtakat”

A sorozat témája a második félévben: „Ahol a kincsed, ott a szíved!” (Mt.6.21). 
Szeptember 10: Ahol a kincsed van
Október 15: Az út megtisztítása
Novemberben a Szellemilelki hétvége rendezvényén vettünk részt
December 10: A benső káosz és hamis istenképek

A hittanon az átlagos létszám 610 fő volt.
A hittan után este fél 7kor  vasárnapi előmisét mondtunk, amelyen 1525 fő vett részt.

Lelkigyakorlatok
2011 nyarán a Ciszterci Nővérek kismarosi apátságában két lelkigyakorlatot tartottunk: július 710ig, és 
július 1417ig. A lelkigyakorlatok témája ez volt: „Atyám, reád bízom magam!”
A témát a következő elmélkedésekben dolgoztuk fel:
1. ”Isten az én Atyám!
2. ”Reád bízom magam!”
3. ”Tégy velem úgy, amint Neked tetszik!”
4. ”Bármi legyen is, megköszönöm!”
5. ”Mindenre kész vagyok, mindent elfogadok!”
6. „Ha Isten Atyám, akkor én gyermeke vagyok!”
7. „Kezedbe ajánlom lelkemet!”
8. „Neked adom azt Istenem!”
9. ”Ha Isten Atyánk, akkor valamennyien testvérek vagyunk!”
A lelkigyakorlatokon összesen 40 személy vett részt.
Már most jelezzük, hogy 2012 nyarán 3 lelkigyakorlatot tartunk Kismaroson: júl. 1215; júl. 1822 és aug. 
25ig. Ezek témája: „Aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül”(Mt.10.22)

Kállay Emil

Hangversenyek
A tavalyi esztendő a 18. volt a templomi hangversenyek valamint a Vers és Dal sorozat történetében; az  
első mondat legyen a köszöneté mindezért. Noha mindig és elsősorban a szentimrevárosiaknak szeret
nénk szolgálni, a rendezvényeken megfordulók köre ennél jóval szélesebb kört ölel át. Ismeretterjesztés, 
lelkigyakorlat, preevangelizáció – a muzsika szeretetén túl ezek sem idegen célok.
2011ben a délvidéki, muzslyai Emmausz magyar kollégium javára Liszt: Esztergomi miséjének vatikáni 
változata hangzott el Virágh András, Lisztdíjas karnagy vezetésével. Liszt Szent Szaniszló oratóriumbe
mutatóját a Budapesti Stúdió Kórus, a Honvéd Férfikar és az Óbudai Danubia Zenekar adta elő Strausz 
Kálmán irányításával.  Tavaszi  sorozatunk előadói:  a Highgate Choral  Society London, a Szent Efrém 
Férfikar, a Cantate kórus ünnepi estje Liszt születésének 200 éves jubileuma alkalmából. Valamint Anto 
nio Caldara: Szent István, Magyarország elsõ királya oratóriuma, szintén bemutatóként a Savaria Barokk 
Zenekar előadásában, Németh Pál Lisztdíjas vezényletével. Virágvasárnap Bob Dylan Dalok a Megváltó
ról című dalciklusát adta elő a Ciszterock társulat, Sixtus apát bevezetőjével. Mozart Requiemje a Forra 
dalom és Szabadságharc áldozatainak emlékezetére szólt hagyományosan a Baptista Központi Ének és 
Zenekar tolmácsolásában. Vezényelt Oláh Gábor, bevezette: Dr. Paczolay Péter az Alkotmánybíróság el
nöke.

Csányi Tamás
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Vers és Dal
Irodalmi estek a Szt. Imre házban, 2011 évi sorozat:
„Jóság síró vágya” Kubik Anna színművész estje
„Édes lelkem, fényes napom” A Muzsikás együttes estje
„Édes néném”, Emlékműsor Mikes Kelemen halálának 250. évfordulójára  Szabó András versmondó est
je
„Elindultam világ útján”  Budai Ilona meséi.
A hangverseny és irodalmi előadásoknak kb. 5000 hallgatója volt.
A sorozatokról – a szórólapokon kívül – az írott és elektronikus sajtó is rendszeresen hírt adott, sokszor 
nem elfelejtve a támogatókat, segítőket, az Egyesületet is megemlíteni.

A hangverseny és az irodalmi estek fő támogatója évek óta a XI. Ker. Önkormányzat, az éves 1.500 e Ft  
összegű Közművelődési Megállapodás nagyobb részét ezen programok részbeni finanszírozására fordí
tottuk.

Csányi Tamás

Guriga csoport
A Guriga csoport tevékenysége 2011ben a korábbi évekhez képest programkínálatban változatlan volt, a 
résztvevők létszáma változó. Állandó résztvevők: átlagosan 13 fő (hét mozgássérült, egykét vak személy 
és öt segítő) A havi egy kiránduláson 721 fő (átlagosan 13 fő), a havi egy klubon 1012 fő (átlagosan 11 
fő) vett részt. 2011ben nem szerveztünk nyári tábort.
A klub összejövetelek állandó helye a Szent István Ház volt. Kirándulásaink célállomásai: Vác, Györköny, 
Székesfehérvár, Szentendre. Voltunk színházban és moziban. 
Hangoskönyvtárunk digitalizálását folytattuk.
2011ben a Guriga csoport nem pályázott. Az NCA révén és magánszemély adományából tudtuk támo
gatni négy kirándulásunkat.
2011ben a SZIE tagok közül 5 fő vett részt aktívan a Guriga csoport programjain: Mucsi László, Szegedi 
Gábor, Szuhaj Eszter, Szuhaj Mihály, Tóth Péter.

Szuhaj Eszter

Népdalkör
A 2010ben alakult Népdalkör 2011 év során folyamatosan működött, nyári szünet tartása nélkül. A lét
szám 6 12 fő között váltakozott. Két hetente találkoztunk egy óra együtt éneklésre. Alkalmanként egy 
mástól tanulva, vagy felelevenítve a régen ismert népdalokat énekeltünk.
Remélem és szeretném ha az ismeretség növekedésével nőne a létszám. Úgy gondolom, hogy nagyon 
fontos a közös népdaléneklés identitásunk erősítése és lelkünk felszabadítgatása miatt is.

Turcsányi Mária Valéria

Klub Szakosztály

Szentimrevárosi Szabadegyetem
A Szabadegyetem keretében októberben Dr.  Kopp Mária,  a  SOTE Magatartástudományi  Intézetének 
igazgatóhelyettese volt a vendégünk. A zsúfolásig megtelt teremben az előadó a Hungarostudy című ta
nulmányáráról beszélt. Miért magas a halandóság Magyarországon? Miért esendők a férfiak? Kinek van 
szüksége  nagyobb  társas  támogatásra?  Milyen  a  magyarok  önbecslése?  Ad  e  védettséget  a 
vallásosság? Mindezekre a kérdésekre kereste a választ előadásában Kopp Mária professzor asszony a 
szociológiai vizsgálat elemzésével. Résztvevők száma: kb. 100 fő

Lengyel Katalin

Szintén októberben korábbi elnökünk, dr. Márialigeti Károly tartott nagysikerű előadást a „Budapesti ivó
víz”ről, Urbányi Zoltán szervezésében.

Szent Imre Klub (közös rendezvény a Szent Imre Plébániával)
A havonta megrendezésre kerülő klubot a gimnazista korosztálynak indítottuk. A program nyitott, a gimná
ziumokban és iskolákban is hirdetjük. A klub első felében mindig gimnazisták számára is érdekes előadás 
hangzik el, amelyhez vetélkedő kapcsolódik az adott témakörben. Az est második részében tánctanítás 
folyik, ahol mindig egy adott táncot sajátíthatnak el a résztvevők. Eddigi előadóink voltak:

• Dr. Párdányi Miklós (Kaszkadőrök)
• Kovács András Péter humorista
• Kató Csaba (csokoládékóstoló)
• Méder Áron (Vitorlással a világ körül)
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• Holló András tánctanár
• A Célpont szerkesztői: Rákóczi Péter és Kisberk Szabolcs
• A Saláta társulat
• Stibrányi Márton és Dabóczi Gergely (Norvégiai útibeszámoló)
• A Forró Cappuccino együttes

Lengyel Katalin

Társasjáték-klub
A SZIE társasjátékklubja 2009. március 12én alakult (a Klub Szakosztályon belül), az első pár hónapban 
kétheti, majd már bő két és fél éve heti rendszerességgel, tavaly minden szerdán találkoztunk.
Egyéb közös programokat, kirándulást, korcsolyázást is szerveztünk. A résztvevők száma átlagosan 10
20 fő volt. A résztvevők életkora 2040 év között széles skálán mozog, a többség nem szentimrevárosi 
(de épp a klub révén van lehetőségük a SZIE egyéb tevékenységeihez is kapcsolódniuk).
A klubhelyiség díjmentes használatát köszönjük, a fejlesztéseket örömmel láttuklátjuk. Reméljük, a Szent 
István ház elbontása után is lesz helye a klubnak, ideiglenesen és hosszú távon is! 

Gilyén Péter

Jégtánc
Hobbi jégtánc A SZIE hobbi jégtánc csoportja 2011 tavaszán, átlagosan 20 résztvevővel működött,  a  
Gyakorló Jégcsarnokban. Hetente egy edzést tartottunk, összesen 21 alkalommal. Sajnos ősszel nem 
volt lehetőségünk elindítani a jégtáncot, mert nem kaptunk pályát a Gyakorló Jégcsarnokban. 2012ben 
már a felújított Városligeti Műjégpályán folytatódott a tanfolyam. A foglalkozásokon korcsolyázás és jég
tánc alapokat tanultunk. A résztvevők két tudásszinten, külön csoportban, külön edzővel tanultak. Folya 
matosan érkeztek új emberek a kezdő csoportba, majd általában pár hónap után továbbléptek a haladó 
szintre. A korosztály jellemzően 20 és 35 év közötti. Az oktatási és jégpálya bérleti díjat a résztvevők ad
ták össze.

Szlovák Sándor

Zöld kör
A Zöld Kör két hagyományos programját folytatta 2011. év során is: egyrészt a tájékozódási futás soroza
tot ismét ünnepekhez kapcsolódóan, alkalmanként több tucat résztvevővel, másrészt a cserebere prog
ram kapcsán a feleslegesnek tartott, de még használható tárgyal cseréltek gazdát az újra használat je
gyében. Két új programba is bekapcsolódott a környezetvédelmi szakosztály , egyrészt az Újbuda Önkor
mányzata által szervezett Feneketlentavi szemétszedésbe, egyesületi szinten mintegy 20 fővel, másrészt 
az I. országos takarítási akció (TeSzedd) Kamaraerdei és Gellérthegyi helyi akcióját erősítették önkénte
seink. Ebben a Magyarországon példa nélküli egynapos akcióban mintegy 160 000 fő vett részt az Ön
kéntesség Évében.

Nemes Gábor

"Művészetek Szerelmesei" rajzklub
A rajzklub 2009 óta működik a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban, Szalay József tanár úr vezeté 
sével.  A tagok 2011ben is heti egy alkalommal, keddenként délután, 3 órában művészeti alkotásokat 
hoztak létre, különböző technikákkal, ( szénrajz, akvarell, kollázs stb.). Az alkalmanként megjelentek lét 
száma 612 fő volt. Tagjaink alkotásaikkal  kiállításokon szerepeltek a Szent Imre templom illetve a Szent 
Imre Gimnázium épületében, de komolyabb eredményeket is elértek már, mind nemzetközi, mind hazai 
pályázatokon. Az Önkormányzattól 2011ben 200.000.Ft pályázati támogatást kaptunk, valamint kisebb 
összeget az önkormányzati Közművelődési megállapodásból, amit tanári díjra, rajzeszközökre és kiállítási 
installációra fordítottunk.

Ságodiné Molnár Ildikó

Kiránduljunk együtt!
2005. óta rendszeresen szervezünk kirándulásokat a Plébániával közösen. Tavasszal és ősszel 33 alka
lommal kirándulunk, többnyire a közeli hegyekbe. A résztvevők köre 4060 év közötti. Sokan rendszere
sen vesznek részt, de mindig vannak újak is. A kirándulásokra bárki velünk jöhet, még előzetes jelentke
zésre sincs szükség. Egyegy alkalommal átlagosan 15en vesznek részt a 812 kmes túrákon, egy év  
alatt összesen kb. 80100 embert mozgatunk meg. A kirándulások részleteit a SZIE honlapján hirdetjük 
meg, rövid előzetes olvasható róluk a Programfüzetben. Az idei első kirándulás éppen a közgyűlés utáni  
szombaton lesz. Mindenkit szeretettel biztatunk, kiránduljunk együtt!

Török Tamás
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SZIE-Bál
Az egyesület 2011 őszén is megrendezte hagyományos bálját, körülbelül 400 résztvevővel. Idén – sok év 
után ismét – a Szent Imre Gimnázium adott otthont a SZIE bálnak. Hasonlóan a korábbi évekhez, a prog
ramban a táncé volt a főszerep, de volt Salsa Picante tánciskola illetve salsaterem, a Saláta Társulat elő 
adása (angol abszurd humor), Jazzteázó a Makafók együttessel, borozó a szekszárdi Neiner pince borai 
val, Fotószínház, táncverseny, tombola és táncház (szatmári lassú és gyors csárdás) is. Büfé a „Tamás 
bátya kunyhója” termelői áruival, Don Bosco cukrászda ingyenes fagylaltkóstolóval és koktélbár. Köszön
jük a segítők munkáját és szponzoraink támogatását. Külön köszönet a Szent Imre Gimnáziumnak a hely
színért, hogy a bál hazatérhetett. Reméljük, hogy a jövőben a bál jó alkalom lesz az egyesület, a plébánia 
és a gimnázium közösségeinek találkozására. Szervezők: Gilyén Péter, Mészáros Gergely, Meszéna Ka
talin, Meszéna László, Meszéna Zsolt, Pataki György, Stróbl Katalin, Varga Dávid, Varga Orsolya.

Meszéna Zsolt

Tarokk tanfolyam
Három évvel ezelőtt hirdettük meg először a tarokk tanfolyamot, teljesen kezdők részére. Azóta már 6 
csoport végzett, átlagosan 66 fővel. A tarokk nevű kártyajáték legegyszerűbb változata is meglehetősen 
bonyolult, de változatos és izgalmas játék. Rendkívüli koncentráló képességet igényel, elsajátítása akár 
több évig is eltarthat. A 2011 évi tanfolyamunk is 10 alkalomból állt (a vége átnyúlt 2012re), 22 órás idő 
tartammal. Ideálisan 5 fő alkothat egy asztaltársaságot. Legjobb, ha barátok együtt jelentkeznek,így van 
esély később a sok gyakorlásra. Idősebbeknek is ajánlható a játék, agyunk megfelelő karbantartása érde
kében.

Török Tamás

Nyitott szem fotóskör
A hagyományos fotókiállítást a SZIE Nyitott szem fotósköre a Szent Imre búcsúhoz kapcsolódóan, 2011. 
november 6tól rendezte meg a Szent Imre templomban. A kiállítást a hagyományos fotópályázat előzte 
meg, ahol a zsűrit Király Csaba (fotográfus) és Zsila Sándor (természetfotósfotóművész) alkotta. 9 pályá
zó több mint 150 alkotásából 43 kép került kiállításra. A pályázaton 6 kategória volt:

I. Gyerek (14 év alatt)
II. Ifjúsági (1418 év között)
III. Teremtett világ (természetfotók)
IV. Épített környezet
V. Emberek
VI. Színek, formák, kompozíció

A kiállítás tavaly karácsonyig fogadta a látogatókat, ez idő alatt több ezer ember kapott lehetőséget, hogy 
a képeket megcsodálja. A kiállítás felszerelését, a képek keretezését a fotóskör tagjai végezték.
A Közművelődési Megállapodás keretében támogatásul kapott összeget a következőkre használtuk fel:

• Képkeretek és keretezéshez szükséges anyagok (pl. karton, lakkfilc, ragasztó)
• Kiállításhoz szükséges anyagok (pl. damil, reflektor izzó)
• Díjak (könyvvásárlási utalvány, ajándék a zsűrinek)

A 2011 novemberében, a SZIE 20 éves fennállására megjelent VersesKépesKöny fotóit az elmúlt évek 
kiállításainak anyagából válogattuk. Kiállításunk költségeit az egyesület Önkormányzattal kötött éves Köz
művelődési megállapodásából finanszíroztuk.

Urbányi Zoltán

Szentimrevárosi Darvak
érintős rögbi sportjáték különböző korosztályú csapatokkal
február: Elkezdte felkészítő edzéseit a magyar válogatott, 8 „daru” játékossal, a skóciai világbajnokságra.
március: Az MRGSZ (Magyar Rögbi Szövetség) megbízásából, megszerveztük a 2011es érintős rögbi 
országos bajnokságot.
április: Egy csapattal részt vettünk KözépEurópa legrangosabb tornáján Bécsben.
május: Az ob. második fordulója. A válogatott edzőtábora.
június: Edinburgh Touch World Cup! A magyar válogatott szereplésével feliratkozott a világranglista 21. 
helyére. A vb ideje alatt több százan csatlakoztak az itthoni szurkolótáborhoz. Sokat jelentett ez a játéko
soknak. Köszönet érte!
augusztus: 3. Budapesti Nemzetközi Érintős Rögbi Torna. Két csapattal vettünk részt.
szeptember: Két csapattal részt vettünk Bécsben az ACC férfi és női csapatok tornáján. A lányaink az  
esztendő legtöbbet fejlődő csapata címet nyerték el. Nagy sikerrel vettünk részt az Újbuda Sportágválasz
tón.
október: Az ob utolsó fordulóján férfi kategóriában az 1. és 3. helyet, női kategóriában az 1. helyet, míg a 
vegyes kategóriában a 2., 3. és 5. helyet sikerült megszereznünk.
december: Megkezdődött a válogatott felkészülése a 2012. szeptemberi olaszországi ebre.
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Szakosztályi munkánkat a kerületi Önkormányzat 400+200 e Fttal támogatta, amit a magas pályabérleti 
díj egy részére és mezbeszerzésre fordítottunk.

Kató Csaba

Tenisz Szakosztály
2011ben a szokásos módon tavasszal és ősszel rendeztük meg a SZIE Tenisz Kupát. A helyszín mind
két alkalommal a XII. kerület Költő u.i (Piarista) Sporttelep volt.
Tavasszal április 2930án párosban 2 vegyes pár és 4 férfi páros indult, egyéniben 6 férfi, összesen két  
nő és 16 férfi teniszezett, (párosban 3 férfi SZIE tag, egyéniben 1 férfi SZIE tag, a többiek külsősök). ŐSz
szel szeptember 30. és október 1. között volt a forduló. Ekkor párosban 1 női és 4 férfi pár indult, (1 aktív  
SZIE tag), egyéniben 5 fő, (1 aktív SZIE tag). A versenyek hangulata és a résztvevők lelkesedése indokol
ja, hogy folytassam a rendezést, amit idén a húsvét utáni hétvégére, április 1617re tervezek. A sportte 
leptől még nem kaptam visszajelzést, az időpont és a helyszín a pályák üzemképességétől még változ
hat. A versenyek önköltségesek.

Ágostházy Imre

Focikör
A focikör szeptembertől júniusig hetente egy este találkozik, jelenleg szerdánként 20.30tól 21.30ig ját
szunk az ELTE Tanítóképző Főiskola Kiss János altábornagy utcai épületében. Alkalmanként 610 fő a 
résztvevők száma. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. Az edzések önköltségesek, a SZIE az ügyvitelt  
látja el.

Meszéna Zsolt

Szellemi-lelki hétvége, SZLH
A 20 éve hagyományos, három testvéregyesület által közösen, felváltva rendezett sorozat 2011évi két 
napos rendezvényét ebben az évben a Karolina egyesület szervezte. Témája a „család” volt, helyszíne a 
Szent Margit gimnázium. A SZIE a propagálásban vett részt és számos látogatóval képviselte magát.

Szesztai Attila

Kiadványok

Programfüzet
2011ben is kiadtuk az Őszi és Tavaszi Programfüzetet, 10001000 példányban.

VersesKépesKönyv
Az egyesület alapításának 20 éves évfordulójára, egy igényes, fele részben színes, korábbi egyesületi  
nyertes fotókat és hozzájuk illeszkedően, klasszikus magyar költők nem közismert verseit tartalmazó, 200 
oldalas ünnepi könyvkötetet jelentettünk meg, VersesKépesKönyv címmel.
A kötet magas nívója nagy elismerést szerzett az egyesületnek a megajándékozott támogatók és a hívő 
szentimrevárosiak körében. Minden 2011ben önkéntes munkát végző tagunk munkáját a kötet egy pél
dányával köszöntük meg. A polgárok közötti ajándékozás jelentős adománybevételt is eredményezett, a 
kiadvány költségeit az Önkormányzat két tételben 400 e Ftal, a Szent Imre Alapítvány 200 e Fttal támo
gatta. Nagyon köszönjük a sok és magas színvonalú munkát Csányi Tamásnak és Urbányi Zoltánnak.

Szesztai Attila

SZIE Információs szolgálat

„Fésületlen hírek”
2011ben is augusztus kivételével minden hónapban megjelentettük és tagjaink, támogatóink körében ter
jesztettük a SZIE újságját, Mergl K Attila kiváló szerkesztésében. Köszönet érte.

Szesztai Attila

Szentimrés Levelezési Lista
A levelezési lista célja, hogy fórumot biztosítson a Szentimrevárosi Egyesület és a Budai Ciszterci Szent  
Imre Plébánia körül tevékenykedő testvéreknek híreik, programjaik és a világ dolgaival kapcsolatos aktuá
lis állásfoglalásaik kicserélésére és terjesztésére. Levelezési listánk az első hazai egyházközséghez kap
csolódó elektronikus fórum, hiszen 1995. május 8. óta működik. A listának jelenleg 268 feliratkozott tagja 
van, ami szerény, 7%os további növekedés a tavalyi létszámhoz képest. A tagok többsége közvetlenül  
kapja a leveleket. Egy kisebb hányaduk a ’digest’ szolgáltatást választotta, ami egy bizonyos mennyiségű 
(50 kB) levelet összevár, és csak utána továbbítja az összefűzött híreket. Ezt azért fontos jelezni, mert  
ilyen használat esetén előfordulhat, hogy egyegy programról valaki későn értesül. Ezért kérünk minden 
programgazdát, hogy jó előre jelezze az alkalmakat!
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Szentimrés Sajtófigyelő
A lista célja, hogy a keresztény létünket érintő újság és folyóiratcikkeket, az elektronikus médiában meg
jelenő híreket és műsorokat, és az ezekhez fűzött értékeléseket megosszuk egymással. Célunk a mérték
tartó – de értékrendünknek elkötelezett – tájékoztatás, egymás figyelmének felhívása, a másik vélemé
nyének meghallgatása, és közös szemléletünk formálása. A lista az 1995. augusztus 17e óta kézi továb
bítással működő Sajtófigyelő egyszerűbb adminisztrálását teszi lehetővé. A listának jelenleg 92 feliratko
zott tagja van, akik közvetlenül kapják a leveleket. Itt nem látjuk értelmét a ’digest’ szolgáltatás biztosítá 
sának.

Mergl K. Attila

SZIE honlap: szie.communio.hu
2011 szeptemberétől technikailag megújult honlapja van egyesületünknek. A változtatásra azért volt szük
ség, mert a 2005ben készült honlap fölött technikai szempontból eljárt az idő, annak karbantartása hosz
szú távon több (és az idő múlásával egyre több) munkát igényelt volna, mint az új elkészítése. Az átállást  
megelőző kb. fél évben az előző honlapunk készítőivel és működtetőivel (stílszerűen elektronikus úton) 
rendszeresen konzultálva készült el az új internetes megjelenésünk. Kizárólag nyílt forráskódú, önkéntes 
fejlesztői közösség által készített, ingyenesen hozzáférhető szoftver eszközökből építkeztünk. A legújabb 
(erre néha várni is kellett) változatot igyekeztünk felhasználni, ezzel is erősítve annak valószínűségét, 
hogy a honlap kevés munkával, sokáig működőképes lesz. Ezek miatt (és persze mert gyakorlatilag mun
ka után, szabad időben készült) volt szükség a megújításhoz talán hosszúnak tűnő fél évre. A műszaki 
megújulással természetesen nincs vége a feladatnak. Tartalmilag is folyamatosan aktualizálni kell a hon
lapot, így lesz élő, és az idegen látogatóknak is vonzó. A havonta megjelenő Fésületlen és a gyakorlatilag  
folyamatos információáramlást lehetővé tévő levelező lista mellett  azért van szükség a honlapra, mert 
ezekkel ellentétben a honlap a külvilág számára is hozzáférhető, és manapság a legtöbb ember, ha vala
mit meg szeretne tudni egy szervezetről, elsők között az interneten keres. Nem kevésbé fontos szempont,  
hogy a közhasznúság miatt szükséges egyesületi anyagok (választmányi ülések jegyzőkönyve, éves je
lentések) közzétételének is ez a legköltséghatékonyabb módja. Fontos azonban, hogy az egyesületi prog
ramok szervezői ne érezzék nehéznek és terhesnek e harmadik médium információval való ellátását. Ezt  
a célt az alábbi lépésekkel kívánjuk elérni:

• Azok számára, akikben a hajlandóság megvan az információk honlapra való feltöltésére, csak az 
informatikában nem mozognak elég otthonosan, a közeli jövőben oktatást szervezünk.

• Kidolgozni tervezünk egy eljárást, amelynek segítségével (a választási lehetőség biztosításával) 
egyszeri akcióval lehet eljuttatni információt a fenti három médiumhoz (Fésületlen, levelező lista, 
honlap).

• Minden ötletet szívesen fogadunk, amely a honlapot jobbá, szebbé, használhatóbbá teszi.
Bánki Zsolt

2012. március 12.
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