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A Szentimrevárosi Egyesület szakosztályainak, rendezvényeinek
2013. évi beszámolója
SZIE Családos szakosztály
Baba-mama klub Az immár 22. éve működő klubunk 2013-ban is örömmel fogadta az édesanyákat és
három év alatti kisgyermekeiket. A gyerekek átlagéletkorára való tekintettel (2 év) idén a közös zenélésre
került a hangsúly és új elemként a néptánc került a kézműves foglalkozás helyére. Bár 2013 őszén gázpalackos fűtésre állítottuk át a Szt. István ház konvektorait, a terem állandó temperáltságának hiánya miatt a
téli hónapokra bebocsátást kértünk és kaptunk Ipoly atyától a Szt. Imre házba. A programidő 30 alkalom x
2,5 óra= 75 óra, a résztvevők száma átlag 10 fő x 30 alk.= 300 fő /év, önkéntes munka 3 fő x 3 óra x 30
alk. = 270 óra
Kapcsolatépítés az önszerveződő fiatal plébániai családokkal Az utóbbi két évben a Szt. Imre Plébánia 9 órás szentmiséjéhez kötődően jelentős számú fiatal család között indult meg közösség szerveződése. Képviseletükben, – már korábbi közeledés nyomán –, Zöldy Máté tagtársunk együttműködés lehetőségét vetette fel a SZIE-vel. A két korosztály 2013. első hónapjaiban a 2013-14-es tanévre közös programtervet állított össze, és adott be a SZIE neve alatt a Norvég Civil Alap által kiírt pályázatra. Célunk a
SZIE és a szip-vas9 közösség közötti érintkezési felület növelése volt egymás megismerése és a lehetséges közös működési területek felfedezése érdekében. A pályázat nem nyert, a tervezett programok első
része azonban az ősz folyamán így is megvalósult: IX. 14. Bográcsfőző verseny a fiatalok Házas Sátor
közösségének szervezésében (200 résztvevő). A SZIE 3 csapattal vett részt: Családos szakosztály, Választmány és Gurigások, 15 fővel. X. 6. Templomi terményünnep: „Dicsérjük Istent a tőle kapott jókért!” X. 6. Tájékozódási séta a Szentimreváros hasznos és fogyasztható természeti kincseiről a
SZIE Zöld Kör szervezésében, 80 résztvevővel. X. 11. Borkóstoló: a SZIE és a szip-vas9 közösségvezetőinek ismerkedése, résztvevő 25 fő. XI.29-30. Bóbita gyermekrajz pályázat és kiállítás, a Szellemilelki Hétvégén kiállítva, résztvevő gyermekek. 50 fő. XI. 2-3. A Szent Imre búcsún SZIE gyermekprogramok a névadó szentről, résztvevők 30 gyermek.
Összes SZIE programidő 52 óra, látogatószám 230 fő, önkéntes munka 152 óra.
Új gyermekprogramok a Kende utcában Két új, gyermekeknek szóló kezdeményezés kelt életre Kende
utcai helyiségeinkben. Kézimunka kör indult Márialigeti Ilona vezetésével, Bethlenfalvyné Streitmann Ágnes szervezésében, az Eszterlánc pedig egy korábbi próbálkozás folytatásaképpen népi játékokat és
képzőművészeti foglalkozást jelent Turcsányi Mária festőművész, pedagógus irányításával. A két program
közvetlenül egymást követi, minden 2. héten. Összes programidő a közgyűlésig 3 alkalomx4 óra= 12 óra,
látogatószám 50, önkéntes munka 60 óra.
Családos szakosztály összesen: programóra (P) 113, éves látogatószám (L) (átlagos programlétszám x
programok száma az évben) 550 fő, önkéntes munka (Ö) a pályázatírással együtt 500 óra.
Márialigetiné Makhult Katalin

Pántlika Népdalkör
A Pántlika népdalkör 2013-ban megváltozott körülmények között működött: Csillag Éva társunk meghívására minden hónap első hétfőjén a Ménesi úti Molnár C. Pál Múzeumban tartjuk a 3 órás énekes összejöveteleket. Örömmel fogadtuk szíves felajánlását, a múzeumi környezet gazdagítja az együtténeklést.
Minden hónap harmadik hétfőjén pedig a Kende utcában, az egyre otthonosabbá váló közösségi termeinkben találkozunk, változó létszámmal, nyolcan- tízen.
P.: 30 óra, L.: 90 fő, Ö.: 10 óra

Turcsányi Mária

Evangelizációs szakosztály
A Szakosztály 2013-ban is teljesítette fő célkitűzését az örömhír hirdetését és a SZIE tevékenységeiben
aktívan részt vevő tagok lelki életének ápolását.
Felnőtt hittan a Szt. Imre templom hittantermében csütörtök esténként. Tavasszal (a tanévhez igazodva)
havi egy alkalom volt a következő témákban: 2013. jan. 10. A hit megállni és megérteni, febr. 7. A hit észszerűsége, márc. 7. „Hiszek Benned!”, ápr. 11. „A hit egyházi formája: az Apostoli hitvallás”, máj. 9. Hitvallás és dogma. Ősztől havi két alkalomra bővült a kínálat, és XVI Benedek pápa A názáreti Jézus című
könyvének első kötete alapján haladtunk. Időpontok: szept. 5., okt. 3., okt. 17., okt. 31., nov. 14. és dec.
12. Programidő: 11 x 2 = 22 óra, átlagos résztvevőszám: 20-25 fő x 11 alkalom = 230 fő
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Felnőtt hittan a Sapientia Főiskola I. emeleti kápolnájában szombat délutánonként. Tavasszal (a tanévhez igazodva) ugyancsak havi egy alkalom volt a következő témákban: jan. 12. A bibliai isteneszme két
oldala, febr. 9. A hit Istene és a filozófusok Istene, márc. 9. A filozófusok Istenének átalakulása, ápr. 6. „Isten megvallása ma: a személyes Isten”, máj. 11. A háromszemélyű Egy Istenbe vetett hit. Ősztől itt is havi
két alkalomra került sor, a csütörtökivel megegyező témával: okt. 5., okt. 19., nov. 16. és dec. 14. Programidő: 9 x2 =18 óra, átlagos létszám: 20-25 fő x 9 alkalom = 200 fő
Felnőtt hittan indult 2013 őszétől kéthetente kedd esténként a Sapientia Főiskola egyik I. emeleti tantermében a másik két hittannal azonos témában. Az itteni időpontok: okt. 8., okt. 22., nov. 5., nov. 19. és
dec. 17. Programidő: 5 x2 =10 óra, átlagos létszám: 20 fő x 5 alkalom = 100 fő
Nyári lelkigyakorlatok, amelyeket a hagyományoknak megfelelően a ciszterci nővérek kismarosi monostorában tartottunk 2013. július 18-21., augusztus 8-11. és augusztus 15-18. közt. A Hit évében a lelkigyakorlatok témája katolikus hitünk megőrzése, megerősítése, épsége, életereje, fejlődése volt. A 3 napban
azt kívántuk tudatosítani, hogy a hit, bizakodó ráhagyatkozás Istenre. Programidő összesen: 3 x 3 x 8 =
72 óra, látogatószám: 3 nap x 57 résztvevő = 171 fő
Evangelizációs szakosztály összes programideje: 122 óra, éves látogatószám: 701 fő, önkéntes munka: a
programok felelőse és lebonyolítója: dr. Kállay Emil 139 óra; segítők: Meszéna Zsolt és Gabó 70 óra,
Mergl K Attila 10 óra, összesen: 219 óra.
Kállay Emil

Szociális munka
Guriga csoport
A csoport önként vállalt feladata: lelki feltöltődést is adó szabadidő programok rendezése Budapest XI. kerületében élő mozgás-, vagy látássérült felnőtteknek és segítőiknek. A 15-20 fős csoport magját az 1992.
óta rendszeresen részt vevő, baráti társasággá érett tagok alkotják.
2013-ban részt vettünk Ákos atya aranymiséjén, 6 klubnapot tartottunk. Két kerek születésnapot ünnepeltünk: Julika néniét, aki a kezdetektől fogva sok éven át lelkes segítő volt, és Laciét, aki Budapestre költözése óta klubunk szorgalmas ajtó nyitogatója és kitartó krónikása. Szeptember 15-én plébániánk főzőnapján továbbadtuk a vándor „kupát”, helyezettek lettünk. A téli hónapokban moziban is jártunk. Budapesten
kívüli, kiránduló programjaink közül kiemelem a szigligeti kirándulást, mint legszebb, leginkább élménydús
programot, ezen kívül Gödöllőn és Domonyvölgyben jártunk. A résztvevők száma: 36 személy (12 fő mozgássérült, közülük hatan tolókocsisok, 1 vak személy, 19 fő segítő és velük 4 gyermek), a segítők aránya
43%.
P.:50 óra, L.: 193 fő, Ö.: 434 óra
Segítők: Bagaruss Zoltán, Budai Zsuzsa,Diószegi Olga, Háger-Veress Zoltán, Márialigeti Kati, Oláh Miklós, Oláh Miklósné, Szabó Tibor, Szegedi Gábor, Szilvás József , Szilvás Józsefné, Szuhaj Anna, Szuhaj
Eszter, Tóth Adrienn, Tóth Péter, Udvary Anna, Várnagyi Gergő, Végh Ádám, Végh Orsolya
Szuhaj Eszter

Időslátogató szolgálat
Szervezés alatt. Ö.: 30 óra

Angyali nagyi szolgálat
Szervezés alatt. Ö.: 30 óra

Ifjúságnevelés, Klub szakosztály
Szent Imre Ifjúsági Klub
2013-ban három klubnapot tartottunk a Szent Imre gimnázium diákjainak. Február 9-én a vendég: Havasréti Pál népzenetanár volt, program: Népzenei bemutató, beszélgetés, játék. Október 12-én program: Közös játék, közösségépítő céllal. November 23-án vendég: Perlik Pál és Erzsébet, program: Beszélgetés
az értékekről. Alkalmanként kb. 20 fiatal vett részt.
P.: 9 óra, L.: 60 fő, Ö.: 30 óra

Stibrányi Márton
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Keresztény társasjáték klub
A közösségformáló, állandó klubtagságú, keresztény értékeket közvetítő, fiatal felnőtteket (~25-39 év)
megcélzó állandó programsorozat az év minden hetének szerdáján, este 19-22 óra között, tartalmas kikapcsolódást biztosított, egyszerre a test és a lélek karbantartására, a HÁLÓ Közösségfejlesztő Katolikus
Egyesület helyiségében, átlagosan 20 fő részvételével. A klubhelyiség 2014. februárjában kiürítésre került, ekkor visszaköltöztünk a SZIE új, Kende utcai közösségi házába. A tagok részvételéről nyilvántartást
vezettem (esemény dátuma, név, aláírás, elérhetőség).
P: 150 óra, L: 880, Ö: 80 óra

Varga Dénes

SZIE bál
A 2013-as SZIE-bált november 30-án, szombaton 19-tő l 2 óráig tartottuk a Szent Imre Gimnáziumban,
közös szervezésben a plébániával. A bálon kb. 400 ember jelent meg. A résztvevők most is, mint mindig,
nagyon jól érezték magukat. A program törzsét most is a tánc képezte. Külön tanítottunk rocky-t, salsát,
chachachát, volt táncverseny, magyar táncház, jazz-szalon, teaház, tombola, valamint bor- és sajtkóstoló
Kató Csabával.
P.: 7 óra, L.: 400 fő, Ö: 12 fő szervező, kb. 50 óra/fő =600 óra

Meszéna Zsolt

Filmklub
A SZIE Zóna Filmklubot tavaly 2013 szeptembere óta ez év februárig minden hónapban megrendeztük. A
tavalyi év folyamán nagyjából állandó, 5-15 fő részvétele mellet zajlottak a vetítések. Résztvevőink többsége a filmklubot rendszeresen látogatja. Az egyes alkalmak után beszélgetünk a választott témához kapcsolódó filmről. Egy alkalommal meghívott vendégekkel dolgoztuk fel a vetített filmet. A felajánlott pályázati pénzből vetítővásznat vettünk, mely nagymértékben javította a vetítések élvezeti értékét. Az egyes
alkalmak programja: 2013. szeptember 19. Napos oldal; amerikai filmdráma; téma: sérüléseink, párkapcsolataink; 2013. október 17. A legszebb dolog; francia filmdráma; téma: párkapcsolat, család, gyermeknevelés meghívott előadókkal; 2013. november 21. Emberek a havason; magyar filmdráma; téma:
advent, karácsonyi készülődés; 2013. december 19. Az élet csodaszép; amerikai filmdráma; téma: karácsony; 2014. január 23. Bajok Harryvel; amerikai filmdráma; téma: Hitchcock és a vetített film, az emberi
közöny ábrázolása.
P.:10 óra, L.: 60 fő, Ö: 20óra

Márialigeti Márton

Templomi gitáros kórus
Becsült: P.:20, L.:300, Ö: 40

Szellemi-Lelki Hétvége
A hagyományos programot felváltva rendező három testvéregyesület közül 2013-ban egyesületünk volt a
soros. A rendezvényre november 29-30-án került sor, a Szent Imre Gimnázium egyik dísztermében. A főtéma „Értékeink Újbudától Európáig” volt. 10 neves előadó meglévő értékeinket, mint a jóirányú társadalmi
fejlődés alapját vizsgálta. Kísérőrendezvény az aulában: Weöres Sándor Gyermekrajz pályázatunk nyerteseinek kiállítása.
P.: 12 óra, L.:140 fő, Ö.:40 óra

Kulturális tevékenység
Hangversenyek a Szent Imre templomban
A tavalyi esztendő a 21. volt a templomi hangversenyek valamint a Vers és Dal sorozat történetében; az
első mondat legyen a köszöneté mindezért. Noha mindig és elsősorban a szentimrevárosiaknak szeretnénk szolgálni, a rendezvényeken megfordulók köre ennél jóval szélesebb kört ölel át. Ismeretterjesztés,
lelki-gyakorlat, pre-evangelizáció – a muzsika szeretetén túl ezek sem idegen célok.
2013. március 24. virágvasárnap 19.00, Pergolesi: Stabat mater,a templom nőikara / Budapesti Vonósok,
bevezető gondolatok: Korzenszky Richárd OSB; április 21., vasárnap 19.00,, A felekezetek zenéje 1., Sebestyén Márta és a Szent Efrém férfikar vez.: Bubnó Tamás, bevezette: Makláry Ákos parókus; április
28., vasárnap 19.00, A felekezetek zenéje 2., a 475 éves jubileumát ünneplő, Magyar Örökség-díjas Debreceni Református Cantus / vez.: Berkesi Sándor; május 12., vasárnap 19.00, A felekezetek zenéje
3.,Lutheránia Ének és Zenekar,Bach: Két kantáta (BWV 116 és BWV 117) / vez.: Kamp Salamon, bevezette: Blázy Árpád evangélikus lelkész; május 20., hétfő 19.00, Bárdos L. Ünnepi Hetek hangversenye;
május 25., szombat 19.00, A felekezetek zenéje 4.,Mount Vernon Nazarene University Choir, bevezette
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és vez.: Robert Tocheff; június 1., szombat 19.30, A Kárpátia Nőikar (Uruguay) és az Angelica Leánykar
hangversenye, vez.: Eduardo Cáceres és Gráf Zsuzsanna; október 6., vasárnap 19.00, Jótékony célú
hangverseny a kárpátaljai anyanyelvű oktatás támogatására, Puccini: Messa di Gloria; ELTE Bartók Béla
Kórus és Zenekar / vez.: Kovács László Liszt-díjas, Érdemes Művész; október 23., szerda 19.00, A forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékezetére Liszt: Requiem, Szent Efrém Férfikar / művészeti
vezető: Bubnó Tamás Liszt-díjas
P.: 30 óra, L.: 4500 fő, Ö.: 100 óra

Csányi Tamás

Vers és dal
2013. november 12. kedd, 19.30, "Erdélyország az én hazám" ; november 19. kedd, 19.30, "Tudod, hogy
nincs bocsánat..." Földes László Hobo József Attila estje ,Zene: Hárs Viktor, Márta István, Nagy Szabolcs,
Rendezte: Vidnyánszky Attila; november 26. kedd, 19.30 órakor, Mesék gyertyafénynél: Hatvanhat, Sebő
Ferenc estje Weöres Sándor verseire; december 3. 19 00, a Muzsikás együttes estje,Sipos Mihály, Porteleki László, Éry Péter, Hamar Dániel . A sorozatokról – a szórólapokon kívül – az írott és elektronikus sajtó
is rendszeresen hírt adott, sokszor nem elfelejtve a támogatókat, segítőket, az Egyesületet is megemlíteni. Az estek támogatója évek óta a XI. Ker. Önkormányzata, a Közművelődési Megállapodás keretében.
P.: 12 óra, L.:500 fő, Ö.: 20 óra

Csányi Tamás

Művészetek szerelmesei Rajzklub
A Rajzklub foglalkozásait tavasszal és ősszel heti rendszerességgel tartottuk a Szent Imre Gimnázium
rajztermében, Szalay József művésztanár vezetésével. A 3 órás foglalkozásokon összesen 32 alkalommal átlagosan 8 fő vett részt. Két tárlatvezetést tartottunk: 2013. október 15-én Aba-Novák Kiállítás a Józsefvárosi Kiállítóteremben, tárlatvezetés + rajzolás 3 óra 10 fővel és 2013. november 19-én
Carravaggiotól Canalettóig a Szépművészeti Múzeumban 2óra, 12 fővel. 2013 adventjében sikerrel rendeztük meg a már hagyományos templomi kiállításunkat 20 képpel.
P: 200 óra, L: 378 fő , Ö:50 óra

Ságodiné Molnár Ildikó

Sport
Szentirevárosi Darvak Érintős Rögbi
Szakosztályunk a 2013. évben 3 csapattal vett részt a 2013-as érintős rögbi bajnokságon, ahol egy első
és egy harmadik helyezést értünk el. A fordulók április, május és szeptember hónapban a hónap második
péntekén délután, június és október hónapban pedig a hónap második szombatján voltak. A pénteki fordulókat Népligetben az Építők SC pályáin tartottuk, a szombati fordulók pedig az I. Kerületi Önkormányzat
Sporttelepén kerültek megrendezésre. A szakosztály létszáma 54 fő, ebből heti-kétheti rendszerességgel
kb. 30-35 fő vesz részt az edzéseken. A szakosztály egy junior, egy ifjúsági és egy felnőtt csapattal működik. Téli időszakban az átlaglétszám kevesebb. Elsősorban szabadidősport szakosztályként a játék és a
mozgás örömének megélése, valamint a közösségi lét a célunk, azonban tagságunk fele részt vesz a hazai és nemzetközi tornákon. A Darvak csapata az elmúlt évben két alkalommal Ausztriában és egy alkalommal Németországban vett részt nemzetközi tornákon. Egyesületünk legjobbjai a nemzeti válogatottal
részt vehettek a 2013. évi Érintős Rögbi Mainland Cup-on, mely a Britt szigetek nélküli európai válogatottak két évenként megrendezett tornája. Az esemény júliusban volt Bécsben. 2013. augusztus 24-én az
Építők SC pályáin immár 5. alkalommal került megrendezésre Budapesten egy nemzetközi torna, ahol
egyesületünk csapata 5. helyezést ért el. Legfontosabb célunk természetesen a sportág terjesztése, bázisának növelése, újabb csapatok létrejöttének elősegítése, illetve az anyagi háttér biztosítása. Ennek érdekében toborzó és népszerűsítő bemutatókat tartottunk Budapest XI. Kerületének néhány iskolájában és
a Szent Imre plébánián. 2013. szeptember elején már 3. alkalommal vettünk részt az Újbudai Önkormányzat által szervezett „Újbudai Sportágválasztó” rendezvényen, ahol a kerület sportegyesületei mutatkozhatnak be. Az esemény kapcsán sikerült több iskolai tornatanárral megismerkedni.
Ez év tavaszán szeretnénk belefogni egy stratégiai tervezésbe, mellyel remélhetőleg – amennyiben szakosztályunk tagságát be tudjuk vonni – elérhetünk további eredményeket. Felmerült az is, hogy miként lehetne a kontakt rögbis utánpótlás csapatait, illetve a korosztályos szalagos rögbiseket bevonni az érintős
rögbibe, hiszen a kontaktosoknak esetleg jó kiegészítő lehetne bizonyos készségek fejlesztésére ez a
sportág.
P: 160 óra, L: 1435, Ö: 390 óra
Önkéntes munkát végeztek a következő személyek: Meszéna László, Medvey Bálint, Medvey Boldizsár,
Dávid Réka, Sándor András, Woynárovich Kata, Czehe Tamás, Siroki Péter és
Antalik József
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Vándorkedv Szakosztály, Kiránduljunk együtt!
A program, amely 2005. ősze óta működik, hosszú ideig közös program volt a plébániával, a hirdetése
mindig megjelent a Hírlevélben is. Két és fél éve csak a SZIE-listán és a honlapon hirdetjük. Ezen kívül a
rendszeres résztvevők – és akik kérik – külön e-mail értesítést is kapnak. A program, vagy sorozat fő célja: Közös együttlét beszélgetésekkel, miközben a természetet 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. 2013-ban is 6 kirándulásra került sor,
tavasszal 3 és ősszel 3. Az elmúlt év dátumai: március 23., április 20., május 25., szeptember 28., október
19. és november 16. Célpontjaink a Budai-hegységben, a Pilisben és Visegrádi-hegységben voltak. Tavaly is szerveztünk szalonnasütéssel egybekötött kirándulást, nagy siker volt. A kirándulások előkészítése
alkalmanként 2 óra szervezést igényel. Ebben benne van az útvonalak rögzítése, közlekedési lehetőségek feltárása és a hirdetések elkészítése is. A kirándulásokról képes beszámoló készül, ezek több évre
visszamenőleg a honlapon megtekinthetők. A beszámolók elkészítésének önkéntes munkaórája alkalmanként kb. 1 óra. Összes önkéntes munka: 20 óra/év. A résztvevők száma alkalmanként 10 fő és 20 fő
között váltakozik. Tavaly összesen kb. 80 fő vett részt a kirándulásokon. Elképzelések a jövőre: téli túra
meghirdetése (1 alkalommal), buszos túra távolabbi célpontok eléréséhez (évente 1 alkalommal).
P: 48 óra, L: 80 fő, Ö:20 óra

Török Tamás

SZIE focikör
A fedett, kispályás fociedzéseket az ELTE Kiss János utcai tornatermében tartottuk, tartjuk, hetente 1
órában, szeptembertől – június közepéig. Az edzéseken átlagosan 8 fő vett részt.
P.: 40 óra, L.: 320 fő, Ö.: 25 óra

Meszéna Zsolt

SZIE Teniszkupa
2013-ban is a szokásos módon tavasszal és ősszel rendeztük meg a SZIE Tenisz Kupát. A tavaszi volt a
20. alkalom! A helyszín mindkét alkalommal a Költő u.-i (Piarista) Sporttelep volt. Tavasszal április 19-20án párosban indult 4 vegyes pár és 5 férfi pár, egyéniben 5 férfi, részt vett összesen 23 fő. Párosban 3
férfi SZIE tag, egyéniben 2 férfi SZIE tag, többen családtagként a SZIE-hez szorosabban kötődnek.
Ősszel október 10-12-én volt a fordulópárosban 3 vegyes és 9 férfi pár indult, ebből 2 aktív SZE tag,
egyéniben 6 fő indult ebből 1 aktív SZIE tag. Mindkét alkalommal az előző évhez képest kétszer többen
jöttek el.
P: 20 óra, L: 53fő, Ö:10 óra

Ágostházy Imre

Hobbi jégtánc
Becsült.: 25, L.: 510, Ö.:30

Programadatok összesen:
programidő:
1.020 óra,
látogatószám:
10.688 fő,
önkéntes munka: 2.244 óra

5

Szentimrevárosi Egyesület
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Kiadványok
Fésületlen Hírek
2013-ben is augusztus kivételével minden hónap elején megjelent a SZIE belső terjesztésű, tájékoztató
újságja a Fésületlen Hírek, amely papíralapon 65 és e-mailben 120 taghoz, és tiszteletpéldányként további 14 érdeklődőhöz jutott el. Az év folyamán a nyomdai költségek megtakarítására és környezettudatosságra törekedve a hagyományos postai terjesztést igyekeztünk leépíteni, és a tagokat az elektronikus terjesztés elfogadására ösztönözni. A lap rendszeres rovatokkal jelentkezik, és a hivatalos közlemények (pl. választmányi ülések jegyzőkönyve) mellette teret ad a szakosztályi és egyéb programok
meghirdetésének, illetve az elmúlt eseményekről szóló 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 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.)

Tavaszi és őszi Programfüzet
1000-1000 példányban jelent meg.

Elektronikus fórumok
Szentimrés Levelezési Lista
Az 1995 májusa óta működtetett lista 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 a listára, amiket 272 listatag kap meg. Többségük közvetlenül kapja a leveleket, egy kisebb hányad pedig kötegelve, ún. ’digest’
formában. 2013-ban összesen 62 digest (összegyűjtött hírcsomag) jelent meg, amelyek esetenként 10-13
levelet tartalmaztak. A lista üzemeltetését Mergl K. Attila végzi 52*4=208 óra. A lista igen keresett, de főleg a 35 évnél idősebbek között. A fiatalok a közösségi oldalakon (pl. Facebook) élnek, és ezt a technológiát már elavultnak tekintik. Az áttérést, a közösségi oldalak irányába való nyitást meg kéne kezdeni!

SZIE Sajtófigyelő Lista
Az 1995 augusztusa óta működő lista 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. Napi rendszerességgel, de változó intenzitással kerülnek fel újabb cikkek a listára. A listának jelenleg 57 tagja van. 2013-ban
249 cikk jelent meg listán. A lista üzemeltetését Mergl K. Attila végzi 52*2=104 órában. 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.
Mergl K Attila

2014. március 4.
A programszervezők összefoglalóit összerendezte Szesztai Attila
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