A Szentimrevárosi Egyesület szakosztályainak beszámolója 2014‐ről

Családos Szakosztály
Baba‐mama klub
A Baba‐mama klub folyamatosan működött, 23 éve tartó állhatatossággal. Péntekenként délelőtt 10 és
12.30 között fogadtuk az édesanyákat és a kicsiket. A gyerekek életkorához alkalmazkodva – újabban
többnyire 2 évesek jönnek – a kézműves foglalkozásokat fölváltottuk közös énekkel, hangszerekkel való
játékkal és tánccal, a mese és a mondókázás mellett. Jó időben a plébániakertet, hidegben a Szent István
ház hittantermét használhattuk.
A foglalkozásokat Szabó Tünde vezette, segítői Balyó Erzsike és Nagy Pálné Mária voltak.
A kitartó hirdetés (szip‐vas9 lista) eredményeképpen a létszám ismét lassú növekedésnek indult, a
foglalkozásokon általában 8‐10 gyerek vesz részt, édesanyjával együtt.
Eszterlánc – mesés, képzőművészeti foglalkozás
A közös játék céljával indult foglalkozások a gyerekek igénye szerint örömteli rajzolással, játékkal teltek
hetente egy alkalommal, szombaton délelőttönként. Nagyon szép alkotások születtek, melyekből a
Kende utcában kiállítás is készült szeptemberben. A nyári szünetig a kézimunka‐foglalkozás után maradt
gyerekekkel együtt hatan‐heten voltak, de októbertől csak két gyermek jár, ezért a következő időben –
ebben a formában ‐ megszűnik ez a program.
A kéthetente tartott kreatív képzőművészeti foglalkozásokat Turcsányi Mária vezette.
Kézimunka kör
A Bethlenfalvyné Streitmann Ágnes szervezésében indított és Várossyné Márialigeti Ilona által vezetett
Kézimunka kör kétheti rendszerességgel működött az esztendő során a Kende utcában. 3‐6 iskolás lány
ismerkedett a kötés, horgolás tudományával apró, játékos tárgyak készítése mellett.
A sorozat az új évben (2015) kisbaba születése miatt szünetel.
Tengernek csillaga
Egyesületünk gyermekrajz pályázatot hirdetett azon magyar szentek témakörében, akiknek emlékére a
SZIE a korábbiakban hét hegységben kereszteket állított fel. A széleskörű meghirdetés ellenére csak
harmincan pályáztak, ők azonban nagyon szép alkotásokat küldtek be. Örömünkre szolgált, hogy az
ünnepélyes díjátadást, amit a Kende utcai kiállítás megnyitásával egybekötve rendeztünk meg, több
gyermek és szülő az iskolaév legemlékezetesebb eseményeként élte meg.
A pályázat szervezője Márialigetiné M. Katalin, segítője Turcsányi Mária volt.
Térképes családi tájékozódási séták a Zöld körrel közös szervezésben
Szakosztályunk a Zöld körrel közösen két tájékozódási sétát szervezett. A tavaszi program „Amit ma
megtehetsz a holnapért” címmel a Szt. Imre templom lépcsőjétől indult és egy Gellért‐hegyi pontkereső
séta után környezetvédelmi témájú próbákkal folytatódott. Ősszel a Budai Arborétumba vittük a
családokat, ahol a Fehérlófia meséjére felfűzött kincskeresés, kézműves foglalkozás és különféle játékok
szereztek örömet a kedvezőtlen idő ellenére is nagy számban megjelenteknek (kb. 70 fő). A programokat
a két szakosztály vezetőjén kívül (Balázsné Krasznai Orsolya és Márialigetiné M. Katalin) mindkét
alkalommal 8‐10 fő segítette sikerre vinni.
Márialigetiné Makhult Katalin
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Hangversenyek, Vers és Dal
A tavalyi esztendő a 20. volt a templomi hangversenyek valamint a Vers és Dal sorozat történetében; az
első mondat legyen a köszöneté mindezért. Noha mindig és elsősorban a szentimrevárosiaknak
szeretnék szolgálni, a rendezvényeken megfordulók köre ennél jóval szélesebb kört ölel át.
Ismeretterjesztés, lelki‐gyakorlat, pre‐evangelizáció – a muzsika szeretetén túl ezek sem idegen célok.
Hangversenyek a Ciszterci Szent Imre templomban
Április 13. Bach: János Passió, 1725‐ös verzió, BWV 245/II. Ars Longa Kamarakórus szólistái: Szili
Gabriella, Varga Bach Helga szoprán, Gavodi Zoltán kontratenor, Dévényi Judit alt, Komáromi
Márton (evangélista), Józsa Botond, Viszló István tenor, Tomas Selc (Jézus), Egyed Krisztián
(Pilátus) basszus. Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Exsultate Fiúkórusa, karnagy: Tóth Márton.
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Kamarazenekara (felkészítő tanárok: Petőfi Erika,
Dinyés Soma), vezényel: Dinyés Soma
Április 27. Dobos Attila: Az ember tragédiája című operájának bemutató előadása. Ádám: Éliás Tibor /
Éva: Szakács Ildikó, Az Úr: Dani Dávid / Lucifer: Udvarhelyi Péter, Arkangyal: Rőser Orsolya /
Apostol: Csányi Tamás; valamint a Magyar Állami Operaház kórusának tagjai
Május 11. Fogódj hozzám Úristen... Áhítat és hit a keresztény Európában a népzene és a régizene
világában. Sebestyén Márta és Andrejszki Judit koncertje. km.: Havasréti Pál / tekerő, citera, bőgő;
Caius Hera / lant, theorba
Május 18. Holokauszt emlékév. Benedetto Marcello: Héber zsoltárok. Fekete László főkántor (Dohány
utcai zsinagóga). Savaria Barokk Kamarazenekar, vez.: Németh Pál
Május 25. Orgonaavató. Dékány András és Virágh András hangversenye. Bach, Liszt, Raison, Kodály és
Koloss István művei. Händel: F‐Dúr orgonaverseny Op. 4. No. 4. km.: barokk kamaraegyüttes, vez.:
Csányi Tamás
Szeptember 28. Jótékony célú hangverseny a Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatására. Rózsa Pál: Állj
fel, cigány népem / kantáta ősbemutató. Szent Efrém Kórus, Komáromi Márton, tenor / Balogh
Lázár, orgona, vez.: Bubnó Tamás. Közreműködik: Czipott Géza színművész
Október 23. A forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékezetére. Mozart: Requiem. Vámosi
Katalin, Vörös Szilvia, Yanis Benabdallah, Cser Krisztián. Budapesti Vonósok Kamarazenekar (műv.
vez.: Botvay Károly). A Magyar Örökség díjas Kodály Zoltán Énekes Iskola kórusa, vezényel:
Sapszon Ferenc
Vers és dal ‐ Irodalmi estek a Szent Imre Házban
November 10. Vallomások a Füves könyvből. Márai temploma. Pelsőczy László és Buzogány Márta estje
November 17. Erdélyország az én hazám. A Muzsikás együttes estje: Sipos Mihály, Porteleki László, Éri
Péter, Hamar Dániel
November 24. Szeretetnyelv. Oberfrank Pál és Kéri Kitty estje
December 1. Sétáló palota. Természetélmény a magyar irodalomban. Szabó András versmondó estje
Az előadásoknak kb. 4100 hallgatója volt. A sorozatokról – a szórólapokon kívül – az írott és elektronikus
sajtó is rendszeresen hírt adott, sokszor nem elfelejtve a támogatókat, segítőket, így az Egyesületet is
megemlíteni. Az estek fő támogatója évek óta a XI. Ker. Önkormányzata, a Közművelődési Megállapodás
keretében. Hála légyen.
Csányi Tamás
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Guriga csoport
Programjainkon 2014‐ben is a kerületünkben lakó vagy dolgozó mozgás‐, illetve látássérült felnőttek
vettek részt, valamint azok, akik velük közösséget vállalnak.
Éves látogatószám: 138 fő. Résztvevők száma: 43 személy (11 fő mozgássérült, közülük hatan
tolókocsisok, 1 vak személy, 14 fő segítő, velük 3 gyermek, ünnepi programon 14 régi barát), segítők
aránya 41 %
Éves önkéntes óraszám: 350 óra. Segítőink: Bagaruss Zoltán, Budai Zsuzsa, Debreczeni Zsuzsa, Diószegi
Olga, Háger‐Veress Zoltán, Kertesi József, Magyar Ádám, Nagy Rita, Szegedi Gábor, Szuhaj Eszter, Tahi‐
Tóth Máté, Tóth Adrienn, Tóth Péter, Végh Orsolya.
Vidéki programjaink:
Budapesti programjaink:
 2014.03.22. Ipolytölgyes, Bercel
 2014.02.15. Szépművészeti Múzeum
 2014.09.17. Pannonhalma
 2014.03.07. Klub
 2014.10.11 Vác
 2014.04.04. Addetur gálaműsor
 2014.04.26. Gellérthegy Föld Nap
 2014.05.16. Klub
 2014.09.07. Szent Imre Főzőnap
 2014.11.16. Diószegi Balázs kiállítás
 2014.12.06. Zsolnay kiállítás
Szuhaj Eszter

Szellemi Lelki Hétvége
A hagyományos kétnapos Szellemi Lelki Hétvégét a három testvéregyesület közül 2014‐ben a Karolina
Egyesület rendezte november 14‐15‐én a Szent Margit Gimnáziumban. A fő téma „Mi az ember
küldetése” volt. Ebben az évben Végh Pál levezető elnöknek különösen ismert, nagyszerű előadókat
sikerült megnyernie 1‐1 órás előadásra: Jókai Anna, Rubovszky Rita, Novotny Zoltán, dr. Csókay András,
Borókai Gábor, Kiss Rigó László püspök, Kovács Ákos, Ókovács Szilveszter. A programot péntek este
Várnagy Andrea és Farkas Zsolt zongoraművészek hangversenye színesítette.
A rendezvény két napján átlagosan 120 fő vett részt, így a látogatószám 240 fő volt.
Szesztai Attila

Pántlika népdalkör
Az év folyamán rendszeresen, kéthetente hétfő este találkoztunk, egyik alkalommal a SzIE Kende utcai
termében, másik alkalommal a Molnár C. Pál múzeumban. Betegség miatt kétszer maradt el az éneklés.
Általában hatan‐nyolcan énekelünk együtt magyar népdalokat, és tanulunk egymástól újakat. A
programot a következő évben is szeretnénk folytatni, várjuk az énekelni szerető érdeklődőket.
Turcsányi Mária

Kis‐kamara kiállítás
A Kende utcai helyiség termeiben az év folyamán kiállításokat rendeztünk, melyek az egyéb programok
ideje alatt, illetve előzetes egyeztetés után volt megtekinthető.
Kiállított Szalay József festőművész, rajztanár, az egyesület Művészetek szerelmesei program tanára, a
Művészetek szerelmesei csoport tagjai, Turcsányi Antal festőművész. Bemutattunk festményeket
Diószegi Balázs festőművész alkotásaiból, az Eszterlánc gyerekeinek rajzai voltak láthatóak, majd
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Haranghy Jenő grafikusművész rajzaiból mutattunk be néhányat. Jelenleg Turcsányi Mária Valéria
festményei láthatók a Kis ‐kamara kiállításon.
Szalay Józseffel és Turcsányi Antallal lehetőség volt beszélgetni munkáikról a bemutatók megnyitásakor,
Diószegi Balázsról, művészetéről pedig lánya, Diószegi Olga mesélt az érdeklődőknek.
A kiállítások sorát a következőkben is szeretném folytatni, ezért várom az egyesület tagjainak,
ismerőseiknek, barátaiknak jelentkezését, akik szívesen bemutatnák alkotásaikat (festményeket.
grafikákat, fotókat.
Turcsányi Mária

Tíz éves a Zöld Kör (2004‐2014)
A Zöld Kör tevékenysége számokban, a 2014‐es esztendőre vonatkozóan: Térképes Pontkereső Játék
rendezése a Családos Szakosztállyal együttműködve korhatár nélkül, környezetvédelmi játékkal
egybekötve a Corvinus Egyetem Villányi úti Arborétumában, 70 fő részvételével.
Meghívás alapján részvétel a SZIE arlói családi gyümölcsfa ültetési akciójában (2 fő résztvevő a Zöld Kör
részéről)
Közreműködés (2 fő) a SZIE, Szentimrevárost bemutató városrészi kiállításán ("GOMBA")
Szentimreváros képviselete (1 fő) a Naphimnusz Egyesületben (www.teremtesvedelem.hu)
Tízéves ünnepi beszélgetés az elmúlt évekről, illetve az aktuális lehetőségekről, programokról a
Flamenco szállodában 2015. január 30‐án.
Nemes Gábor

"Művészetek Szerelmesei" Rajzklub
2009. óta működik a "Művészetek Szerelmesei" Rajzklub a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
rajztermében, Szalay József művésztanár vezetésével. Az iskolai évhez igazodva, heti 1 alkalommal,
keddi napokon, 3 órában végzünk különböző alkotói tevékenységet (szénrajz, aquarell, modellfestés,
akrill, kollázs, montázs stb.). A 2014.09.16 ‐ 2015.03.17. közötti időszakban 22 foglalkozási alkalom volt.
Átlagosan 6 fő látogatta előre meghirdetett programjainkat. Szalay József Tanár úr irányítása mellett
Turcsányi Mária is segítségünkre volt.
Az elkészült, kiválogatott művekből évente több kiállításon is részt veszünk, a Szent Imre Templomban, a
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban, valamint az egyesület Kende utcai helyiségében. Tagjaink más
pályázatokon is indulnak egyénileg, ahol komolyabb sikereket is értek már el.
A Rajzklub tagságában nincs korhatári megkötöttség, a legfiatalabb 13 évestől a 80 év fölöttiekig mind
lelkes alkotó tagjai közösségünknek.
Ságodiné Molnár Ildikó

Beszámoló az Időslátogató Szolgálatról
Az Időslátogató Szolgálat meghirdetésére 2012. őszén került sor első alkalommal a SZIE hírlevelében, a
Fésületlenben. Ez tartalmazta a Szolgálat célját és működésének módját (az önkéntesek jelentkezésének
fogadása, néhány alkalmas felkészítésük a látogatásokra, majd elkísérésük és bemutatásuk a szolgálatot
igénylő idős emberekhez). Ez 2015. márciusáig minden Fésületben olvasható volt.
A SZIE köreiből egyetlen érdeklődő érkezett, akinek az igényét az egyetlen önkéntes látogató egy év óta
a legmesszebbmenőkig kielégíti a mai napig. Az önkéntes hölgy nem kötődik más vonalon sem a SZIE‐
hez, sem a plébániához. A látogatott idős hölgy a Guriga csoport tagja, az Időslátogató Szolgálathoz
éppen ezért volt bizalma, a Szolgálat szervezőjét pedig Turcsányi Mária népdalköréből ismerte. Látszik,

4

hogy a szolgálat tevékenysége személyes kapcsolatokon keresztül és az ebből táplálkozó bizalom alapján
tud csak működni.
Ezen kívül volt még néhány érdeklődés mind az önkéntesség, mind az idősek részéről, azonban mindkét
oldal elvárásai meghaladták a Szolgálat meghirdetett kereteit.
A tapasztalatok alapján a Szolgálatot az eddig választott módon nem érdemes propagálni, ezért az
Időslátogató Szolgálatot a SZIE 2015. tavaszi Programfüzetben nem hirdettem meg.
Péceli Éva, az Időslátogató Szolgálat szervezője
Társasjáték‐klub
2014‐ben a SZIE Társasjáték Klub 50 alkalommal került megrendezésre állandó (szerdai, 19.00 órás)
időpontokban. Az év során összesen 65‐70 fő fordult meg a klubban, az átlagos taglétszám 16‐17 fő.
A klub célja a hasonló értékrenddel rendelkező látogatókból egy stabil közösség létrehozása, ahol a
kikapcsolódás (társasjátékok, asztalitenisz) mellett a tagok a társas kapcsolataikat is építhetik.
A klub minden fiatal felnőtt számára nyitott (mozgásukban erősen korlátozottak is látogathatják),
látogatása ingyenes. Klubvezető: Varga Dávid, Alkalmi segítő: Pirityi Ferenc

Szent Imre Klub
A 2014‐es évben két alkalom került megrendezésre (ősszel nem találtunk szabad időpontot). Annyi
változás történt ősszel, egyeztetve a plébániai hitoktatókkal és az ifjúsági vezetőkkel, hogy a célközönség
inkább a tizenkettedikes és egyetemista korosztály lett. A klub célja az, hogy egy olyan plébániai
program legyen, ahová a közösségekbe járó emberek hozhatják külsős barátaikat, ismerőseiket az
alkalmakra. Persze jöhetnek gimnazisták is.
Tavaly Göttinger Pál, a Magyar Színház főrendezője jött el hozzánk, a következő alkalommal pedig
Mohay Bence sportriporterrel beszélgettünk.
Felkértem magam mellé 5 segítőt az ifjúságból, akik segítenek nekem az operatív dolgokban, remélem,
idővel majd át is veszik a stafétát. De sajnos nem mindig tudom őket jól bevonni.
Alkalmanként átlagban kb. 30‐an voltunk. Pénzt idén nem igényeltem, kisebb számlákat a Szent Imre
Gimnázium fizetett ki, mivel főleg ottani diákoknak volt hirdetve, hogy jöjjenek a plébániára.
A következő alkalom április 18‐án lesz, este 6 órakor. Egyelőre elég nagy az érdeklődés, remélem, sokan
leszünk.
Stibrányi Márton

Magyar Borkultúráért Asztaltársaság
2014‐ben a SZIE‐ben aktív fiatalok és szakosztályvezetők számára rendezett összejövetelen, valamint a
SZIE‐bálon tartottunk kóstolót, utóbbin a bor és a tánc közötti analógiákra figyelve.
Kató Csaba

SZIE‐ bál
A báli résztvevők létszáma kb 350 fő volt, segítőkkel együtt. A hangulatot illetően a résztvevők felől
abszolút pozitív visszajelzések jöttek. A szervezők is elégedettek voltak, de az érződött már az
előkészületek alatt is, hogy kevés a szervező ember. Kevés emberre hárul sok feladat.
A rendszeres és alkalmi segítők közül a büfében visszatérő nagyon rendes segítő Zsámár Hajni. A
ruhatárat, teaházat már legalább két éve Dabóczi Kinga és Limbay Bence koordinálta, Tarnai‐Mergl Réka
idén is segített a büfé alapanyagainak az összeállításában. A büfé idei koordinálására új csapat állt össze.
Jó kezdeményezés lett, érdemes így csinálni a következő években is: többtagú csapat, maguk közt
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elosztják, hogy ki melyik órában felelős a büfé rendbetételéért, addig a többiek bálozhatnak. A
koordinátor mellé minden órában szükség van 2‐4 segítőre, aki cseréli a tálcákat, tisztán tartja az
asztalokat. Jól el lett találva idén az egyenletes szendvics‐elosztás.
A dekoráció 2014‐ben alapvetően kézzel készített volt, nagyon rendes csapat jött össze, akik vállalták,
hogy a bál előtti hetekben a mi lakásunkon előre elkészítik a dekorációt. Ez kérdéses, hogy mennyire
kivitelezhető a következő években. Ha összejön egy lelkes csapat, akkor igen, de valóban nagyon sok
külön munka, még ha maga a dekoráció egyszerű is. A kiadásokból sokat lefaragtunk a dekorációval.
Döntően kézzel készített papír dekoráció volt, virág dísz csak három helyen volt, a büfé asztalon, a
díszteremben és a főbejáratnál.
A hirdetés idén egy kicsit aktívabb volt, mint tavaly. A létszámon látszik, hogy mennyit számít a
rendszeres, korai hirdetés. De erre is több embert kell beszervezni, mert 1‐2 embernek nagyon sok
munka. Hirdetve volt: MKK (bár a bál hétvégéjén volt egy lelkigyakorlatuk), CSücsop, Pál Feri hittan,
Plébánia, Cserkészet (425, 433), SZIG gimnázium, Gilyen Péter hirdetési körei, Felsőkrisztina.
Kritikus rész a bál utáni elpakolás. Ennek befejezése idén gyakorlatilag a Meszéna családra maradt, két
kitartó segítővel (Józan Ági, Sándor Andris) kiegészülve.
A programban a tánctanítás idén is jó volt, társastáncokat visszatérően a Tánclázból jött pár tanította, a
táncházat Ertl Péter vezette. A bál fotózását Ménesi Ágoston végezte.
A borozó helyett lehet, hogy kell találni valami más programot: a fiatalok nem vesznek már egy bálon
külön pénzért bort, a borosnak sem volt kifizetődő az este, pedig a borkóstoló nagyon népszerű volt.
Meszéna Erzsébet

Kiránduljunk együtt!
Ez a programsorozat éppen tavaly érkezett jubileumához. Áprilisban volt az 50. kirándulás, amit a
szokásoktól eltérően buszos‐gyalogos kirándulással ünnepeltünk, a Mátrában.
Az elmúlt évben is 6 alkalommal indultunk közös kirándulásokra. Legtöbbször a Pilis hegyeit jártuk.
Októberben ismét megtartottuk a szalonnasütéssel egybekötött túrát. Ezúttal a Feketehegyi
turistaháznál volt a sütés. Egyszersmind folytattuk a felújított turistaházak, kilátók felkeresését is. A 6
alkalom során összesen 111 kiránduló társunk rótta a km‐ket. Az egyes túrák élménybeszámolói és képei
megtalálhatók a honlapon is.
Török Tamás

Keresztállítás
Az Egyesület 1996‐2002. között összesen 7 emlékkeresztet állított, mindegyiket más hegységben. Az
eltelt évek során már akad javítani való is, ezeket célszerű előre betervezni. Tavaly a Prédikálószéken
állított Szent László kereszt felújítására került sor. Ennek részletes beszámolója megjelent a
Fésületlenben is. 3 segítővel egy hétvége alatt elkészült az időjárás okozta kopások kijavítása, és
nagyobb védettséget biztosító festés, lemezfedés. Szerencsére komolyabb rongálás ezen a helyen még
nem történt. A Szent Erzsébet keresztnél (Sas‐kő) megemlékezést tartottunk a kereszt felállításának 15.
évfordulóján.
Ebben az évben a Börzsönyben állított Szent István kereszt felújítására kerül majd sor. A korábban
eltávolított tábla pótlása ezen a helyen már megtörtént.
Török Tamás
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Túrafelszerelés kölcsönzés
Az elmúlt évek pályázati lehetőségei biztosították, hogy ismét elindítsuk a túrafelszerelés kölcsönzését. A
felszerelés nagyon korszerű eszközökkel gyarapodott! Összesen 5 fő részére tudunk egyszerre
kölcsönözni olyan felszerelési tárgyakat, amelyek használata nem személyes, nem jár együtt olyan
viseléssel, ami higiénés kérdéseket vetne fel. Ezt a lehetőséget olyan baráti társaságoknak,
közösségeknek ajánljuk, akik nem rendelkeznek elegendő számú, vagy megfelelő minőségű
felszereléssel. A kölcsönzés díjmentes, nem csak az Egyesület tagjai vehetik igénybe, de egy SZIE tag
kezesvállalására szükség van.
Az elmúlt évben leggyakrabban a túrabotokat igényelték, de többször keresték a derékaljakat,
esőponcsókat és térképeket is. Az összes kölcsönzések száma az elmúlt évben 36 db volt.
Török Tamás

SZIE tagok kirándulása
Tavaly májusban ‐ hosszabb szünet után ‐ ismét volt közös kirándulás, amit kifejezetten a tagság számára
szerveztünk. Célja a közösségi kapcsolatok erősítése, illetve újak megalapozása. A kirándulás – amely a
Dunakanyarba vitt bennünket ‐ jól sikerült, részletes beszámoló jelent meg róla a 2014. júniusi
Fésületlenben. Csak dióhéjban idézem fel a programot: Kismaros ‐ Ciszterci nővérek monostora;
Törökmező turistaház ‐ ebéd és vetélkedő; Zebegény – Szőnyi múzeum és Trianon emlékmű. 30 fő vett
részt a kiránduláson, melynek útvonalát busszal jártuk végig.
Török Tamás

Szentimrevárosi Darvak Érintős Rögbi Szabadidősport Szakosztály
A 2014‐es évben továbbra is csapatunk a legnagyobb és legtöbb játékost adó hazai érintős rögbi csapat.
Két órás edzéseinket hetente egyszer tartottuk, szabadtéren. Az átlaglétszám szezonfüggő, tavasztól
őszig 15‐20 fő, telente 10‐14 fő. Az edzéseket megosztva 5 edző tartja önkéntes munkában.
Ezen felül hétvégenként egy plusz alkalommal van olyan edzés, melyen a versenyzést előtérbe helyező,
vagy a gyorsabb fejlődést, mint célt kitűző csapattársak vesznek részt, így ők hetente két alkalommal
edzhetnek.
A toborzásaink eredményeképpen szeptembertől és az év során új tagokkal bővülhetett a csapatunk. A
frissen becsatlakozó játékosokra alapozó edzéstervet dolgoztunk ki, valamint külön edző foglalkozik az
edzéseken az újakkal.
A 2014‐es Magyar Touch Bajnokságot ismét Szakosztályunk csapata nyerte meg, így megvédte bajnoki
címét. Ez a csapat adja a gerincét a nemzetközi tornákon megjelenő csapatainknak, illetve a válogatott
keretének.
A 2014‐es évben csapataink több nemzetközi tornán is részt vettek. Májusban részt vettünk egy bécsi
rendezésű tornán, ahol több éve visszatérő résztvevők vagyunk. Itt hat nemzetközi csapatból másodikak
lettünk. Szintén májusban Berlinben is voltunk, az egyik legnívósabb kontinens tornán. Itt vegyes,
osztrák játékosokkal kiegészült csapattal indultunk, az alsóház második helyét szereztük meg,
összesítettben 16 csapatból a 10. helyen végeztünk.
Augusztusban került megrendezésre Walesben az Európa bajnokság, ahol Magyarországot a férfi nyílt
kategóriában képviseltük. A 10 fős válogatottból 7 játékost a Darvak állított ki. A torna nagy előrelépés
volt a sportág hazai történetében, immár méltó ellenfélként küzdöttünk a sokkal népesebb sportági
háttérrel rendelkező országok csapataival, valamint megnyertük első rendes nemzetközi meccsünket az
olasz válogatott ellen. A kategóriában induló 9 válogatott között a 8. helyen végeztünk.
Szeptemberben megrendezésre került a 6. Budapesti nemzetközi torna, amelyen itthon is
megküzdhetünk külföldi csapatokkal. Az öt csapatból 3. helyen végzett a Darvak.
7

Természetesen célunk továbbra is a csapataink további fejlődésének elősegítése, tagságunk bővítése és
a sportág másokkal való megismertetése.
Meszéna László

SZIE Focikör
Szeptembertől júniusig hetente egyszer, szerda este 20‐21‐ig a XII. Kiss János u 40‐ben papák és fiatalok
számára. Átlagos létszám 8 fő.
Meszéna Zsolt

SZIE Tenisz Kupa
2014‐ben, mint már 2001. óta szinte minden évben, megrendezésre került a Szie Tenisz Kupa tavaszi és
őszi fordulója. A tavaszi forduló, kicsit szerencsétlenül, a május 1‐i hosszú hétvégére esett, ezért a
szokásosnál mérsékeltebb érdeklődés mellett zajlott. Az egyéni és páros mérkőzéseken összesen 11 fő
vett részt. Az őszi forduló, ami a SZIE Kupák között a 24. volt, 29 fő részvételével került megrendezésre.
A versenynek a XII. Költő u. 30. alatti Piarista Sporttelep, civil nevén Svábhegyi Polgári Klub adott
otthont.
A versenyt minden évben, a nyitott pályás szezon kezdetén áprilisban, és a végén, október elején
szoktuk megtartani. Idén a tavaszi forduló április 24‐25‐én lesz.
Ágostházy Imre

Hobbi jégtánc
A SZIE hobbi jégtánc csoportja 2014‐ben átlagosan 20 résztvevővel működött, a Városligeti Műjégpályán
voltak az órák. Tavaly február közepéig tartott a tanfolyam. Az újabb szezon novemberben indult, immár
az Aréna Jégterasznál tudtuk folytatni az órákat, hetente egy edzést tartottunk, összesen kb. 7
alkalommal.
A foglalkozásokon korcsolyázás és jégtánc alapokat tanultunk. A résztvevők két tudásszinten, külön
csoportban, külön edzővel tanultak. A korosztály jellemzően 20 és 35 év közötti. Pénzügyi támogatást
nem kaptunk, az oktatási‐ és jégpálya bérleti díjat a résztvevők adták össze.
Az idei szezon is február közepéig tartott, mert nincs lehetőség másutt kedvező áron pályát bérelni.
Szlovák Sándor

Az Egyesület elektronikus fórumai
A szentimrés listáinkat 2 éve üzemeltető inter.hu korrekt módon már augusztusban előre jelezve,
októberi hatállyal felmondta a listaszerver üzemeltetését profiltisztítási okból. Ezért új szolgáltatót
kellett keresnünk. Sikerült a muskatli.hu üzemeltetőjével megállapodnunk a listák további
üzemeltetéséről. 2014. október 14‐én este 19:33‐kor átálltunk az új szerverre, és mivel ott a korábban
használt MailMan program helyett egy másik, SYMPA névre hallgató motor fut, a listák kezelésében
némi változás állt be. Így például lehetővé vált az üzenetekhez csatolt fájlok fogadása is.
Szentimrés Levelezési Lista
Az 1995. májusa óta működtetett lista fő célja, hogy fórumot biztosítson a SZIE tagoknak és az
egyesülethez kapcsolódó további szentimréseknek híreik, ötleteik kicserélésére, a helyi programokról
való tájékoztatásra, az életünket érintő kérdések megvitatására. Napi rendszerességgel, de változó
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intenzitással kerülnek fel újabb és újabb hírek a listára, aminek jelenleg 269 tagja van. A tagok többsége
közvetlenül kapja a leveleket, egy kisebb hányad pedig kötegelve, ún. ’digest’ formában.
2014‐ben összesen 66 digest (összegyűjtött hírcsomag) jelent meg, amelyek esetenként 10‐13 levelet
tartalmaztak. A lista üzemeltetését, moderálását Mergl K. Attila végzi heti 3 óra önkéntes munkával
(52*3=156 óra). A lista igen keresett, de főleg a 35 évnél idősebbek között. A fiatalok főleg a közösségi
oldalakon (pl. facebook) élnek, és ezt a technológiát már elavultnak tekintik. A közösségi oldalak
irányába való nyitást ‐‐ hozzáértő önkéntes hiányában ‐‐ egyelőre nem tudtuk megtenni.
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 60
tagja van. 2014‐ben 178 cikk jelent meg listán. A lista üzemeltetését és moderálását Mergl K. Attila végzi
heti 2 óra önkéntes munkával (52*2=104 óra). Talán a szigorú formai követelmények miatt is a lista
mérsékeltebb érdeklődést vált ki az egyesület tagságából, a cikkek nagy részét 4‐5 ember küldi be. Talán
fokozni kellene ismertségét, hogy nagyobb tere legyen a nézetek ütköztetésének is.
Fésületlen Terjesztési Listája
A Választmány HT‐2013‐10‐21/2. számú határozata értelmében – a megnövekedett előállítási és
postázási költségek miatt – a Fésületlen Hírek papír alapú sokszorosítása és terjesztése 2014. január 1‐
jével megszűnt. Azóta már csak elektronikus formában (PDF formátumban) terjesztjük az Egyesület havi
értesítőjét. A zökkenőmentes terjesztés érdekében a tagok drótpostacímét ezen a hírlevél‐listán
összegyűjtve történik a havi kézbesítés. A listának jelenleg 140 tagja van, de ezek közül 14
tiszteletpéldányt fogadó, nem tagi cím. Az elektronikus terjesztésben az évi 11 rendes Fésületlen számon
kívül a közgyűlési és pl. tagi kirándulásra szóló meghívókat is eljuttattunk a tagsághoz.
Mergl Attila

A szakosztályvezetők és programfelelősök
beszámolói alapján összeállította
Meszéna Zsolt
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