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A Szentimrevárosi Egyesület szakosztályainak beszámolója 2020-ról 
 
 
Családos Szakosztály - Baba-mama klub 
A Családos szakosztály a covid-járvány miatt 2020-ban nagy közösségi rendezvényt nem szervezett. 
 
A SZIE Baba-mama klubja egészen az egyesület megalakulásától fogva, Szabó Tünde töreltlen hűségének 
köszönhetően kerek 30 esztendeje, heti rendszerességgel működik! 
A találkozások 2020 folyamán is csupán azokban az időszakokban szüneteltek, amikor a járványügyi 
szabályok azokat nem tették lehetővé.  
Az összejövetelek továbbra is a Szent Imre plébánián, a Himfy utcában zajlottak. Szabó Tünde 
foglalkozásai és Gresz Márta édesanyáknak tartott előadásai heti váltásban követték egymást. 
Az esztendő elején 5-6 család látogatta az alkalmakat, családonként 2-3 gyermekkel. Az első hullám 
eltelte után az összejövetelek ismét beindultak, alacsonyabb, 10 fő alatti átlagos létszámmal.  
A járvány második és harmadik hulláma ősz közepétől azután ismételten időszakos szünetre 
kényszerítette az összetartozni vágyókat. 

Márialigetiné Makhult Katalin 
 
 
SZIE Evangelizációs Szakosztály 
Emil atya emléke 
Dr Kállay Emil atyának a Szentimrevárosi Egyesület közösségként, de igen sokan közülünk személyesen is 
nagyon sokat köszönhet. 
Egyesületünk alapító tagjai Emil atya tanítványai, lelki gyermekei voltak. Miután visszatért a Piarista 
rendbe,még hosszú évekig tartotta felnőtt hittanóráit. Nyitott volt sokféle megkeresésre. Így volt például 
lelkigyakorlat Hargitafürdőn, vagy rendszeres havi családos találkozó a Sapientia Hittudományi Egyetem 
aulájában. 
Természetes, hogy emlékét, ahogy lehet, őrizzük. Sajnos, a járványhelyzet miatt, az elmúlt közgyűlés óta 
eltelt időben közösségi alkalmakra nemigen kerülhetett sor. 
Októberben, Emil atya a halála évfordulója alkalmával egy szentmisét ajánlottunk érte. Januárban, 
születésnapjához köthetően, a Balog lejtőn felállított emlékkőnél gyújtottunk gyertyát. 
Májusban korábbi években több alkalommal is volt kirándulás Emil naphoz köthetően. Ezt idén nem 
mertük megszervezni. A Fésületlenben volt egy megemlékező írás. 

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

Márialigetiné Makhult Katalin 
 
 
Hangversenyek a Ciszterci Szent Imre-templomban 
2020. szeptember 27-én, a Vasárnapi Iskola Alapítvány javára: Arany és kék szavakkal. A Misztrál 
Együttes estje. Heigl László | Heinczinger Miklós | Pusztai Gábor Tóbisz Tinelli Tamás | Török Máté 
2020. október 23-án, a forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékezetére: 
Gregor Joseph Werner [1763] Requiem, 4 lamentáció | újkori bemutató 
Szutrely Katalin, Pintér Ágnes | Balogh Eszter Megyesi Zoltán | Najbauer Lóránt Purcell kórus | Orfeo 
zenekar (korhű hangszereken), vezényel | Szokos Augustin 
Mindkét hangversenyen kb. 200-200 fő vehetett részt. Szervezők, lebonyolítók létszáma: 4 ill. 5 fő 
 
VERS és Dal - Irodalmi estek a Szent Imre Házban 
Nem voltak megtarthatóak. 

Csányi Tamás 
 
 
Guriga csoport 
SZIE Guriga csoport szabadidős programjainak éves látogatószáma: 20 fő, (9 fő mozgássérült, közülük 
hatan tolókocsisok, 1 vak személy, 10 fő segítő, közülük 6 fő közösségi szolgálatot végző gimnazista), a 
segítők átlagos aránya az egyes programokon: 50 %. Éves önkéntes óraszám: 53 óra. 
Programok 2020-ban: 02.15 Budapest Kino mozi. 
2020-ban Egyesületünk szerződése az előző évekéhez hasonlóan érvényben volt a Budapesti Piarista 
gimnáziumi közösségi szolgálat fogadására. A SZIE Guriga csoport mint fogadó szervezet a mozgássérült 
felnőttek részvételével megvalósított programjain megfelelő mentorálás mellett fogadja a Budapesti 
Piarista Gimnázium diákjait. A diákok megbízható, készséges szolgálata a 2020. év Guriga programjainak 
megvalósítása szempontjából alapvető. A diákok a szabadidős programokon történő segítésen túl 
rendszeres otthoni segítségnyújtásban is részt vesznek. A koronavírus járvány miatt ezek a 
tevékenységek 01.01-03.15. között voltak megvalósíthatóak, a veszélyhelyzet idején nem. SZIE Guriga 
csoport szervezésében a mozgássérült felnőttek otthoni segítésében eltöltött idő januártól márciusig 3 
fő heti 1 alkalommal 1-2 óra, összesen mintegy 30 óra. 2020-ban az Egyesületünkkel kötött önkéntességi 
szerződéssel öt fő a Guriga csoport tevékenységét támogatja. 
A Guriga csoport 2020-ban a pandémia okozta karanténidőn kívül eredményesen működött, amint az a 
fenti adatokból kiolvasható. 

Szuhaj Eszter 
 
 
Zöld Kör 
 

Nemes Gábor 
 
 
"Művészetek Szerelmesei" Rajzklub 
A rajzklub működése a járványhelyzet miatt szünetelt. 

Ságodiné Molnár Ildikó 
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Pántlika népdalkör 
Az elmúlt évben a járvány miatt az énekes találkozókat csak az első félévben tudtuk megtartani. Két 
hetente hétfő esténként találkoztunk a Molnár C. Pál múzeumban. 
Az új csatlakozókkal együtt tizennégyen vagyunk. A szervező és lebonyolító: Turcsányi Mária 

Turcsányi Mária 
 
 
Kende utcai klubhelyiség 
A járvány-időszak elején még zavartalanul folytak a programok a SZIE-tanyán. Később már csak 
pingpongozásra volt lehetőség, de az folyamatosan működött. Az év elején meghirdetett háziversenyt 
nem tudtuk ugyan befejezni, de győztest tudtunk azért hirdetni. A mostani tavasz korlátozásai miatt az 
idei versenyt még nem tudtuk meghirdetni sem. 
Az év elején befogadtunk két plébániai, ifjúsági közösséget, akik heti rendszerességgel itt tartották 
összejöveteleiket, a novemberi zárásig. 
Szeptemberben egy hétig filmforgatás volt a Kende utcában, egyik tagtársunk "terelte" ide egy mozifilm 
stábját. Cserébe kaptuk a helyiségek jelentős felújítását. Korszerűsítettük a világítást, tisztasági festés 
történt, padlószőnyeget cseréltünk, és rendeztük a konyhabútorokat, a mellékhelyiségek felszereléseit. 
Reméljük, hogy sok éven keresztül élvezhetjük még a SZIE-tanya feljavult komfortját! 
Önkéntes munka ráfordítás: 6 fő, összesen 70 óra 

Török Tamás 
 
 
Kirándulások 
A kiránduló szezon kezdete éppen egybeesett a járvány megjelenésével, így az év során valamennyi 
kirándulás elmaradt, illetve meg se lett hirdetve, egy kivétellel, amit a Keresztállítás fejezetben lehet 
olvasni. 

Török Tamás 
 
 
Keresztállítás 
Az év során egy keresztállítási jubileumot megünnepeltünk: 20 éves volt a Nagy-Getén felállított 
Nagyboldogasszony kereszt. Szeptember közepére kirándulást hirdettünk, melyet a covid-járvány 
viszonylagos nyugvópontján meg is tartottunk. A megemlékezésen 15-en vettünk részt, a kereszten ez 
alkalomból koszorút helyeztünk el. Önkéntes munka ráfordítás: 1 fő, 1 óra 

Török Tamás 
 
 
Szentimrevárosi Darvak Érintős Rögbi Szabadidősport Szakosztály 
Szakosztályunk 2020-as évét a COVID járvány okozta korlátozások és az alternatív lehetőségek keresése 
jellemezte. 
Március elejéig 9 rendes, másfélórás edzésalkalmat tudtunk tartani, átlag 12 fős részvétellel. Márciustól 
május végéig az „első hullám” alatt szüneteltek edzéseink. A nyáron és ősz elején a létszám a 
csapattagok érthető óvatosságából kifolyólag alacsony és ingadozó volt, így nem volt módunk 
sportpályát bérelni, de szabadtéren, a Margitszigeti nagyréten jártunk össze edzeni, mindig az aktuális 
járványügyi rendelkezéseket betartva. Ilyen felállással 17 edzésalkalmat, átlag 9 fős részvétellel tudtunk 
megtartani. A második hullám miatti korlátozások bevezetésétől kezdve edzéseink újra szüneteltek. 
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Bár az idei évben versenyeink elmaradtak, de a bíztató hírek alapján a 2021-es versenyszezonban már 
tervezünk versenyeken részt venni. Ennek érdekében fel akartuk frissíteni a csapat mezkészletét, mivel 
az az elmúlt években igen elhasználódott. A pályázati forrásból 12 mezt tudtunk venni a csapat számára, 
melyeken felül az elkötelezett tagok önköltségen még 17 db saját mezt rendeltek. 
Az új mez kapcsán arculatunkat és logónkat is megújítjuk, melynek ötletpályázatába a csapattagok is 
bedolgoztak. 

Meszéna László 
 
 
SZIE Focikör 
A focikör 2020-ban szünetelt. 

Meszéna László 
 
 
Játékklub – Klub szakosztály 
 

Varga Dávid 
 
 
SZIE Tenisz Kupa 
2020 a Covid helyzet miatt rendhagyóra sikerült. A tavaszi verseny egy hónappal  később került 
megrendezésre a szokásosnál. A 33. SZIE Tenisz Kupát a megszokott Hamzsabégi úti Poén Tenisz Klubban 
rendeztük. Június 05-06-án, a szokott módon, pénteken, a páros, szombaton az egyéni mérkőzéseket 
játszottuk. Férfi párosban 10, egyéniben 7 (férfi) nevezett, de a meghirdetett időpontban csak 8 páros és 
5 egyéni résztvevő jelent meg. Az összes résztvevő 21 fő volt.  
Az őszi forduló október 10-11-re lett meghirdetve. Sajnos a környező pályákon, már mindenhol sátrat 
állítottak, ezért rendhagyó módon a Gazdagréti Templom melletti salakos pályákon tudtunk játszani. 
Szombaton a párosoknak szép, alkalmas ideje volt. 9 páros három pályán, csoportokban mérte össze a 
tudását. A vasárnapi egyénire 5 fő megjelent, de a záporeső miatt, sajnos alkalmatlanná váló pályákon, 
nem tudtuk lejátszati a meccseket. Az összes résztvevő 23 fő volt. 
A díjazás a szokásos vándorkupa átadása a győzteseknek, az I-III. helyezettek éremdíjazásban 
részesültek. A versenyek, mint mindig, önköltségesek voltak, a nevezési díj a pályabérlet és a labdák és a 
díjak költségét fedezte. A szervezést egy fő végezte. A ráfordított idő 2*5 óra. A szervezés alapvetően 
telefonon és interneten (e-mail) bonyolódott. 

Ágostházy Imre 
 
 
Az Egyesület kiadványai és elektronikus fórumai 
 
Fésületlen Hírek 
Az egyesület belső terjesztésű hírlevele, a Fésületlen Hírek 2020-ban is a terveknek megfelelően, 
augusztus kivételével minden hónap elején megjelent. Kizárólag elektronikus formában (PDF) a 
terjesztési listán (fesuletlen-terjesztes@szie.org.hu) e-mailhez csatolva került kiküldésre a tagságnak 
(125 fő), illetve tiszteletpéldányként további 24 érdeklődőhöz jutott el. 
A lap rendszeres rovatokkal jelentkezik, és a hivatalos közlemények (pl. választmányi ülések 
jegyzőkönyve), felhívások, köszöntések, megemlékezések és hirdetmények mellett teret ad a 
szakosztályi és egyéb programok meghirdetésének, illetve az elmúlt eseményekről szóló, általában 
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képekkel tarkított beszámolóknak. A saját programjaink mellett mindig közöljük a Plébánia és a 
társegyesületek tagságunkhoz szóló hirdetéseit is. 
A lap egyenletes színvonala a cikkek lelkes megfogalmazóit (főleg a szakosztály-vezetőket és 
programfelelősöket) dicséri. 
A szerkesztő, Mergl K. Attila a szerkesztéssel havonta kb. 6 óra önkéntes munkát teljesített. Összesen 
11*6=66 óra a cikkek íróinak munkáját nem számolva. 

Mergl K. Attila 
 
Szentimrés Levelezési Lista 
Az 1995 májusa óta működtetett lista (szie-l@szie.org.hu) fő célja, hogy fórumot biztosítson a SZIE 
tagoknak és az egyesülethez kapcsolódó szentimréseknek híreik, kéréseik, ötleteik és információik 
kicserélésére, a helyi programokról való tájékoztatásra. Napi rendszerességgel, de változó intenzitással 
kerülnek fel újabb és újabb hírek és hirdetések a listára, amiket 295 listatag kap meg. Többségük 
közvetlenül kapja a leveleket, egy kisebb hányad pedig kötegelve, ún. ’digest’ formában hetenként 
összegyűjtve, péntek este 20:00-kor. 2020-ban összesen 47 digest (összegyűjtött hírcsomag) jelent meg, 
amelyek esetenként 2-25 levelet tartalmaztak. 
A lista üzemeltetését Mergl K. Attila végzi 52*2=104 óra. 

Mergl K Attila 
 
SZIE Sajtófigyelő Lista 
Az 1995 augusztusa óta működő lista (szei-sf@szie.org.hu) célja, hogy a keresztény létünket érintő újság- 
és folyóiratcikkeket, az elektronikus médiában megjelenő híreket és műsorokat, filmeket 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. Rendszeresen, de változó intenzitással kerülnek fel újabb cikkek a listára. A 
listának jelenleg 58 tagja van, és 2020-ban 50 cikk jelent meg listán. 
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. Fokozni kellene ismertségét, hogy nagyobb tere 
legyen a nézetek ütköztetésének is. 
A lista üzemeltetését Mergl K. Attila végzi 52*1=52 óra. 

Mergl K Attila 
 
SZIE Közösségi oldal 
Bár a levelezőlistáink igen keresettek, de főleg a 40 évnél idősebbek között. A fiatalok inkább a közösségi 
oldalakon élnek, és a listákat már elavult technológiának tekintik. Ezért az egyesület 2015 áprilisában (a 
tavaszi közgyűlésen tett indítványra) elindította közösségi oldalát, amelyen meghirdeti programjait. Az 
oldal kezelését 2015 év vége óta Meszéna Kata végzi. 

Meszéna Katalin 
 
 

A szakosztályvezetők és programfelelősök beszámolói alapján összeállította 
Meszéna Zsolt 


