A Szentimrevárosi Egyesület Választmányának beszámolója 2014‐ről

A SZIE szakosztályai és egyéb programjai 2014‐ben is a korábbi évekhez hasonló, sokszínű képet
mutatták, amelyet részletesen a szakosztályi beszámolók ismertetnek.
Új programként indult 2014‐ben a Kézimunka Kör, a karitatív gyűjtések, 2015. elején pedig Bozi Eszter
„Dallamos mozgás‐ mozgó dallam” programja (ifjusági pályázatunkra jelentkezve), valamint a „Pál Feris”
előadások élő kivetítése a Kende utcában. Befejeződött eddigi formájában az Eszterlánc.
A 2014‐es programok közül kiemeljük publicitása, reklámértéke miatt „A Szentimreváros
fényképalbuma” című interaktív helytörténeti kiállítást (VIII. 20 ‐ IX. 7‐ig), mellyel a körtéri „Gomba”
felújított épületét a SZIE elsőként tölthette meg hiánypótló, s a helybeliek identitását megerősítő
szellemi tartalommal. A szükséges munkákat Márialigetiné Makhult Katalin és 9 segítője végezték.
A XI.ker Önkormányzat által szervezett „Családbarát Újbudáért” megbeszéléseken Márialigetiné
Makhult Katalin és Péczeli Éva vettek részt. A kerületi Civil Fórumban Egyesületünket Szesztai Attila
képviselte.
Márialigetiné Makhult Katalin fiatal SZIE szakosztályvezetők és programfelelősök számára szervezett
borkóstolót tavasszal, ősszel pedig arlói faültetéssel egybekötött kirándulást. Török Tamás a SZIE‐
tagoknak szervezett kirándulást Kismaros‐Törökmező‐Zebegény útvonalon.
Megkereste egyesületünket Debreczeni Zsuzsa, hogy édesanyja által Budapest 1944‐45‐ös ostroma
idején írt “Ostromnapló” egy példányát őrizzük meg. Az írást Debreczeni Zsuzsával egyeztetve átadtuk az
Etele Helytörténeti Klub történészének, szakvélemény megírása céljából.
Részt vettünk ősszel Szaló Péter könyvgyűjtési akciójában a magyarigeni református közösség számára.
A Választmány az egyesületi tevékenységet segítendő, havonta ülésezett, július hónapot kivéve. Minden
alkalommal határozatképes volt.
2014‐es pályázatok: XI. Önk Közművelődési Megállapodás 1.2 MFt (programfelelős Csányi Tamás), XI.
Önk. működési pályázat 500 eFt (Szesztai Attila), XI. Önk. Sport (Darvak) 500 eFt (Meszéna László), NEA
Egyedi 500 eFt (Sesztai Attila, Meszéna Zsolt). Az elszámolások során Ágostházyné Schramkó Kati
segített sokat a programfelelősöknek.
Előkészítettünk egy Alapszabály‐módosítási javaslatot, amelyről az új polgári törvénykönyv életbelépése
miatt kell most dönteni, de a törvényi környezet változása alkalmat ad arra is, néhány korábban használt
gyakorlat újbóli bevezetéséről döntsünk.
Kende utcai otthonunk számára idén egy nagy szőnyeget és két állólámpát szereztünk be. Tanyánk iránt
fokozatosan gyarapszik az igény: egyre több és sokoldalúbb tevékenységnek adunk helyet.
Helyiségeinket legtöbbet, ‐ heti rendszerességgel ‐, a Társasjáték klub tagjai használják, részben
összejöveteleik alkalmával és külön ping‐pongozásra is. A fiatalok programjai továbbá a Filmklub estjei,
a legújabban kezdődött Mozgó dallam ‐ dallamos mozgás és a Pál Feris előadások kivetítése.
Rendszeres programok voltak a Tarokk klub és a Kézimunka kör valamint az Eszterlánc találkozásai, a
Pántlika népdalkör ill. a Választmány összejövetelei. Itt történik folyamatosan a túrafelszerelések
kölcsönzése is.
Rendkívüli alkalmak helyszíne volt tanyánk a májusi borkóstoló alkalmával, a fotópályázat
kiértékelésekor, a Tengernek csillaga rajzpályázat díjátadó ünnepségének megrendezése és az egyik
arlói gyűjtés lebonyolítása idején is.
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Befogadtuk továbbá az Otthon Segítünk Szolgálat önkénteseinek megbeszélés sorozatát , sőt egyszer
vendégül láttuk a Családbarát Újbuda Helyi Tanácsadó Csoportját is.
Külön köszönjük Turcsányi Máriának, hogy mindeközben kéthavonta más és más képzőművész
kiállításában gyönyörködhettünk végig az esztendő folyamán!
Mindemellett azonban helyiségeink kihasználtsága még mindig messze nem haladja meg a Kende
utcában számunkra adott lehetőségeket! Reméljük a növekvő irány tovább folytatódik 2015‐ben.
A Kende utcai tanyánk gondozásában idén 7 fő segített (takarítás, szerelés, beszerzés, házirend,
számlaügyek, ping‐pongasztal javítása, fűtés javítás).
Rólunk írták:
‐ Budapestért díjjal tüntették ki Kállay Emil piaristát. Magyar Kurír, 2014. november 18.
‐ Múltidéző kiállítás a Gombában. Ujbuda‐cikk, riport MMK‐val a Civil Rádióban, 2014‐08‐31.
‐ MMK‐val riport készült, amelyet a Kossuth rádió “Arcvonások” c. műsorában hallhattunk 2015.03.03‐án
este.
Egyesületünknek jelenleg 138 tagja, 19 pártoló és 10 tiszteletbeli tagja van. Új belépők: Diószegi Olga, Dr
Lukács Katalin, Makhult Mihály, Bozi Eszter, Márki Judit. Tagból pártoló tag: Sipos Péterné Tóth Adrienn.
Kilépett: Feller Antal, Pesty Ágnes, Turóczi Gábor. Elhunyt: Mezősi Ferenc.
Köszönet Ágostházyné Schramkó Katinak a könyvelés és tagnyilvántartás vezetéséért, pályázati
elszámolásokban való közreműködésért, Rozványi Balázsnak a közhasznúsági beszámoló, valamint egyéb
statisztikák összeállításáért, NAV‐ügyintézésért, Bánki Zsoltnak a SZIE‐honlap gondozásáért,
adatbevitelben nyújtott segítségért, valamint a Szt István Házbeli helyiségek felügyeletéért.
Meszéna Zsolt

Fésületlen Hírek
2014‐ben is (augusztus kivételével) minden hónap elején megjelent ‐‐ immár csak elektronikus formában
‐‐ a SZIE belső terjesztésű, tájékoztató újságja a Fésületlen Hírek. Az elektronikus terjesztés előnye ‐‐ a
környezettudatos szemléleten túl ‐‐, hogy a lap a postai terjesztés miatti késleltetés nélkül, a megjelenés
pillanatában a tagsághoz kerül, akik a közölt fotókat immár színesben élvezhetik.
A lap rendszeres rovatokkal jelentkezik, és a hivatalos közlemények (pl. választmányi ülések beszámolói)
és felhívások mellett 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. 2013. végén újraindítottuk a "Ki kicsoda?"
rovatunkat, amelyben (terveink szerint) minden hónapban egy‐egy SZIE‐tag mutatkozik be, vall az
egyesülethez fűződő kapcsolatáról. A lap egyenletes színvonala a cikkek lelkes megfogalmazóit dicséri. A
szerkesztő, Mergl K. Attila a szerkesztéssel havonta kb. 6 óra önkéntes munkát teljesített (össz 11*6=66).
Mergl Attila

Helytörténeti kiállítás a Gombában
A hosszú ideje készülő körtéri Gomba láttán Csányi Tamás ötletére választmányunk megkérdezte a
kerület önkormányzatát, helytörténeti anyagunkat kitehetnénk‐e az üres ablakokba. Az önkormányzat
várakozáson felüli készségességgel reagált: az egyik elkészült teremben kiállíthattuk képeinket, az
önkormányzat vállalta a plakátolás, a szállítás, a berendezés és az őrzés munkáját, sőt, képanyagunk
megkétszerezését is lehetővé tette. Így történt, hogy a rövid, egyhetes felkészülési idő ellenére is
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egyesületünk nem csak hogy meg tudott felelni a felfokozott várakozásnak, ami az épület megnyitását
övezte, hanem interaktív játékokkal bőven fűszerezett, kívülről és belülről is hívogató megjelenésünkkel
sikert is arathattunk. Az emberek megértették, hogy kiállításunk elsősorban az itt élők mélyen őrzött
élményeit kívánta felidézni és általuk a városrészhez való kötődést megerősíteni és hálásan fogadták
kezdeményezésünket. Egy érdeklődő felajánlotta, hogy 1956‐os élményeit szívesen elmondaná a
helyszínen: az érdekes beszélgetés 20 fő részvételével meg is valósult.
Külön köszönet illeti Nemes Gábort és vele több tagtársunkat, akik a legtöbbet tették sikerünkért: nap
mint nap segítettek a körtéren keresztül sietők figyelmét felkelteni az újdonság iránt.
A kiállítás meghosszabbított nyitva tartással 2014. augusztus 20‐tól szeptember 7‐ig volt látogatható.
Kapcsolatépítés fiataljainkkal
Május 25‐én a választmány borkóstolóra hívta meg a SZIE‐ben aktívan tevékenykedő fiatalokat. A
találkozónak az volt a célja, hogy a hozzánk kötődő fiatalok egymással is és az egyesület vezetőivel is
jobban összebarátkozzanak. A Kató Csaba vezette, jó hangulatú összejövetelen 15‐en vettünk részt.
A rendezvényen elhangzottak talán legfontosabb mondata volt: „Mi fiatalok is meg kell egyszer
fogalmazzuk magunknak, hogy mi számunkra az érték!” Ez az igény minden fiatalban erős . Meg kell ők
is találják azt a tevékenységet, amitől értékesnek érezhetik magukat, s ennek kapcsán azt a közösséget
is, akikkel összetartoznak – s lehet ez a tágas közösség épp akár a SZIE is!
Láttuk ugyanis, hogy bár nem vagyunk fiatalokat tömörítő szervezet, mégis itt és ott meglepően sok
fiatal kapcsolódik be a SZIE különböző tevékenységeibe.
A borkóstolón mindegyik fiatal megszólalásában elhangzott, hogyan kapott meghívást valamely SZIE
tevékenységben való részvételre. Ha van meghívás, van ok a kapcsolódásra. A SZIE részéről tehát az
élet, a bontakozó jövő érdekében nagy szükség van a bizalom kifejezésére!
Kapcsolat Arlóval
Egy fiatal személyes kapcsolata nyomán indult el tavasszal az a kezdeményezés, hogy az Ózd melletti
Arlón tevékenykedő ferences nővérek kezén át segítsünk valamit a számunkra már fölöslegessé vált, ám
még jól használható tárgyainkkal az Arlón élő, mélyszegénységgel küszködő családoknak.
Mintegy 50 család részvételével az iskolaév végén sikeres gyűjtést szerveztünk, aminek eredményét
hamarosan el is szállítottuk Arlóra. A program szervezésében 4 fő vett részt.
Jutalom kirándulás faültetéssel
Fiataljaink lendületes és elkötelezett munkájának megbecsüléseképpen – valamint (az egyesületen
belül) az egymás iránti bizalom ill. karitatív tevékenységünk hathatós erősítésének szükségéből fakadóan
‐ 2014. X. 23‐án autóbuszos kirándulást szerveztünk Arlóra. A kiránduláson harmincan vettünk részt.
Csokor virág helyett 30 gyümölcsfa csemetét vittünk ajándékba a Befogadlak Alapítványnak. A fákat az
alapítványhoz szorosan kötődő családok udvarain a helybeliekkel közösen ültettük el.
Egyúttal egy újabb, ‐ október elején ‐ lebonyolított ruha ill. használati tárgy gyűjtés tetemes eredményét
is magunkkal vittük, át is adtuk. E gyűjtés alkalmával ‐ Márta nővér kérésére ‐ csak gyerekcipőből
mintegy 300 párat hoztak ajándékba a szentimrevárosi adakozók.
A szemtől‐szembe találkozás a cigány családokkal mindannyiunkban mély, meghatározó emléket
hagyott. A keresztény, testvéri, segítő kapcsolatot a jövőben tovább szeretnénk építeni. A szervező
csapat 5 fős volt.
Magyarigeni könyvtár alapítás
Az esztendő utolsó hónapjában csatlakoztunk Szaló Péter (aki szintén városrészünk lakója, bár
egyesületünknek nem tagja) kezdeményezéséhez, hogy a Gyulafehérvár melletti Magyarigen református
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gyülekezetének ill. tiszteletesének kérésére kölcsönkönyvtárat hozzunk létre a környék
szórványmagyarságának megtartása, lelki‐szellemi felkarolása érdekében.
Több mint egy tonnányi könyv gyűlt össze, aminek csaknem teljes egésze (később mind) még karácsony
előtt eljutott Magyarigenbe. A SZIE részéről 3 fő segített a szervezésben.
Márialigetiné Makhult Katalin
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