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A Szentimrevárosi Egyesület Választmányának beszámolója 2021-ről 
 

Az elmúlt évben is nagyon sok program elmaradt a járvány miatt. Közgyűlést is csak késleltetve 
tudtunk tartani június 9-én. 

Emil atya emléktábláját, amelyet 2020-ban készíttettünk, de felállíttatni akkor nem tudtuk 
(fényképét ld. https://drive.google.com/file/d/1fKjpx1oaACtfIMxwdlMXqvg09-JzBz4A/ ), tavaly 
augusztusban, egy kirándulással egybekötve sikerült felállítatni Hargitafürdőn. Az emléktáblát Varga 
Ferenc szobrászművész, Emil atya kisközösségeiből a Vadrózsa tagja, a Vaklovak volt vezetője 
készítette, a tábla öntését a SZIE fedezte. 

Tavaly ünnepeltük a SZIE megalakulásának 30-éves évfordulóját. Az áprilisi évfordulót - a 
járványhelyzet miatt - végül nov 26-án tartottuk meg ünnepi szentmisével és együttléttel. Vetített 
kép-összeállításokkal idéztük fel az elmúlt évtizedek eseményeit. 

Tevékenységi körünk tavaly is bővült: ősztől helyet biztosítunk az Igen Klub összejöveteleihez a SZIE 
Közösségi Házban. 

Folytattuk a Kende utcai klubhelyiségünk megújítását is 12 db új szék beszerzésével. 

A Választmány havonta ülésezett, június hónapot kivéve. Az ülések egy alkalom kivételével 
határozatképesek voltak. 

2021/22-es nyertes pályázatok: NEA 2022 "Egyszerűsített" működési pályázat: 350 eFt. Az 
elszámolások során Ágostházyné Schramkó Kati segített sokat a programfelelősöknek. 

A tagdíj-elmaradásokat Török Tamás kitartó munkája révén a korábbi években felszámoltuk. 
Továbbra is igyekszünk elérni, hogy minden tagtársunk időben, március végéig befizesse tagdíját. 

Az elmúlt munkaév során elhunyt egy tag (dr. Makhult Mihály, 94 éves). Kilépő, új belépő nem volt. 
Így 2022. elején egyesületünknek 132 rendes, 6 pártoló-, valamint 1 tiszteletbeli tagja van. 2022 
elején változatlanul 11 önkéntes szerződésünk van. 

Köszönet Ágostházyné Schramkó Katinak a könyvelés és tagnyilvántartás vezetéséért, a pályázati 
elszámolásokban való közreműködésért, Rozványi Balázsnak a közhasznúsági beszámoló, valamint 
egyéb statisztikák összeállításáért, NAV-ügyintézésért, Bánki Zsoltnak a SZIE-honlap gondozásáért, az 
adatbevitelben nyújtott segítségért, és Mergl Attilának a Fésületlen szerkesztéséért és postázásáért. 

 

a SZIE Választmány nevében 
Meszéna Zsolt ügyvezető 
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A Szentimrevárosi Egyesület szakosztályainak beszámolója 2021-ről 
 
 
Családos Szakosztály - Baba-mama klub 
2021-ben a COVID járvány miatt szakosztályunk működése - a Baba-mama klubot is beleértve - sajnos 
szünetelt. 
Örvendetes esemény volt azonban Ládonyiné Bartha Gabriella Mesevilág Szentimrevárosban című 
kiállítása 2022 farsangi időszakában, a Kiss Áron Magyar Játéktársaság Orlay utcai helyiségeiben.  
A kiállítás anyagának legnagyobb része a Családos szakosztály rendezvényei számára előkészített 
kézműves foglalkozások mintadarabjai voltak, amiket Gabi nagy szeretettel és művészi igénnyel 
álmodott meg és tett mindnyájunk kincsévé az elmúlt három évtized során. A kiállítást sokan tekintették 
meg a szakosztály régi látogatói közül, sőt unokáikat elhozva egy új generáció is rácsodálkozhatott, 
milyen jó gyermeknek lenni a Szentimrevárosi Egyesület közösségében. A megnyitón kívül külön 
alkalmat szerveztünk a nagyrendezvényeinken segítők állandó, lelkes körének, akikkel újra átéltük, 
milyen érték mindannyiunk számára ez az összetartozás. Ezúton is hálásan köszönjük Gabi számolatlan, 
áldozatos munkáját! 
Hasonlóan összefoglaló jellegű, igen nagy munka zajlott még szakosztályunk érdekében a 30 éves 
évforduló megünneplése kapcsán a fellelhető fényképek összegyűjtésével. Az évfordulós ünnepségre az 
anyagból reprezentatív diasort készítettünk, melyet azután az egyesület tagjai számára is elérhetővé 
tettünk. 

Márialigetiné Makhult Katalin 
 
 
SZIE Evangelizációs Szakosztály 
Augusztusban – a járványhelyzet miatt egy év késéssel – helyeztük el Emil atya emléktábláját 
Hargitafürdőn, a Szent István kápolna külső falán. Az emléktáblát Varga Ferenc testvér, Emil atya 
kisközösségeiből a Vadrózsa tagja, a Vaklovak volt vezetője készített. A tábla öntését a SZIE fedezte. Az 
emléktáblát egy egyhetes kirándulás keretében vittük el, amelyen 12 fő vett részt. 

Meszéna Zsoltné 
 
 
Hangversenyek a Ciszterci Szent Imre-templomban 
A NEA, az MMA, az NKA támogatásával. 
 
2021. október 3., A Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért javára 
Henry Du Mont (1610–1684): Mária motetták, lemezbemutató 
Ducza Nóra, Balogh Eszter, Hegyi Barnabás, Kéringer László, Najbauer Lóránt, Jekl László 
Budapest Belvárosi Kántorátus 
Savaria Barokk Zenekar (műv. vez.: Németh Pál) 
Vezényel: Gesztesi-Tóth László 
 
2021. október 10., 
Pergolesi: Salve Regina in c 
Niccolo Jommelli: Pieta Signore (Miserere mei Domine), bemutató 
Szili Gabriella, Ducza Nóra 
Anima Musicae Kamarazenekar, (műv. vez.: G. Horváth László) 
Vezényel: Dinyés Soma 
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2021. október 17., 
Bach: C-dúr szólószonáta | Ysaÿe: d-moll szólószonáta, „Ballada” 
Langer Ágnes hegedűművész hangversenye Nicolò Gagliano 1782-ben készített mesterhangszerén 
 
2021. október 24., 
Tomás Luis da Victoria: Requiem (Officium Defunctorum) 
A forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékezetére 
Discantus Énekegyüttes (műv. vez.: Mészáros Péter) 
 
A résztvevők száma kb. 900 fő. A segítők száma kb. 12 (akik többször is segítettek) 
Hála légyen. 
 
VERS és Dal - Irodalmi estek a Szent Imre Házban 
Nem voltak megtarthatóak. 

Csányi Tamás 
 
 
Guriga csoport 
SZIE Guriga csoport szabadidős programjainak éves látogatószáma: 28 fő, a résztvevők száma: 19 
személy (6 fő mozgássérült, közülük négyen tolókocsisok, 1 vak személy, 12 fő segítő, közülük 6 fő 
közösségi szolgálatot végző gimnazista). A segítők átlagos aránya az egyes programokon: 65 %. 
Éves önkéntes óraszám: 102 óra. 2021-ben októberben és novemberben tartottunk összejövetelt. 
2021-ben 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 2021. 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 2021.10.01-2021.12.31. között voltak megvalósíthatóak, a veszélyhelyzet idején nem. 
SZIE Guriga csoport szervezésében a mozgássérült felnőttek otthoni segítésében eltöltött idő októbertől 
decemberig 2 fő heti 1 alkalommal 1-2 óra, összesen mintegy 33 óra. 
2021-ben az Egyesületünkkel kötött önkéntességi szerződéssel egy fő a Guriga csoport tevékenységét 
támogatta.  

Szuhaj Eszter 
 
 
Zöld Kör 
A zöld kör 2021 és tevékenysége a Laudato si' / Áldott légy pápai enciklika népszerűsítése volt 
elsősorban a katolikus televízióban, és a teremtésvédelem jelentőségének bemutatása partnerekkel 
együtt az Eucharisztikus kongresszus fakultációjában. 
Ráfordított önkéntes munka: 1 szervező, 12 óra. 

Nemes Gábor 
 
 
"Művészetek Szerelmesei" Rajzklub 
A szakosztály 2009. júniusa óta működő rajzklub. Helyileg a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban, 
Szalay József művésztanár vezetésével tartjuk foglalkozásainkat, amelyeken művészeti tevékenységre 
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oktatjuk az amatőr tagokat különböző technikák megismertetésével, például: szénrajz, akvarell, kollázs, 
akril, modellrajz stb. 
Tagjaink hetenként, keddi napon 16:00–19:00 óra között sajátítják el a fent felsorolt alkotóművészeti 
módszereket, amelyekkel alkotásaikat készítik, az iskolai tanévnek megfelelően. Korosztályi 
megkötöttség nincs, a tagok között diákoktól a nyugdíjas korig vesznek részt. 
2021-ben januártól szeptember 20-ig a vírusveszély miatt a Rajzklub működése szünetelt. Szeptember 
21-től 13 alkalom volt, melyen 6 fő vett részt átlagban. 
Az alkotásokból rendszeresen kiállításokat is szervezünk, mind a Gimnáziumban, mind a Budai ciszterci 
Templomban, évente több alkalommal, melyek ingyenesen tekinthetők meg. 2021 novemberben a 
Gimnázium Aulájában nyitottuk meg, hosszú idő óta az első kiállításunkat: A fakéreg és a hullám címmel. 

Ságodiné Molnár Ildikó 
 
 
Pántlika népdalkör 
A múlt évben a járvány miatti korlátozások miatt egy ideig nem találkoztunk, később maszkban mégis 
énekeltünk. A korlátozások megszüntetése óta újra rendszeresen találkozunk kéthetente hétfő 
esténként. Jelenleg tizenketten vagyunk, szívesen látunk mindenkit aki szeret magyar népdalokat 
énekelni, örülünk annak is, ha csak alkalmanként jön. Köszönettel tartozunk Csillag Évának , aki 
szeretettel fogad bennünket a múzeumban. 
Köszönjük az egyesületnek a támogatást, így  hozzájutottunk egy kétkötetes  daloskönyvhöz. 
Reméljük nem akadályoz  bennünket semmi , a következő évben folytathatjuk mindannyiunk számára 
örömteli, lélekemelő énekes találkozásainkat. 

Turcsányi Mária 
 
 
Kende utcai klubhelyiség 
Az előző évben történt felújítási munkák hatására megélénkült a klubhelyiség élete. Több közösség 
használja rendszeresen esti összejövetelre, befogadtuk az Igen Klubot is, új használóként. Változatlanul 
élénk a ping-pongosok ottléte, és heti rendszerességgel játszanak a kártyaklub tagjai is. A komfortérzet 
fokozására legutóbb beszereztünk 12 kényelmes széket is. 

Török Tamás 
 
 
Kirándulások 
A vírushelyzet miatt az elmúlt évben nem hirdettünk közös kirándulást, immár két év kimaradt. 

Török Tamás 
 
 
Keresztállítás 
Az elmúlt évben egy fontos esemény történt: 25 éve állítottuk az első fakeresztet, a Bükkben. Az 
évforduló kapcsán egy lelkes kiránduló csapattal felkerestük az Istállós-kő csúcsán álló Szent Imre 
keresztet, és koszorú elhelyezésével emlékeztünk a jubileumra. 

Török Tamás 
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Keresztút a Gellérthegyen 
Két év kihagyás után ismét szerveztünk keresztutat a Gellért-hegy oldalában, március 26-án szombaton. 
A Szent Imre templom plébánosa vezetésével indultunk a Sziklatemplomtól, a hegy tetejéig. A 
keresztúton kb. 200-an vettünk részt. 

Török Tamás 
 
 
Szentimrevárosi Darvak Érintős Rögbi Szabadidősport Szakosztály 
Szakosztályunk 2021-es évét a COVID járvány enyhülő, de még velünk lévő korlátozásai jellemezték. 
Júniusban kezdtük újra edzéseinket szabadtéren, a margitszigeti parkban. Őszre az állandósuló stabil 
létszámnak köszönhetően már a Margitszigeti Atlétikai Centrumban, télen pedig az ELTE TÓK sátorral 
fedett pályáján tudtunk edzeni. Az év során 26 edzésalkalom keretében, átlag 9 fő résztvevő volt jelen, 
legmagasabb alkalmi létszámunk 12 fő volt. 
Versenyekre még ebben az évben se tudtunk menni, de elkészült új logónk, mely az új mezünkre is 
rákerült. 

Meszéna László 
 
 
SZIE Focikör 
A focikör 2021-ben szünetelt. 

Meszéna László 
 
 
Online Filmklub 
2020 végén a karanténhelyzetben, a kulturális programok hiánypótlására indítottunk Filmklubot, 
egyelőre online jelleggel. Minden hónapban kapnak a tagok két filmajanlatot. Egy magyar és egy külföldi 
alkotást kínálunk, a tagok feltételezhető ízléséhez igazodva. Néhányan küldenek róla véleményt, de a 
visszajelzések szerint a többség nem a küldés időpontjában nézi meg az ajánlott mozit. Viszont amikor 
ráérnek filmet nézni, örömmel választanak olyat, ami már átment egy hasonló gondolkodású tagtárs 
szűrőjén, így jó visszajelzéseket kaptam a kezdeményezésről. A terv az, hogy a pandémia teljes 
levonulása után személyes jelenléttel, közösen fogjuk nézni a filmeket. 
A Filmklubba kb 15 fő kapcsolódott be. Ráfordított önkéntes munka: 1 fő szervező részéről havi 8 óra. 

Balázsné Krasznai Orsolya 
 
 
Igen Klub 
Az Igen Klub programjait tavaly december óta tartjuk a SzIE klubhelyiségében. 2021-ben összesen három 
programra került sor a több mint két és fél éves kényszerű szünet után. A rendszeres játék- és ping-
pongesten kívül egy "összerázó" alkalomra és a klubkarácsonyra került még sor. 
A programokon 10-15 fő vett részt. A szervezés és a programok előkészítése kb. 3-4 óra önkéntes 
munkát vett igénybe összesen, a helyszínen pedig alkalmanként egy-két személy végzett kb. fél-
háromnegyed óra önkéntes munkát. 

Csákány Rita 
 
 
SZIE Tenisz Kupa 
2021 a Covid helyzet miatt - hasonlóan az előző évihez - rendhagyóra sikerült. 
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A tavaszi verseny egy hónappal később került megrendezésre a szokásosnál. A 35. SZIE Tenisz Kupát a 
megszokott Hamzsabégi úti Poén Tenisz Klubban rendeztük. Június 12-13-án, rendhagyó módon, nem 
pénteken és szombaton, hanem szombat-vasárnapra hirdettük meg. Férfi párosban 6 pár, egyéniben 4 
fő (férfi) nevezett. Az összes résztvevő 16 fő volt.  
Az őszi forduló október 2-3-ra lett meghirdetve. Sajnos csak párosra jelentkeztek, összesen 4 csapat. A 
körmérkőzéseket szombaton játszottuk le. Az összes résztvevő 8 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. 

Ágostházy Imre 
 
 
Az Egyesület kiadványai és elektronikus fórumai 
 
Fésületlen Hírek 
Az egyesület belső terjesztésű hírlevele, a Fésületlen Hírek 2021-ben 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 
(124 fő), illetve tiszteletpéldányként további 28 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 
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 303 listatag kap meg. Többségük 
közvetlenül kapja a leveleket, egy kisebb hányad pedig kötegelve, ún. ’digest’ formában hetenként 
összegyűjtve, péntek este 20:00-kor. 2021-ben (technikai problémák miatt csak) 28 digest (összegyűjtött 
hírcsomag) jelent meg, amelyek esetenként 1-19 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 2021-ben 49 cikk jelent meg listán. 
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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. Ez talán összefügg azzal is, hogy az emberek 
kevesebbet olvasnak. Bár a listán előfordulnak videó-ajánlások is. 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 


	Valasztmanyi_beszamolo_2021.pdf
	Szakosztalyi_beszamolo_2021.pdf

