
Evangelizációs Szakosztály

Felnőtt hittan havonta egy-egy alkalommal
-Csütörtökön a Szent Imre templom alsó hittantermében, 20.30- 
21.45-ig. Első alkalom: szept. 6., további időpontok a honlapon.
-Szombaton a Sapientia kápolnájában 17:15-18.15-ig, utána 
18.30-kor szentmise. Első alkalom: szept. 8.
Info: Kállay Emil   kallay@piar.hu

Guriga Csoport

Programjainkra a kerületben lakó, vagy dolgozó mozgás-, illetve 
látássérült felnőtteket várjuk, és mindazokat, akik velük közös-
séget vállalnak. Segítők jelentkezésére is számítunk.
-Klub havonta egyszer, pénteken 18.00-20.30-ig. 
Időpontok: szept. 28., okt. 26., nov. 23., dec. 21., jan. 4.
-Kirándulások  szombati  napokon,  szeptember-október-novem-
ber hónapok első felében.
-December  elején  és  2013.  január  második  felében  hétvégi, 
félnapos budapesti kulturális programra hívjuk az érdeklődőket.
Info: Szuhaj Eszter   209 3963   szuhaj.eszter@hdsnet.hu

Időslátogató Szolgálat

Új  kezdeményezés  a  SZIE  karitatív  tevékenysége  keretében. 
Önkénteseket  keresünk,  akik felkészítés után szentimrevárosi, 
magányos, idős emberek rendszeres, heti néhány órás látoga-
tására vállalkoznak. Velük beszélgetve, környezetükben segítve 
próbálják  közérzetüket  javítani,  némi  változatosságot  nyújtani 
mindennapjaikban.  Főleg  olyan  jelentkezőkre  számítunk,  akik 
empátiájukkal megértik az idős emberek problémáit, és a velük 
való törődés maguknak is örömet okoz. 
Info: Péceli Éva   +36 30 449 5394   pecelie@gmail.com

Szellemi-lelki hétvége

Közös rendezvény  az Albertfalvai  Keresztény  Társaskör  és a 
Karolina Egyesület testvéregyesületekkel
Idei szervező: AKTK
Időpont: november 16-17.
Helyszín: Szent Imre Gimnázium (Villányi út 27.)
Téma: A hit éve
Info: Szesztai Attila   aszesztai@t-online.hu

Zöld Kör

- "Teremtés Hete" ökumenikus teremtésvédelmi program, Assisi 
Szent Ferenc, a környezetvédők patrónusa emléknapjához kap-
csolódva.
Időpont: szeptember 30. (vasárnap) 16 óra
Helyszín: Lágymányosi Egyetemi Központ (XI. Magyar tudósok 
krt. 3.)
Info: Nemes Gábor   sziegreen@freemail.hu 

-Mikulás ünnepe környékén hagyományos, térképes ellenőrző-
pont kereső tájékozódási futóversenyt rendezünk.
Info: Balázsné Krasznai Orsolya   bakrorsi@gmail.com

Klub Szakosztály

Bál
November 10-én, szombaton tartjuk a lassan húsz éves múltra 
visszatekintő SZIE bált a Szent Imre Gimnáziumban (Villányi út 
27.).
A főszerep szokás szerint a táncé (tánctanítás, első bálozók 
nyitótánca, táncbemutatók, táncház és sok-sok standard, latin 
és rock and roll, szabadon táncolva), de a kevésbé táncos 
lábúak is jól érezhetik magukat.
Honlap:    http://szie.communio.hu/drupal7/bal

Társasjáték klub
Szerdánként este 18:30-22:00-ig a SZIE Pince-klubban
(Himfy u. 9., a Szent István Ház alagsorában)
Mindenféle  társasjáték,  egy  kis  tea  és  rágcsálnivaló  kísére-
tében, fiatal felnőtteknek.
Info: Gilyén Péter +36 30 329 0860   gilyenpeter@gmail.com   

Szent Imre Klub
Havonta egyszer, szombat esténként ifjúsági klubestet tartunk a 
Szent Imre Házban (Himfy u. 9.). Minden alkalommal egy meg-
hívott előadóval beszélgetünk, majd játék és tánc következik. 
Belépő: üdítő, vagy sütemény.
Info: Stibrányi Márton   stiboo@gmail.com

Tánciskola
Vasárnaponként folytatódik a tánciskola a Szent Imre Gimnázium 
Tükörtermében (Villányi út 27.).
Időpont: 16.30-18.00-ig. Első alkalom: szept. 16.
Info: Hámori Gyula tánctanár    h.gyuszi@gmail.com

Hangversenyek...

a Szent Imre templomban (Villányi út 25.)

október 7., vasárnap 19.00
Jótékony célú hangverseny a kárpátaljai Szent Márton Karitász 
ösztöndíjprogramja támogatására
Händel: Messiás oratórium
Km.: Budapesti Stúdió Kórus, Amati Kamarazenekar
Vezényel: Strausz Kálmán Liszt-díjas

október 21., vasárnap 16.00
A 40 éves Budapesti Monteverdi Kórus jubileumi hangversenye
Monteverdi,  Händel, Kodály és Orbán György mûveiből
Vezényel a kórus alapító karnagya, Kollár Éva

október 23., kedd 19.00
A forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékezetére
Bruckner: Requiem
Km.: ELTE Bartók Béla Ének és Zenekar
Vezényel: Kovács László Liszt-díjas, Érdemes Mûvész

A XI. ker. Önkormányzat és az NKA támogatásával
Info: Csányi Tamás karnagy  +36 20 467 5495

Családos Szakosztály

Baba-mama klub
Szerda délelőtt 9:30-12:30-ig várjuk az otthon lévő édesanyákat 
gyermekeikkel a Szent István házban (Himfy u. 9.). 
A foglalkozásokat szakképzett óvónő vezeti.
Info: Szabó Tünde   226 8907   tunde@gportal.hu

Családos programok
-Október  14-én,  vasárnap  délelőtt  10 órától  népi  körjátékokat 
játszunk a Feneketlen-tó melletti játszótéren.
Info: Turcsányi Mária     385 2650   +36 20 983 6578
-December  1-jén  a  kisgyermekes  szülők  számára  tervezett 
plébániai  lelkinap  alatt  Családos  szakosztályunk  vállalja  a 
gyermekek programjának szervezését ill. annak koordinálását.
Info: Márialigetiné Makhult Katalin   209 0385

Szent Imre Hét (A Szent Imre Plébánia rendezvénye)

-Önálló SZIE sátor a Szent Imre búcsúban (nov. 3-4.) a  Szent 
Imre templom  körül,  helytörténeti  kiállítással,  gyermekprog-
ramokkal.
Info: Ságodiné Molnár Ildikó   +36 20 584 5010 
ildikosagodi@gmail.com
-Népdal és népzenei est a SZIE népdalkör és szentimrés zenélő 
családok fellépésével, november 8-án, 18 órakor a Szent Imre 
Plébánia dísztermében (Himfy u. 9.). 
Info: Turcsányi Mária   385 2650   +36 20 983 6578 
turcsanyimaria@gmail.com

Karácsonyfadísz készítő verseny...

szentimrevárosi általános iskolák tanulói részére, decemberben 
Díjátadás,  karácsonyfa  díszítés  a  Szent  Imre  templom  előte-
rében december 23-án, 17 órakor
Info: Ságodiné Molnár Ildikó   +36 20 584 5010 
ildikosagodi@gmail.com

"Művészetek Szerelmesei" rajzklub

Különböző technikák (akvarell, szénrajz, kollázs, montázs) 
elsajátításával művészi alkotások létrehozása
Keddenként 16-19 óra között a Szent Imre Gimnáziumban 
(Villányi út 27.),  Szalay József tanár úr vezetésével.
Első alkalom:  szeptember 11. 
Info: Ságodiné Molnár Ildikó   +36 20 584 5010 
ildikosagodi@gmail.com

Népdalkör

Közös éneklésre várunk szeretettel mindenkit, aki, ha nem is 
tud, de szeretne énekelni, megismerni a magyarság eme kultúr-
kincsét.
Összejöveteleinket kéthetente szerdán, fél 7-től tartjuk a SZIE-
tanyán (Himfy u. 9.). Első alkalom: szeptember 19.
Info: Turcsányi Mária   385 2650   +36 20 983 6578 
turcsanyimaria@gmail.com
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Kiránduljunk együtt!

Kirándulások havonta egy alkalommal, szombati napokon
A túrák részletes útvonala, nehézségi foka és a találkozás 
helye, időpontja az Egyesület honlapján olvasható, az aktuális 
túranap előtt 2 héttel.
Jelentkezni nem kell, de a megadott helyen és időben pontos 
megjelenés szükséges.
Őszi időpontok: szept. 22., okt. 13., nov. 17.
Info: Török Tamás   +36 30 948 3858 

Focikör

Szerda este 20.30-21.30-ig teremfoci a Kiss János altábornagy 
u. 40-ben, papák és fiatalok számára.
Info: Meszéna Zsolt   meszena@gmail.com

Szentimrevárosi Darvak 
Érintős Rögbi Szabadidősport Szakosztály

Az érintős rögbi igazi közösségi sport. Gyorsan változó, minimá-
lis érintéssel járó labdajáték. Fiúk és lányok, különböző korosz-
tályok együtt játszhatják. Biztonságos, ütközések nincsenek, és 
teljes játékélményt ad. Jelentkezés 13 éves kortól. 
Heti edzések, szabadtéri műfüves pályán: 
Ifi 1. csapat (15-23 évesek) kedden 18:30-20:00
Ifi 2. csapat (13-16 évesek) pénteken 17.30-19.00
Felnőtt csapat (23 év felett) pénteken 18:45-20:00
Info: Kató Csaba és Ágota   katoek@gmail.com
Honlap:   http://www.erintos.rugby.hu

SzIE Teniszkupa

Az őszi – jubileumi 20. - SZIE Teniszkupát a hagyományokhoz 
híven, a szabadtéri szezon legvégén, október első hétvégéjén 
rendezzük (okt. 05-06.). 
Helyszín: Piarista sporttelep (XII., Költő u. 30.)
A verseny lebonyolítása: péntek délután - páros mérkőzések, 
szombat délelőtt - egyéni verseny.
Nevezni minden korosztályban, nőknek és férfiaknak lehet. 
Vegyes párok is indulhatnak. 
Info: Ágostházy Imre    ahaz.imre@gmail.com  

Lókúti Kulcsosház

A Bakony szívében, a lókúti  plébániaépületben,  25 fő részére 
Emeletes ágyak,  cserépkályha, 3 fürdőszoba és WC. Igénybe 
vehető  Húsvét  és  Mindenszentek  ünnepe  között.  A  fenn-
tartáshoz szükség van felnőttek esetében 1000 Ft, gyermekek 
után 800 Ft  adományra,  családonként  legfeljebb két  gyermek 
figyelembevételével.
Info: Márialigeti Károly   209-0385   mariak@elte.hu

Nyitott szem fotóskör

„HADD EMLÉKEZZEM MEG AZ ÚR MŰVEIRŐL, ÉS HADD 
HIRDESSEM AZT, AMIT LÁTTAM! AZ ÚR SZAVA ÁLTAL 

LETTEK AZ Ő ALKOTÁSAI”   (Sír 42,15)
címmel fotópályázatot hirdetünk az alábbi kategóriákban:
1. Gyerek kategória (0-14 éves korig)
2. Ifjúsági kategória (14-18 éves korig)
3. A teremtett világ (természetfotók)
4. Épített környezet
5. Emberek
6. Színek, formák, kompozíció
A pályázat leadási határideje:  szeptember 28., 17 óra. 
A fotóskör a legjobb alkotásokból templomunk búcsúján és az 
azt követő hónapban kiállítást rendez a Szent Imre templom-
ban! A kiállítás megnyitója és a díjátadás november 3-án reggel 
lesz a Szent Imre templomban.
Info: Urbányi Zoltán   +36 20 971 3448 
urbanyi.zoltan@upcmail.hu

A Magyar Borkultúráért Asztaltársaság

A terített  asztal  kultúráját  igyekszünk  ápolni  kóstolóink 
alkalmával.  Szívesen  látjuk  programjainkon  mindazokat,  akik 
szívesen „borongolnak” jó társaságban a borok világában.
Info: Kató Csaba   +36 30 338 3661   katoek@gmail.com 

* * * * *

Szentimrevárosi Egyesület

A Szentimrevárosi  Egyesület  (SZIE)  1991-ben  alakult  civil 
szervezet.  Tagjainak  célja,  hogy  keretet  biztosítsanak  az 
örömteli  együttlétre,  és  hogy  eközben  fokozatosan 
megszülessék, erősödjék mindannyiunkban az elköteleződés a 
szolgálatra.  A  SZIE  a  kereszt(y)én(y)  értékeket  elfogadó  és 
valló  szentimrevárosiaknak  kíván  elsődlegesen  szolgálni, 
hozzájárulva  ahhoz,  hogy  gondolkodásukban  és  tetteikben 
felelős  polgárok  legyenek.  Az  Egyesület  céljai  megvalósí-
tásához  minden  korosztály  segítségét  várja,  de  különösen 
számít a fiatalok aktivitására. Tagjai sorába vár minden érdek-
lődőt,  aki  az  Alapszabályával  egyetért.  Az  Alapszabály  és  a 
belépési nyilatkozat megtalálható a honlapon.

A SZIE  tevékenységét  a  XI.  ker.  Önkormányzat,  a  Nemzeti 
Együttműködési  Alap  és  a  Szentimrevárosi  Alapítvány  támo-
gatja.
A  programfüzet  megjelenése  után  történő  változásokról 
honlapunkon  lehet  tájékozódni,  ahonnan  a  programfüzet 
aktualizált változata is letölthető.

Honlapunk: http://szie.communio.hu

Szentimrevárosi Egyesület

Programfüzet
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