
Családos Szakosztály
Baba-Mama Klub
Szerda  délelőtt  9:30-tól  12:30-ig  várjuk  az  otthon  lévő 
édesanyákat gyermekeikkel a Szent István házban (XI. Himfy u. 
9.). A foglalkozásokat szakképzett óvónő vezeti.
Információ: Szabó Tünde, tunde@gportal.hu, 226-8907

Kisgyermekes családoknak:
Kincskereső séta a Szentimrevárosban március 4., indulás 9.50-
kor a Ciszterci Szt. Imre templom elől.
Információ: Márialigetiné Makhult Katalin; 
marialigeti.katalin@gmail.com

Guriga Csoport
Programjainkra szeretettel várjuk a XI. kerületben élő mozgás-, 
illetve  látássérült  felnőtteket  és  mindazokat,  akik  velük 
közösséget vállalnak.. Időpontok: Klubok: február 10.; március 
9.; május 4.;  június 1.; Kirándulásaink: január 28.; február 25.; 
március 31.; április 14.; május 19. 
Információ és jelentkezés: Szuhaj Eszter, 

szuhaj.eszter@hdsnet.hu, 209-3963

Hangverseny
Hangversenyek a Ciszterci Szt. Imre templomban (XI. Villányi 
u. 25.)
április 1., Virágvasárnap 19.00: Pergolesi: Stabat Mater 
április 21., szombat 16.00: 500 év kórusa 1. Kodály Zoltán 
Kórusiskola kórusa vez.: Sapszon Ferenc 
május 6., vasárnap 19.00: 500 év kórusa 2. Washington Choral 
Society 
május 13., vasárnap 19.00: 500 év kórusa 3. Magyar Rádió 
Gyerekkórusa vez.: Thész Gabriella 
május 20., vasárnap 19.00 : 500 év kórusa 4. Angelica Leánykar 
vez.: Gráf Zsuzsanna 
május 28., Pünkösdhétfõ 19.00: a Bárdos Lajos Ünnepi Hetek 
hangversenye 

Evangelizációs Szakosztály
Nyári lelkigyakorlatok Kismaroson a ciszterci apátságban:
július 12 este fél 8-július 15. d.u.3-ig
július 19 este fél 8-július 22. d.u.3-ig
augusztus 2 este fél 8- augusztus 2. d-u.3-ig
témája: „Aki állhatatos marad mindvégig az üdvözül!” 
(Mt.10.22.)Előzetes jelentkezés írásban május 15-ig 
(Kállay Emil 1052.Piarista köz 1); e-mail címén: 

kallay@piar.hu  Bővebb ismertetés a  a SZIE honlapon az 
Evangelizációs Szakosztály 
oldalán:http://szie.communio.hu/drupal7/node/171     

Zöld Kör
Tavaszi előadássorozat   
" Az előadás sorozat célja, olyan előadók meghívása,  akiknek 
gondolatai elősegítik a " Teremtés, a teremtett világ " iránt érzett 
feleősségünk elmélyítését.  
 Csere-bere: tárgyak "újjászületése" , a korábbi nagysikerú akció 
folytatása 
 Gellérthegyi tájékozódási verseny  a Szentimrevárosi Játszóház 
rendezvénysorozatában 
az  időpontokat,  részleteket  a  későbbiekben  hirdetjük ; 
Információ:  sziegreen@freemail.hu

 Klub Szakosztály
Tavaszi Szieszta

www.szieszta.net
2012 április 9-én, húsvét hétfőn.
Információ: Kriváchy Ákos, krivachy.akos@gmail.com
Társasjáték klub
Szerdánként este 18:30-tól 22:00-ig a SzIE pince-klubban
(1118 Bp, Himfy u. 9, a Szent István Ház alagsora).
Mindenféle társasjáték (Activity, Carcassonne, Catan,
Bang, ...), egy kis tea és rágcsálnivaló kíséretében, fiatal
felnőtteknek.
Információ: Gilyén Péter, gilyenpeter@gmail.com, +36(30)329-
0860; http://szie.communio.hu/klub
Hobbi jégtánc
Tanfolyam  (kezdő  és  halad  ó  szinten)  heti  egy  alkalommal, 
kedden  este.Csatlakozhat  bárki,  aki  jó  társaságban rendszeres, 
könnyű  testmozgásra  vágyik,  és  szeret  korcsolyázni  vagy 
táncolni (vagy mindkettőt)!
Hivatásos  jégtánc-edző  segítségével  tanulhatja  meg  a 
korcsolyázás és a jégtánc alapjait.
Információ:  Szlovák  Sándor,  sanyi717@freemail.hu, 
+36(70)270-8883

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

"Művészetek  Szerelmesei"  rajzklub 
 
Helyszín:  Budai Ciszterci  Szent Imre Gimnázium Rajz terem 

1114  Budapest  Villányi  út  27.  Művésztanár:    Szalay  József 
Időpont:  Hetente 1 alkalom (3 óra) keddenként. Tevékenység:  
különböző  technikával  (aquarell,  tempera,  szén,  kollázs, 
montázs,  stb.)  művészi  alkotások  létrehozása.  Tagjaink 
műveiből kiállításokat szervezünk, azokkal hazai és nemzetközi 
pályázatokon  veszünk részt.  Korábban  több díjat  is  nyertünk. 
Résztvevők: korosztályi  korlátozás nincs, tagjaink jelenleg 14-
67  év  közöttiek.  Ha  kedve  van  valakinek  és  örömmel 
csatlakozna  hozzánk,  előképzettségre  nincs  szükség,  előzetes 
egyeztetés  után,  várjuk  szeretettel:  Ságodiné  Molnár  Ildikó, 
+36-20-584-5010 ildikosagodi@gmail.com 

 Kiránduljunk együtt!
Folytatjuk közös kirándulásainkat, szombati napokon. Egy-egy 
túra  10-15  km  hosszúságú,  átlagos  felkészültséget  igényel. 
Jelentkezni  nem  szükséges,  de  a  megadott  helyen  és  időben 
pontos megjelenés szükséges.  A túrák részletes útvonala  és a 
találkozás helye, időpontja az Egyesület honlapján olvasható, az 
aktuális túranap előtt 2 héttel.
A tavaszi időpontok: március 31., május 5., június 2.
Információ: Török Tamás (+36 30 948 3858)

Focikör
Szerda  este  20.30-tól  21.30-ig  teremfoci  a  Kiss  János 
altábornagy u 40-ben papák és fiatalok számára.
Információ: meszena@gmail.com

Szentimrevárosi Darvak Érintős Rögbi 
Szabadidősport Szakosztály

http://www.erintos.rugby.hu
Az  érintős  rögbi  igazi  közösségi  sport.  Gyorsan  változó, 
minimális érintéssel járó labdajáték. Fiúk és lányok, különböző 
korosztályok  együtt  játszhatják.  Biztonságos.  Ütközések 
nincsenek, és teljes játékélményt ad. Jelentkezés 13 éves kortól. 
A  heti  edzések:  Ifi  1.  csapat  (15-23  évesek)  minden  kedden 
18:30-20:00;  Ifi  2.  csapat  (13-16  évesek)  minden  pénteken 
17.30-tól  19.00-ig  ,  és  a  Felnőtt  csapat  (23  év  felett)
minden pénteken 18:45-20:00. Az edzések szabadtéri műfüves 
pályán  vannak  .Információ:  Kató  Csaba  és  Ágota, 
katoek@gmail.com

Lókúti Kulcsosház
A lókúti plébániaépületben, a Bakony szívében, 25 fő részére. 
Emeletes  ágyak,  cserépkályha,  3  fürdőszoba  és  WC. 
Adományaikkal  kérjük,  támogassák  a  ház  fenntartását! 
(felnőttektől  1000 Ft-tal,  gyermekek  után  800  Ft  az  első  két 
gyermekig) 
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Információ: Márialigeti Károly, mariak@elte.hu, 
209-0385

 SZIE Teniszkupa
A tavaszi  fordulót  húsvét után,  április 13-14-ra tervezzük.   A 
végleges időpontot a honlapon közzétesszük.  Nevezni  minden 
korosztályban,  nőknek  és  férfiaknak  lehet.  Párosban  vegyes 
párok is indulhatnak. Mindenkit szeretettel várunk. Érdeklődni 
az ahaz.imre@gmail.com címen lehet.

SZINT 2012.
http://szie.communio.hu/tabor

1992. óta hagyományosan négy évente rendezzük meg a Budai 
Ciszterci  Szent Imre  Plébánia és a Szentimrevárosi  Egyesület 
közös  nagytáborát.   A tábor  időpontja:  *2012.  július  26-29.* 
Helyszíne: Verőce, Csattogóvölgyi üdülőházak
Korhatár nélkül  mindenkit várunk, hisz épp az együttlét a cél. 
Hívják  el  ismerőseiket  is.Jelentkezési  lapok  hamarosan 
elérhetők lesznek a honlapokon, a listákon és természetesen a 
templomban is. Információ: mergla@index.hu

A Szentimrevárosi Egyesület a Kulturális 
Városközpontban, április 1-9.

 A  XI.  kerületi  Önkormányzat  EU  támogatású  KVK  mini-
projekt  pályázatának  keretében  a  Bartók  Béla  úti  Kulturális 
Városközpont  közepén,  a  Gárdonyi  téren  egy  önkormányzati 
helyiségben  rendezünk  be  „Ideiglenes  Szentimrevárosi 
Közösségi  Ház”-at,  amelyben  a  Húsvétra  való  készülődés 
jegyében  április  1-9. között  minden  délután  kézműves  házat 
tartunk gyermekeknek,  egész nap nyitva-tartó Helytörténeti  és 
SZIE kiállítást mutatunk be  és folyamatos helytörténeti tájfutást 
szervezünk   fiataloknak.  Április  9-én,  Húsvét  hétfőn  egy 
délelőtti  és  egy  délutáni  húsvéti  ünnepi  előadást  tartunk  a 
Gárdonyi  téren  felállított  SZIE  színpadon  saját  „kultúr-
csapataink”  és  profi  művészek  felléptével.  Kérjük,  hozza  el 
barátait, ismerőseit is.

Adó 1+1%

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy idén is az adó 2-szer 1%-
át  ajánlhatjuk  fel  közcélra.  A  társadalmi  szervezetek  1%-át 
kérjük, hogy egyesületünknek ajánlják fel! A kedvezményezett 
adószáma,  illetve  neve:  19672249-1-43  Szentimrevárosi 
Egyesület

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  megvalósításához  minden korosztály segítségét 
várja,  de  különösen  számít  a  fiatalok  aktivitására. 
Várjuk  tagjaink  sorába  mindazon  polgárokat,  akik 
vagy csak egy jó hangulatú, keresztény értékeket valló 
közösséghez  szeretnének  tartozni,  vagy  saját 
közösségépítő  ötletük  megvalósításához,  hobbijuk 
másokkal  való  megosztásához  szeretnének  profi 
egyesületi  hátteret  találni  és  elfogadják  az  egyesület 
Alapszabályában foglaltakat.  A jelentkezés módját és 
az Alapszabályt lásd a honlapunkon.

A SZIE  tevékenységét  a  XI.  ker.  Önkormányzat,  a 
Nemzeti  Civil  Alap és a  Szentimrevárosi  Alapítvány 
támogatja.

Honlapunk: http://szie.communio.hu

A  megjelenés  után  történő  változásokról  honlapunkon 
lehet  tájékozódni,  ahonnan  a  programfüzet  aktualizált 
változata is letölthető.

Szentimrevárosi 
Egyesület

Programfüzet

2012. tavasz
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