
Szentimrevárosi Egyesület

Programfüzet

2013. tavasz

Evangelizációs Szakosztály

Felnőtt hittan havonta egy-egy alkalommal
- Csütörtökön a Szent Imre templom alsó hittantermében, 

20:30-21:45-ig. 
Időpontok: február 7., március 7., április 11., május 9.

- Szombaton a Sapientia kápolnájában (V., Piarista köz 1.) 
17:15-18:15-ig, utána 18:30-kor szentmise. 
Időpontok: február 9., március 9., április 13., május 11.

Témák és címek a honlapon megtalálhatók.
Info: Kállay Emil   kallay@piar.hu

Nyári lelkigyakorlatok
Kismaroson a ciszterci apátságban, 3 alkalommal, csütör-
tök estétől vasárnap délutánig
Jelentkezni lehet május 20-ig levélben vagy e-mailben.
(Kállay Emil 1052 Budapest, Piarista köz 1., illetve 
kallay@piar.hu)
Bővebb ismertetés a honlapon:
http://szie.communio.hu/drupal7/node/171

Levelezési Lista és Sajtófigyelő
A Szentimrés Levelezési Lista célja, hogy fórumot biztosít-
son az Egyesületben és a Plébánián tevékenykedőknek hí-
reik, programjaik és a világ dolgaival kapcsolatos aktuális 
állásfoglalásaik kicserélésére és terjesztésére.
Info: http://lists.szie.org.hu/mailman/listinfo/szie-l 

A SZIE Sajtófigyelő célja, hogy a keresztény létünket érintő 
újság- és folyóiratcikkeket, az elektronikus médiában meg-
jelenő híreket  és műsorokat,  az ezekhez  fűzött  értékelé-
seket megosszuk egymással.
Info: http://lists.szie.org.hu/mailman/listinfo/szie-sf 

Klub Szakosztály
Társasjáték Klub
Szerdánként 19:00 órától, fiatal felnőtteknek
Cím: VIII., Mikszáth Kálmán tér 1. (pinceajtó „Védőháló” 
felirattal)
Ping-pong, darts, csocsó, kártya és egyéb társasjátékok
Info: Varga Dávid   +36 20 449 0850

Szent Imre Klub
Havonta egyszer, szombat esténként ifjúsági klubestet tar-
tunk a Szent  Imre Házban (Himfy u.  9.)  gimnazistáknak. 
Minden alkalommal egy meghívott előadóval beszélgetünk, 
majd játék és tánc következik. 
Belépő: lányoknak süti, fiúknak üdítő.
Első alkalom: február 9., 18:15-től
A további dátumokról a honlapon lehet tájékozódni.
Info: Stibrányi Márton    stiboo@gmail.com

Családos Szakosztály
Baba-mama klub, kéthetenként 
Csütörtök délelőtt 9:00-12:00-ig várjuk az otthon lévő édes-
anyákat gyermekeikkel a Szent István Házban (Himfy u. 9.).
A foglalkozásokat szakképzett óvónő vezeti.
Első alkalom: január 31.
Info: Szabó Tünde  226 8907   sz.tunde63@gmail.com

Guriga Csoport
Programjainkra a kerületben lakó, vagy dolgozó mozgás-, 
illetve látássérült felnőtteket várjuk, és mindazokat, akik ve-
lük közösséget vállalnak. Segítők jelentkezését is várjuk.
Klubprogram  havonta  egyszer,  pénteken  18:00-20:30-ig. 
Az  időpontokat  és  helyszíneket  az  Egyesület  honlapján 
tesszük közzé.
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 látogatására 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 ma-
guknak is örömet szerez. 
Info: Péceli Éva    +36 30 449 5394      pecelie@gmail.com

Hangversenyek...
a Szent Imre templomban (Villányi út 25.)
Március 24., vasárnap 19:00 óra
Pergolesi: Stabat mater
Közreműködik: Darázs Renáta, Takács Zsuzsanna,
a Ciszterci Szt. Imre templom női kara és zenekara (korhű 
hangszereken)
Korzenszky Richárd OSB gondolataival

Hagyományos  tavaszi  hangversenysorozatunkat  Húsvét 
után, a Hit Éve jegyében tervezzük, a felekezetek zenéjét 
bemutatva.  A részletes program az Egyesület honlapján is 
olvasható lesz.                                                                       
Info: Csányi Tamás karnagy  +36 20 467 5495

Focikör
Szerda este 20:30-21:30-ig teremfoci a Kiss János altábor-
nagy u. 40-ben, papák és fiatalok számára.
Info: Meszéna Zsolt    meszena@gmail.com
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Népdalkör
Közös éneklésre várunk szeretettel mindenkit, aki - ha 
nem is tud - szeretne énekelni, megismerni a magyar-
ság eme kultúrkincsét.
Összejöveteleinket kéthetente szerdán, 18:30-tól tartjuk 
A helyszínről a honlapon adunk tájékoztatást.
Első alkalom: február 6. (Ménesi út 65.)
Info: Turcsányi Mária   
385 2650    +36 20 983 6578    turcsanyimaria@gmail.com

"Művészetek Szerelmesei" rajzklub
Szalay József tanár úr vezetésével  a Szent Imre Gim-
náziumban (Villányi út 27.)
Különböző  technikák  (akvarell,  szénrajz,  kollázs, 
montázs) elsajátításával művészi alkotások létrehozása, 
minden kedden 16:00-19:00 óra között.                          
Időpontok: január 8-tól folyamatosan.
Info: Ságodiné Molnár Ildikó   
+36 20 584 5010      ildikosagodi@gmail.com

Zöld Kör 
A Madarak és Fák ünnepnapja 
Március 24-én, vasárnap, a 9 órás Szentmisét követően 
gyerekek  és felnőttek  részére  rövid  természeti  totóval 
(madarakról  és  fákról)  egybekötött  tájékozódási  ver-
senyt rendezünk a Feneketlen-tónál, a plébánia közös-
ségeivel együtt. 
Játékunk  minden  korosztály  számára  teljesíthető  és 
élményt adó lesz.
Info: Nemes Gábor   sziegreen@freemail.hu

Kiránduljunk együtt!
Kirándulások havonta egy alkalommal, szombati napo-
kon, minden korosztálynak.
A  túrák  részletes  útvonala,  nehézségi  foka  és  a 
találkozás  helye,  időpontja  az Egyesület  honlapján ol-
vasható, az aktuális túranap előtt 2 héttel.
Jelentkezni nem kell, de a megadott helyen és időben 
pontos megjelenés szükséges.                            
Tavaszi időpontok: március 23., április 20., május 25.
Info: Török Tamás   +36 30 948 3858     torokt@gmail.com

Szentimrevárosi Darvak 
Érintős Rögbi Szabadidősport Szakosztály
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. 
Heti  edzések  minden  pénteken,  szabadtéri  műfüves 
pályán: 
Ifi 1. csapat (16-25 évesek) 19:00-20:30
Ifi 2. csapat (13-16 évesek) 17:30-19:00
Felnőtt csapat (25 év felett) 18:30-20:00
Info: Antalik József      antalikjozsi@gmail.com 
Honlap:  http://www.erintos.rugby.hu

SZIE Teniszkupa
Sorrendben  a  20.  SZIE Teniszkupát  a  hagyományokhoz 
híven,  a  szabadtéri  szezon  kezdetén,  április  12-13-án 
tervezzük megrendezni. A végleges időpontot a hon-lapon 
hirdetjük.                                         
Helyszín: Piarista sporttelep (XII., Költő u. 30.)
A  verseny  lebonyolítása:  pénteken  17:00  órától  -  páros 
mérkőzések, szombat délelőtt - egyéni verseny.            
Nevezni minden korosztályban, nőknek és férfiaknak lehet. 
Vegyes párok is indulhatnak. 
Info: Ágostházy Imre    ahaz.imre@gmail.com  

Nyitott szem fotóskör
Fotópályázat 2014. évi falinaptár képeihez 
A pályázat témája: Szentimrevárosi képek
A pályázat kategóriái: az év 12 hónapjának megfelelően 12 
kategóriában  lehet  pályázni.  A  pályázati  képeket 
Szentimreváros területén belül kell elkészíteni.
A beküldendő papírképek  mérete egységesen 18x24 cm, 
álló  formátumban!  A  pályázat  leadási  határideje:  2013. 
november  15.,  csütörtök  18 óra.  A pályázatok  leadhatók 
személyesen vagy levélben a következő címen: Szent Imre 
Plébánia Iroda 1114 Bp., Himfy u. 9.  A részvétel  18 év 
alatt  és  a  SZIE  tagjainak  ingyenes,  a  nem  tagoktól  a 
költségekhez  1000  Ft  hozzájárulást  kérünk!  A  nyilvános 
zsűrizést  később  meghirdetett  időpontban  tartjuk  a 
plébánia nagytermében.
A fotóskör az egyes kategóriák legjobb felvételeiből 2014. 
évi  falinaptárt  készíttet,  amely  2013.  adventben  fog 
megjelenni.  A  kategóriák  nyerteseinek  díjátadása 
előreláthatólag  2013.  december  8-án  lesz  a  Szent  Imre 
templomban.
További  információk  olvashatók  a  honlapon,  illetve 
kérhetők Urbányi Zoltántól:   
+36 20 971 3448       urbanyi.zoltan@upcmail.hu

A  pályázathoz  kapcsolódóan  a  tavasz  folyamán  az  ér-
deklődőknek  fotó-sétát,  illetve  "előbírálatot"  szervezünk, 
melyekről  a  honlapon  és  a  SZIE  levelezőlistán  küldünk 
értesítést.

Lókúti Kulcsosház
A Bakony szívében,  a  lókúti  plébániaépületben  lévő  kul-
csosház 25 fő részére nyújt szálláshelyet. 
A  házban  emeletes  ágyak,  cserépkályha,  3  fürdőszoba, 
konyha  és  WC  található.  Igénybe  vehető  Húsvét  és 
Mindenszentek  ünnepe  között.  A  ház  fenntartásához 
adományokat elfogadunk a családoktól.
Info: Márialigeti Károly   209-0385   mariak@elte.hu

Új SZIE Közösségi Ház 
A XI. ker. Kende utca 12. sz. alatt új közösségi helyiségek 
állnak a SZIE rendelkezésére. Bejárat közvetlenül az utcá-
ról.
Első program: Szentimrevárosi helytörténeti kiállítás
Megtekinthető: 2013. március 1-től.
A további rendezvényeket a honlapon hirdetjük!
Info: Szesztai Attila   aszesztai@t-online.hu

Adó 1+1 %
Programjaink sikerét nagymértékben segíti, ha adójának 
1 %-át felajánlja az Egyesület számára. 
A felajánláshoz szükséges adatok: 
Kedvezményezett adószáma: 19672249-1-43
Kedvezményezett neve: 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  meg-
szülessék, 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  megva-
lósításához  minden  korosztály  segítségét  várja,  de 
különösen számít a fiatalok aktivitására. Tagjai sorába vár 
minden  érdeklődőt,  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 
támogatja.

Honlapunk: http://szie.communio.hu
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