
Családos Szakosztály

Baba-Mama Klub
Szerda  délelőtt  9:30-tól  13-ig  várjuk  az  otthon  lévő 
édesanyákat  gyermekeikkel  a  Szent  István  házban  (XI. 
Himfy u. 9.). Kezdés szeptember 7-én.
Info: Szabó Tünde, tunde@gportal.hu, 226-8907

Guriga Csoport

A  Szentimrevárosi  Egyesület  Guriga  csoportja  a  XI. 
kerületben élő mozgássérült vagy vak felnőttek és segítőik 
baráti  szabadidős  csoportja.  A  SZIE  Guriga  csoport 
szeretettel  várja  az  újbudai  mozgássérült,  látássérült 
embereket  szabadidős  programjaira.  Várják  azokat  az 
önkénteseket is, akik szívesen vállalnak közösséget velük. 
Programok:  szeptember  17.  Szekszárdi  Szüreti  Napok, 
Györköny;  szeptember  30.  Klub;  október  15. 
Székesfehérvár;  október  28.  klub;  november  12. 
Szentendre  Szent  Márton  Újborfesztivál  és  Libator; 
november 25. Klub; december 3. Magyar Színház Rumini 
bemutató; december 16. Klub. Információ és jelentkezés:  
Szuhaj  Eszter  szuhaj.eszter@hdsnet.hu tel:  +36  1 209 
3963

Hangverseny

Hangverseny a Ciszterci Szt. Imre templomban (XI. 
Villányi u. 25.)
október 2., vasárnap 19.00
Liszt: Esztergomi mise (vatikáni változat). Közreműködik a 
Belvárosi Főplébániatemplom kórusa és a Budapesti 
Kórus vezényel Virágh András (Liszt-díjas)
október 23., vasárnap 19.00

Lodovico da Victoria: Requiem
A forradaom és szabadságharc áldozatainak 
emlékezetéreKözreműködik a Discantus Énekegyüttes 
(műv. vez. Mészáros Péter és hangszeres együttes 
korabeli hangszereken 

Evangelizációs Szakosztály

Felnőtt hittan havonta 
i)  a  Piarista  Kápolnában  szombaton  17:15-től  20  óráig; 
első alkalom: szeptember 10.
ii)  csütörtökön  a  templom  alsó  hittantermében,  első 
alkalom: szeptember 8.
További alkalmak időpontja a SZIE-honlapon.
Info:   Kállay Emil, kallay@piar.hu

Zöld Kör

Megrendezzük a hagyományos tájékozódási futóversenyt. 
A Teremtés Hetét ünneplése a református és evangélikus 
testvérekkel  közösen  ünnepeljük.  Info:  Balázs  Orsi,  
Nemes Gábor, sziegreen@freemail.hu

Klub Szakosztály

SzIE bál
A  SzIE  idei  bálját  november  12-én  szombaton  este  7 
órától  éjjeli  2  óráig  tartjuk  a  Budai  Ciszterci  Szt.  Imre 
Gimnázium dísztermében, 1114 Budapest Villányi út 27.
Szeretettel  hívunk  minden  táncolni  szerető  fiatalt 
nyitótáncosnak a SZIE Bálra. A próbák vasárnap délután 
lesznek.  Első  próba:  szeptember  18.vasárnap,  du15h. 
Helyszín:  Budai  Ciszterci  Szent  Imre  Gimnázium, 
Tükörterem
Információ: Meszéna Zsoltné  meszenag@gmail.com; 
Hámori Gyula:   h.gyuszi@freemail.hu;  
http://szie.communio.hu/bal

Őszi Szieszta
www.szieszta.net
2010 október 22. szombat estén (figyelem:  a dátum kis 
eséllyel  még  változhat)  lesz  a  szentimrés  fiatalok 
évadnyitó  táncos  estje.  Részletek  a  honlapon: 
http://szieszta.net Info:  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.  Infó:  Gilyén  Péter,  
gilyenpeter@gmail.com,  +36(30)329-0860; 
http://szie.communio.hu/klub

Hobbi jégtánc
Tanfolyam (kezdő és haladó 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.
Infó:  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.
Info: Kató Csaba, katoek@gmail.com, +36(30)338-3661

"Művészetek  Szerelmesei"  rajzklub 

2009-ben  alakult  rajzklub  a  SZIE  szakosztálya.  
Helyileg:  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.  Ságodiné 
Molnár Ildikó, +36-20-584-5010; sagodi.ferenc@chello.hu; 
ildikosagodi@gmail.com 

 Kiránduljunk együtt!

Kirándulások havonta egy alkalommal, szombati napokon. 
A kirándulás nem igényel  nagyobb felkészültséget.  Egy-
egy  napon  12-16  km  a  táv.  Az  alkalmakra  előzetesen 
jelentkezni  nem  kell,  de  a  pontos  érkezés  fontos. 
Részletes  útvonalat,  találkozási  helyet  és  időpontot  a 
plébániai  hírlevélben,  1-2  hétre  előre  jelezzük.  Őszi 
időpontok: szeptember 18., október 8. és november 19.
Info: Török Tamás, torokt@gmail.com, +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.
Info: 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 
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műfüves  pályán  vannak  .Info:  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. Szállás-hozzájárulás: 800 Ft, SZIE tagoknak 600 Ft, 
gyermekeknek 500 Ft, harmadik gyermektől ingyenes.
Info: Márialigeti Károly, mariak@elte.hu, 209-0385

Nyitott szem fotókör

Idén is megrendezzük hagyományos fotópályázatunkat 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
További  információ:  Urbányi  Zoltán:  (20)-9713448;  
urbanyi.zoltan@upcmail.hu  ; www.szie.communio.hu  

SzIE Teniszkupa

Idén is  megrendezésre  kerül  a  hagyományos  őszi  SzIE 
Teniszkupa  egyéniben  és  párosban.  Helye:  Piarista 
Sporttelep, Időpontja: szeptember 30. - október 1.
Ágostházy Imre; ahaz.imre@gmail.com

Szellemi-Lelki Hétvége

2011.  november  18-19.  péntek-szombat;  Helyszín: 
várhatóan a Szent Margit Gimnázium; Téma: A CSALÁD ; 
Szervező: Karolina Egyesület

„Szabadegyetem” - Ismeretterjesztő előadások

Kopp Mária: A magyar lakosság egészségügyi állapotáról 
szóló „Hungarostudy” érdekességeinek ismertetése 
Szent Imre ház nagyterem; 2011. október 28. 18 óra

Márialigeti  Károly: Öntsünk tiszta vizet a pohárba - hitek 
és tévhitek a (budapesti) ivóvízről
Szent Imre ház nagyterem; 2011. október 4. 18 óra

.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 gondol-
kodásukban és tetteikben felelős polgárok  legyenek.  Az 
Egyesület  céljai  megvalósításához  minden  korosztály 
segítségét  várja,  de  különösen  számít  a  fiatalok 
aktivitására. Tagjai sorába várja minden érdeklődőt, aki az 
Alapszabályával  egyetért.  Az Alapszabály és a belépési 
nyilatkozat megtalálható a honlapon.

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

Honlapunk: http://szie.communio.hu

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

Szentimrevárosi Egyesület

Programfüzet

2011. ősz
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