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A Szentimrevárosi Egyesület szakosztályainak 2006. évi beszámolói 

 
Családos farsang és játszóházak 

A SZIE Családos Szakosztályának a 
Közművelődési Megállapodásban vállalt mindkét – 
tavaszi ill. őszi - családos nagyrendezvénye a 
korábbiakhoz hasonlóan, idén is sikerrel zajlott le. 
A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 
dísztermében a 2006. II. 19-én tartott farsangon kb. 
300, a XI. 5-én szervezett játszóházban 200 fő volt 
jelen. IX. 23-án, a Missziós napon tartott 
játszóházban háromszáznál is többen vettek részt. 

„A Diótörő farsangja” csodálatos mesevilágba 
vezette a szentimrevárosi családokat. 
Megelevenedett a „Hóbirodalom”, „Cukorország”, 
távolkelet csodái és az „Egerek birodalma”. Ki-ki 
tanulhatott balettozni, vagy részt vehetett 
varázslatokban, mintha csak a Diótörő meséjének 
nagy családjává vált volna a Szentimreváros. Az 
előadást – a hópelyhek táncát - hetedik osztályos 
kislányok tervezték és játszották el a színpadon Éry 
Franciska vezetésével. A babaszépségversenyt 
végül egy, a szebbnél szebb játékbabák közé ültetett 
élő kisbaba nyerte… Végül, - amint a szereplők is a 
Diótörőben, - valamennyien keringőztünk 
Csajkovszkij gyönyörű zenéjére. 

Nyilvános működése kezdetén az Úr Jézus nyolc 
csodálatos értelmű kijelentéssel kezdte hirdetni a 
Mennyek Országának örömhírét. A nyolc 

boldogság játszóháza – részben a 2007. évi 
Városmisszióra való készülődés jegyében is – ezt a 
nyolc gondolatot és összefüggésüket igyekezett 
átélhető élmények révén közel hozni a gyerekekhez, 
egy erre az alkalomra kitalált játéksorozat 
segítségével.  
A játszóház részeként ez alkalommal kiállítást is 
készítettünk a korábbi években megrendezett 
játszóházaink és tematikus farsangjaink 
bemutatására. A mintegy 15 eseményt 
felsorakoztató kiállításon fényképek, számítógépes 
vetítés, különleges játékeszközök, egyénileg és 
közösen készített kézműves alkotások és az 
összefüggéseket láttató sorozatok révén idézhették 
fel a látogatók az elmúlt nyolc év szép emlékeit. A 
kiállítás egyben búcsút is jelentett a Szent Imre 
Gimnázium dísztermétől. Ezt az oly sokat látogatott 
helyszínt - a városrész sajátos története folytán - a 
keresztény családok otthonuknak érezték, és ezentúl 
is otthonuknak fogják azt tekinteni, akkor is, ha 
annak a jelenlegi, rendkívül elegáns állapota 
számunkra nem teszi lehetővé, hogy 
gyermekeinkkel ott szellemi-lelki identitásunkat 
időről időre megünnepeljük. 

Az őszi missziós napon a SzIE Családos 
szakosztálya új helyszínen, a Feneketlen-tó melletti 
játszótéren rendezett játszóházat, „A Boldog 

Királyfi” címmel. Programunkkal szerettük volna 
megmutatni egy minden magyar számára kedves 

keresztény család boldogságának titkait. Úgy 
véltük, a család boldogsága olyan közös téma, ami 
az Egyháztól távol álló családokat is érdekelheti. 
A Szent Imrés keretmese révén a legszebb 
keresztény értékeket igyekeztünk megcsillantani, 
amit csak gyermek a szüleitől kaphat: - azaz, hogy 
Isten ajándékaként fogadják (I.), hogy szeretetben 
él (II.), hogy a lélek templomát építheti (III.), hogy 
tanítója hitre neveli (IV.), hogy apjától, anyjától a 
keresztény értékrendet kapja útmutatóul (V.), s 
hogy megtanult imádkozni (VI.). Játékainkban 
szándékosan nem neveztük meg a Boldog Királyfit, 
a játszóknak kellett kitalálniuk, ki lehet ő? 
Gyermekek és szüleik - állomásról állomásra járva - 
először ízelítőt vehettek a Királyfi örömeiből, majd 
végül a megszerzett jutalommatricák helyes 
sorrendbe rakásával megfejthették a rejtvényt: Szt. 
Imre nevét. A játékokat élőképek követték, 
melyeket Virághalmy Judit álmodott meg és 
bontakoztatott ki a játszótér rögtönzött színpadán a 
jelenlévő gyermekekkel és felnőttekkel. A 
gyönyörű, őszi idő és az igen alapos felkészülés 
eredményeképpen úgy érezzük, a harmadfélszáz 
résztvevő sok-sok örömmel gazdagodva térhetett 
haza a játszóházból. 
Itt szeretném megjegyezni, hogy a televízió 
ostromának hetében nagy bátorság kellett ahhoz, 
hogy missziós programunkkal a Szentimrét egyedül 
képviseljük nyílt közterületen. Örülök és köszönöm 
munkatársaimnak, hogy aggodalmaik ellenére mi 
együtt maradtunk, és közösen vittük sikerre a SzIE 
nagy gonddal megalkotott játszóházát. 

Családos nagyrendezvényeinket közösségünk 

tagjainak szeretete élteti, az adja meg valódi 
értéküket, ízüket, hitelüket. Valamennyiünk 

nevében hálásan köszönöm most minden segítő 
önzetlen részvételét a tervezés, az előkészítés és a 
lebonyolítás nagy munkájában, elsősorban is 
Ládonyiné Bartha Gabriellának a farsang 
varázslatos mesevilágának megteremtését, melyben 
Virághalmy Judit, Éry Franciska és Szabó Tünde is 
oroszlánrészt vállaltak. Ötünk közös gondolkodása 
formálta zömmel A Boldog Királyfi játszóházát is, - 
formálva, s remélem, gazdagítva közben maga-
magunkat is. Mindannyiótoknak köszönöm az 
egész SzIE nevében önzetlen, odaadó, értékes 
munkátokat. 

A SzIE családjai közül külön is hálásan köszönjük a 
hűséges áldozatvállalást Ságodiné Ildikónak és 
leányainak, Nellynek, Nórának és barátnőjének, 
Dórinak, Ládonyi Emesének, Veronikának, 
Borcsinak, Panninak és barátnőjének, Dorkának, 
Márialigeti Mártonnak, Ilonának, Annának, 
Borbálának, Kristófnak, Sebestyénnek és 
édesapjuknak, valamint Kató Ágotának, Miklós 
Dettynek, Juhász Katinak és Balyó Erzsikének, nem 
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egyesületi tag segítőink közül pedig Ludányi 
Irénkének és Ludányi Dórinak, Godányi Eszternek, 
Farkas Áginak és Noszeda Marcinak, Bartók 
Marcinak és édesapjának, továbbá Kaffka 
Károlynénak. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy 
mindig számíthattunk, számíthatunk egymásra! 

Márialigetiné Makhult Katalin 
 
 
 
 
Zsibongó Klub 

A Szentimrevárosi Egyesület Családos szakosztálya 
a kisgyermekes családok számára 2006-ban is - 
immár tizenötödik éve folyamatosan - működtette 
havonkénti Zsibongó Klubját Ungváryné Simon 
Nóra vezetésével. Az összejöveteleken 
alkalmanként legkevesebb 35-40 fő vett részt, de 
többször is örvendhettünk 60-80 fős 
vendégseregnek. Egyesületünk családjai és a 
,,kívülálló" érdeklődők körülbelül egyenlő arányban 
látogatták a klubokat. Egyesületünk tagjai a klub és 
a kézműves foglalkozások vezetését 
térítésmentesen végezték, a meghívott előadók 
fáradságát virággal, (gyerekek esetében) 
édességgel, ill. könyvvel honoráltuk. 
 
Programjaink a 2006. évben a következők voltak: 
• Készülődés a Diótörő farsangjára, diavetítéssel; 
tüllszoknyás balerina báb és papíregér készítése 
• Farsang 
• Asztali bábjáték; tojásfestés, papírfigurák 
• Moldvai koncert és táncház a Hetedhét 
zenekarral; "Bújj, bújj zöldág" szoknyák és 
nadrágok krepp-papírból, rajzzal kiegészítve 
• Játékok a szabadban 
• Aktív részvétel a Boldog Királyfi játszóházában 
• Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi a 
Gárdonyi (gyermek) Színkör előadásában; tündér 
baba és királyfi báb készítés 
• Látogatás a Természettudományi Múzeum 
természetbúvár termében vezetéssel; totó kitöltés 
• "Karácsonyi ki mit tud?", a gyermekek 
hangszeres-és énekszámokat, meséket adtak elő 
mindnyájunk örömére; csillagdísz, angyal és 
képeslap készítés 
•  
Klubjainkon örömmel láttuk, hogy a családok 
otthon érzik magukat az Egyesület 
gyermekrendezvényein, akár a Zsibongót, akár az 
Egyesület többi gyermekeknek szóló programját 
tekintjük. A résztvevők szívesen vállalnak cselekvő 
szerepet a szervezésben, s közben egyre több és 
erősebb szállal kötődnek egymáshoz, és ezáltal 
otthontadó városrészünkhöz, a Szentimrevároshoz. 
 

Márialigetiné Makhult Katalin 
 

Gyermek-néptánccsoport 

Az 5-10 éveseknek szóló tánccsoportunk 2001 
őszétől működik. A szakmai irányítást Tímár 
Mihály, a Csillagszemű táncegyüttes tanára vállalta. 
Hetente egy alkalommal, csütörtökön tartjuk a 
próbákat a Szent Margit Gimnáziumban. 2003 
őszétől a jelentkezők nagy számára való tekintettel 
két csoportban folyik az oktatás. Háromnegyed órát 
(16.15-17-ig) foglalkozunk a kisiskolásokkal, és 
több mint egy órát (17-18.15-ig) a felsőtagozatos 
iskolásokkal. A foglalkozást 18.15-18.45-ig focival 
fejezzük be. Az elmúlt év során körülbelül 25 
illetve 20-22 gyerek járt a csoportokba. 
Legfontosabb célunk, hogy a gyerekek 
megszeressék a néptáncot és a hozzá kapcsolódó 
kultúrát. Néptánc csoportunk szívesen vállal 
fellépéseket kerületi intézményekben és 
nagyrendezvényeken, illetve jótékonysági esteken. 
Decemberben az idősek plébániai karácsonyán 
táncoltak a gyerekek. 

Lengyel Balázsné 
 
Autóbuszos kirándulás 

Az Egyesület 2006. évi autóbuszos kirándulását 
május 13-án rendeztük meg. Uticélunk Ópusztaszer 
volt, ahol a Nemzeti Emlékparkban tettünk 
látogatást. A park területén a Feszty-körképen kívül 
megtekintettük a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot, az 
"Erdő és Ember" című a XIX.sz.-i 
erdőgazdálkodásról és fafeldolgozásról szóló 
bemutatót, a honfoglaláskori Szer monostort 
ismertető kiállítást, és ezenkívül még sok más 
érdekes program ill. kiállítás vonzotta a 
résztvevőket. 
Délben Ákos atya szentmisét mutatott be a parkban 
található ökumenikus kápolnában, melyet hazánkért 
ajánlott fel. A kiránduláson 65 fő vett részt, ennek 
kb. egyharmada gyermek.  

Rátkai László 
 
 
Szabadegyetem, színházlátogatás 

Az elmúlt idényben három alkalommal szerveztünk 
színházlátogatást az Örkény Színházba 385-400 fő 
részvételével. Októberben Molnár Ferenc: A testőr 
c. darabot néztük meg, januárban Csehov: Sirály-t, 
márciusban Shakespeare: Makrancos hölgy c. 
művét. A darab után mindig volt közönségtalálkozó 
is a színészekkel. 
Október 14, szombaton 3-4 óra időtartamú temetői 

sétát szerveztünk Sudár Annamária vezetésével, 
amelyen 50-60 fő vett részt. 
November 19-én zenei vetélkedőt rendeztünk 72 
általános iskolás gyerek részére Mozart műveiből és 
életéről, születésének 250. évfordulója alkalmából. 
A szülők és a gyerekek jóltartásában Ságodi Ildikó 
és Komorovicz Judit  segítettek, Gresz István 
fényképezett. 

Lengyel Balázsné 
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Evangelizációs Szakosztály 

Az Evangelizációs Szakosztály feladatának azt 
tekintette, hogy segítse a SZIE tagok lelki életének 
ápolását lelkigyakorlatok tartásával, a Választmány 
és a Szakosztály vezetők elmélyedését az őszi, 
Lókúton tartott hétvégi együttlét megszervezésével, 
valamint a „Sajtó-figyelő” révén tájékoztasson az 
Egyházat és keresztény világnézetünket érintő 
írásokról. 

1.) Lelkigyakorlatok: 2006 nyarán a kismarosi 
Ciszterci Nővérek Apátságában három 
lelkigyakorlatot rendeztünk június 22-25-ig, július 
20-23-ig, és augusztus 10-13-ig. Mottója ez volt: 
„Az Isten szeretet”. XVI. Benedek pápa első 
enciklikája alapján a témát a következő 
elmélkedésekben dolgoztuk fel: 1. Az enciklika 
átfogó ismertetése. 2. „Szeretet? Az mi?” 3. A 
szeretet = ismeret; a szeretet pszichofiziológiája. 4. 
A szeretet és szenvedés kapcsolata. 5. A szeretet 
patológiája. 6. Az érthetetlen szeretet: a kereszt 
misztériuma. 7. Szeretet variációk: „viselős 
szeretet” leleményes, félénk, érzékeny, fogódzkodó, 
kereső, keresztény szeretet. 8. Az ember Isten-
szeretete. 9. Az Egyház jövője: a szeretetből való 
szolgálat vállalása.   A lelkigyakorlatokon összesen 
71 személy vett rész. 

2.) A „Mag” lelki hétvégéje Lókúton, szeptember 
15-17-ig: Összejövetelünk elején kegyelettel 
emlékeztünk meg Ágostházy Margitról, aki oly 
szorgalmasan járt a lelki hétvégéinkre, de sajnos 
búcsúznunk kellett tőle, mert magához szólította az 
Úr. Az idei témáink a következők voltak: 1. téma: 
„Az örök élet érettségijén”. Egész életünk – 
gyerekkorunktól kezdve halálunkig – folytonos 
vizsga. Egyéni- családi- közösségi- egyházi- 
nemzeti- kozmoszi- életünkben is. Mi a felkészülés 
útja? Sík Sándor: „Úgy imádkozzál minden nap, és 
úgy élj, hogy el ne törd előre gyönge szárnyát, 
végső órán felsíró imádnak”. 2. téma:”Merre tart az 
emberiség?” Homlokegyenest szembe azzal, amit 
mi igaznak, jónak tartunk. Kinek van igaza? Nem 
lehetetlenülünk-e el a jövő társadalmában? Mi a 
jövő képünk? 3. téma: A keresztény ember 
Európában. Ha mi a jövő Európájában nem tudjuk 
az embert szellemi kibontakozáshoz segíteni, akkor 
az a gyökértelen típus fog elterjedni, mely ma is 
gyakran látható. Az értelmetlen ember, aki életében 
alig talál már értelmet, a lelkiismeretlen ember, aki 
már nem érez belső kötelezettséget, az értékekkel 
szemben álló ember, aki már csak fáradtan 
mosolyog az értékek és ideálok fölött, az 
eszmélésre képtelen ember, aki már nem ismeri a 
csendet és az elmélkedést, az apatikus ember, 
akinek lelki gerincét összetörték… 4.téma: Hogy 
tovább SZIE ? 
Alapkérdésként vetődött fel, hogy miért ilyen 
érdektelen a „Mag” lókúti hétvégéje az idén? 
Mintha a sokféle elfoglaltsága az embereknek, meg 
SZIE-tevékenysége fontosabb volna az együtt 

gondolkodásnál és együtt imádkozásnál… Egy 
évben még ezt az együtt töltött másfél napot sem 
tudják rászánni azok, akik „használják” a SZIE-t… 
Nehogy már még mi is abbahagyjuk! Ha nem azt 
tesszük, amit Isten elvár tőlünk meg fog szűnni a 
SZIE is, mint annyi más egyesület is már tönkre 
ment a rendszerváltás kezdete óta! 

3.) Felnőtt hittan minden szerda este negyed 9-kor 

a Szent Imre templom hittantermében 2006-ban 
jelent meg a Katolikus Egyház Katekizmusának 
kompendiuma. Ez alapján állítottuk össze az idei 
hittan tematikáját az „Élet Krisztusban” fejezetre 
építve. I. szakasz: Az ember hivatása: élet a 
Szentlélekben l. fej.: Az emberi személy méltósága. 
2. fej. Az emberi közösség. 3. fej. Isten üdvössége. 
A II. szakasz a Tízparancsolat alapján foglalja össze 
Krisztus erkölcsi tanítását. Az egyes tételek 
ismertetését a közösség tagjai közül vállalja valaki, 
aztán megbeszéljük az anyagot. Tisztázzuk a 
felvetődő problémákat, s elgondolkozunk azon is, 
hogy hogyan lehet a mai gyerekeknek és 
fiataloknak ezt továbbadni. A jelenlevők különböző 
generációkhoz tartoznak, ez élénkíti a 
megbeszélést, a tapasztalat-cserét. 

Kállay Emil 
 
Internetes Levelezési Listák   A szakosztály 
üzemeltetésében működik az egyesület két 
levelezési listája. Ezeknek a piarista atyák 
biztosítanak helyet szerverükön, amit ezúton is 
köszönünk. A listák moderáltak, ami annyit jelent, 
hogy csak ellenőrzött üzenetek kerülhetnek a 
listára, ami a bensőségesség megőrzése miatt 
szükséges, bár néha kisebb torlódásokat okoz. A 
feliratkozott tagok a WEB-es felületen vagy 
elektronikus levélben tudják beállításaikat 
módosítani, így ehhez nem kell adminisztrátori 
segítség. 
Szentimrés Levelezési Lista   A lista célja, hogy 
fórumot biztosítson a Szentimrevárosi Egyesület és 
a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia körül 
tevékenykedő testvéreknek híreik, programjaik és a 
világ dolgaival kapcsolatos aktuális állásfoglalásaik 
kicserélésére és terjesztésére. Levelezési listánk az 
első hazai egyházközséghez kapcsolódó 
elektronikus fórum, hiszen 1995. május 8. óta 
működik. A listának jelenleg 165 feliratkozott tagja 
van, akiknek a többsége közvetlenül kapja a 
leveleket. Egy kisebb hányad a ’digest’ szolgáltatást 
választotta, ami egy bizonyos mennyiségű (50 kB) 
levelet összevár, és csak utána továbbítja. Ezt azért 
fontos jelezni, mert ilyen használat esetén 
előfordulhat, hogy egy-egy programról valaki későn 
értesül. Ezért kérünk minden programgazdát, hogy 
jó előre jelezze programjait. 
Szentimrés Sajtófigyelő   A lista célja, hogy a 
keresztény létünket érintő újság- és 
folyóiratcikkeket, az elektronikus médiában 
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megjelenő híreket és műsorokat, 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. A lista az 1995. augusztus 
17-e óta kézi továbbítással működő Sajtófigyelő 
egyszerűbb adminisztrálását teszi lehetővé. 
A listának jelenleg102 feliratkozott tagja van, akik 
közvetlenül kapják a leveleket. Itt nem látjuk 
értelmét a ’digest’ szolgáltatás biztosításának. 

Mergl Attila 
 
Keresztállítás 

Az elmúlt években nem volt keresztállítás. Sajnos 
továbbra is gondot okoznak a kisebb-nagyobb 
rongálások. Tavaly - már másodszor – súlyosan 
megrongálták a Naszály oldalában lévő Szent 
Margit keresztet. Szerencsére a hír nagyon hamar 
eljutott hozzánk, így a helyreállítást is hamar 
megkezdhettük. A kereszt felső részét teljesen 
újonnan el kellett készíteni, vasalattal megerősítve. 
A munkákat június 18-án végeztük el. A 
helyreállítás mintegy 46 ezer Ft-ba került, melynek 
nagyobbik hányadát a hívek adományai fedezték. 
Köszönet érte, mint ahogy a munkában részt vevő 
Göncz Gyulának, Horváth Zoltánnak és Wilde 
Györgynek is. 
 
Tenisz 
Az elmúlt évre az volt a jellemző, hogy a bajnokok 
többnyire megvédték előző alkalommal nyert 
elsőségüket. Így volt ez a férfi egyes és a férfi páros 
versenyben is. Csak a lányoknál volt változatosabb 
a küzdelem, mivel most Barabás Réka bizonyult 
jobbnak Ságodi Nórával szemben. 
Tavasszal 13 egyéni versenyző mellett nyolc páros 
nevezett, ami nagyon szép részvételt jelent. Az 
egyéni verseny győztese ismét Budai György lett. 
Ősszel a 12. SZIE-kupán sajnos az érdeklődés kissé 
megcsappant, így csak a férfi párost tudtuk 
megrendezni. Négy páros indult, így is méltó 
küzdelem alakult ki. A Bajor Péter - Nyáry 
Zsigmond páros mindenkit legyőzve lett ismét első. 
Legközelebb ismét ősszel hirdetjük meg a versenyt, 
remélhetőleg minden versenyszámban. 
 
Kiránduljunk együtt! 

Az elmúlt évben 6 alkalommal szerveztünk közös 
kirándulást. Hármat-hármat tavasszal, illetve ősszel. 
Elmondható, hogy az együtt kirándulóknak 
kialakult egy közös része, és minden alkalommal 
vannak újonnan érkezők is. Általában 20 fő körüli a 
létszámunk. Nagyon jó hangulatúak ezek az együtt 
töltött napok, félnapok. Továbbra is bátorítunk 
mindenkit a csatlakozásra! E beszámolót követően 
legközelebb március 24-én indulunk ismét együtt. 
A részletekről tájékozódni lehet előtte a plébániai 
hírlevélből, utána a Fésületlen számaiból. 

Török Tamás 

Guriga csoport 

A Guriga csoport tevékenysége 2006-ban az előző 
évihez hasonlóan folytatódott. 10 alkalommal 
tartottunk klub összejövetelt, melyen az állandó 
résztvevők száma: 10 mozgássérült, 1 látássérült és 
3 segítő. A klubalkalmakon különböző témákról 
beszélgettünk, néhányszor játszottunk, illetve 
vendéget hívtunk. Az összejövetelek állandó helye 
a Szent István Ház volt, ahol mindig szívesen nyit 
ajtót nekünk a Plébánia.  
A Szent István Házon kívül 2006-ban 9-szer 
találkoztunk. Ezeken az alkalmakon átlagosan 9 
mozgássérült, 2 látássérült, 11 segítő vett részt. 
2006-ban is igyekeztünk élménydús programokat 
szervezni, tavasztól őszig országunk településeire 
kirándultunk, a hidegebb hónapokban Budapesten 
szerveztünk kulturális programot. Moziban, 
színházban, a Budai hegyekben, Dunaszerdahelyen, 
Kiskunfélegyházán, Györkönyben és Noszvajon 
voltunk. 
2006-ban az egyhetes nyári táborunk Garán volt, a 
református parókián. 10 mozgássérült, 2 látássérült, 
7 segítő és 3 gyermek vett részt ezen a programon. 
Az egész évben programjainkon az összes 
résztvevő: 21 mozgássérült, 2 látássérült, 24 segítő 
és 3 gyermek volt.  
Állandó résztvevők: 9 ms, 2 ls, 6 s.  
 
A hangoskönyvtárunk működése 2006-ban 
szünetelt. 
 
Az elmúlt évben három sikeres pályázatunk volt, az 
Önkormányzatunk Civil pályázatán 190.000,- Ft-ot, 
a Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőség Alap 
pályázatán 150.000,- Ft-ot az NCA pályázaton 
160.000,- Ft-ot nyertünk – ez utóbbit sajnos csak 
felerészt használtuk föl. Programjainkat ezen 
összegek használatával szerveztük, többnyire az 
önköltségi ár felét kértük részvételi díjként.  
2006-ban is külön felelőse volt az egyes 
tevékenység-fajtáknak, így a klubok, kirándulások, 
nyári tábor programjáról más-más vezető 
gondoskodott. Klubvezető: Szuhaj Eszter. A 
kirándulások szervezői: Borbély Imre, Horváthné 
Tarjányi Ildikó, Horváth Zoltán, Krómer Ágnes, 
Szegedi Gábor, Szuhaj Eszter, Tóth Adrienn, Végh 
Orsolya. A csoport tevékenysége nem változott, 
továbbra is megmaradt a havi kétszeri találkozás és 
a nyári tábor. A Guriga csoport újabb tagokkal 
gyarapodott. 
2006-ban a SZIE tagok közül 15 fő tartozott a 
Guriga csoporthoz: Horváth Zoltán, Horváthné 
Tarjányi Ildikó, Krómer Ágnes, Mucsi László, Oláh 
Miklósné, Szegedi Gábor, Szuhaj Eszter, Szuhaj 
Mihály, Tóth Adrienn, Tóth Péter, Végh Orsolya.  

Szuhaj Eszter 
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Hangversenyek, Vers és Dal 

A tavalyi esztendő a 13. volt a templomi 
hangversenyek valamint a Vers és Dal sorozat 
történetében; az első mondat legyen a köszöneté 
mindezért. Noha mindig és elsősorban a 
szentimrevárosiaknak szeretnék szolgálni, mégis az 
évek során egy kicsi részt vállalhattunk a főváros 
lelki életében is.  A szokatlan kifejezést nem 
véletlenül használom, a cél mindig az, hogy a 
Gondviselés bennünk lévő tehetsége erősödjék. A 
statisztika szerint : 

• Hangversenyek a Ciszterci Szt. Imre 
templomban – tavasz, ősz – 8 előadás 

• „Vers és Dal” – Irodalmi estek a Szt. Imre 
házban – 3 előadás 

 A előadásoknak hozzávetőlegesen 4000 hallgatója 
volt. A sorozatokról – a szórólapokon kívül – az 
írott és elektronikus sajtó is rendszeresen hírt adott, 
sokszor nem elfelejtve a támogatókat, segítőket, így 
az Egyesületet is megemlíteni. 
Természetesen a szerkesztő számára minden 
szezonban vannak kedvesebb gyermekek: a 
Jeremiás siralmai, a Partiumi Egyetem kórusa, a 
Hegyi beszéd Petrozsény épüléséért... 

szép napot kíván Csányi Tamás karnagy 
 
Hangversenyek a Ciszterci Szt. Imre templomban 

– tavasz, ősz – 8 előadás 
2006. április 9-én, Virágvasárnap 20.00 órakor  

Thomas Tallis: Jeremiás siralmai, 
nagyböjti zsoltárok, az Eperjesi Graduál 
énekei. 
UniCum Laude Énekegyüttes 
bevezeti: Brückner Ákos Előd O. Cist.  

április 23-án, vasárnap 17.30 órakor a Szent Imre 
Házban  

Muzsikás együttes előadása gyermekeknek 
és felnőtteknek, korhatár nélkül  

május 7-én, vasárnap 20.00 órakor  
Budapesti Énekes Iskola 
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepi 
miséje (XIV. század)  

május 14-én, vasárnap 20.00 órakor  
Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskara 
(Nagyvárad) vezényel: Berkesi Sándor és 
Brugós Anikó 500 év kórusa 1.  

május 21-én, vasárnap 20.00 órakor  
Budapesti Vonósok 
J. Haydn: Krisztus hét szava a kereszten  

május 28-án, vasárnap 20.00 órakor  
Angelica Leánykar, vezényel: Gráf 
Zsuzsanna, 500 év kórusa 2.  

2006. október 22-én, vasárnap 20.00 órakor  
J. Haydn / W. A. Mozart: Requiem a 
Forradalom és Szabadságharc áldozatainak 
emlékezetére. Debreceni Kodály Kórus 
Budapesti Vonósok Kamarazenekar  
vezényel: Csányi Tamás. A hangverseny 
védnöke Sólyom László köztársasági 
elnök.  

2006. november 5-én, 17.00 órakor  
Musica Sacra Civitatis XI. kerületi zenei 
együttesek hangversenye  
Ádám Jenő Iskola kórusa, Bethlen Gábor 
Iskola kórusai, Bárdos Lajos Gyermekkar, 
Don Bosco Iskola kórusa  

 
„Vers és Dal” – Irodalmi estek a Szt. Imre házban 

– 3 előadás 

2006. november 21. kedd, 19.30 óra  
A Muzsikás együttes estje  
Sipos Mihály, Porteleki László, Éri Péter, 
Hamar Dániel  

2006. november 28. kedd, 19.30 óra  
Károli Gáspár: Vizsolyi biblia  
Csernus Mariann Jászai-díjas, Érdemes 
művész, a Nemzeti Színház örökös tagja 
estje  

2006. december 5. kedd, 19.30 óra  
"Mennynek, földnek Királya"  
Lovász Irén előadóművész estje  

2006. december 9-én, szombaton 19.00 órakor 
Jótékony célú hangverseny a Szent Margit 
Gimnázium kápolnájában (XI. Villányi út 
5). a petrozsényi árvaház és iskola javára 
Mádl Dalma asszony védnökségével  
A Hegyi beszéd / Dalok Máté evangéliuma 
alapján  
Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos 
hangversenye  
Közreműködik: Mécs Károly színművész  
bevezeti: Brückner Ákos Előd O. Cist. 

 
 
 
Szellemi-Lelki Hétvége 

A XIII. Szellemi-lelki hétvége (Szent Margit 
Gimnázium, 2006. november 17-18) témája 1956 
volt, házigazdája és fő szervezője pedig idén az 
Albertfalvi Keresztény Társaskör (AKTK). A 
kétnapos programon végig résztvevők száma kb. 80 
fő volt. A SZIE részéről Brückner Ákos atya és 
Kállay Emil atya adtak lelki tartalmat a 
megemlékezésnek szombat délelőtt, amikor 
Mindszenty József esztergomi érsek ’56-os 
rádióbeszédét elmélkedtük át; Virághalmy Judit 
tanúságtevő előadása tette ünnepélyessé a Körtéri 
koszorúzást (amihez Erdős Bence biztosította a 
technikai feltételeket), és a Szent Imre Gimnázium 
(tavalyi) 11.a osztálya (osztályfőnökük Bencze 
Dávid) színdarabbal mutatta be, hogyan él a 
fiatalokban 1956 emléke. 
A következő Szellemi-lelki hétvége szervezése 
elsősorban a SZIE feladata lesz. A 2007-es 
Városmisszió programjai között, szeptemberben 
kerül majd megrendezésre, és a SZIE Zöld Kör adja 
a program magját. 
Szeretettel várunk minden SZIE tagot és minden 
általatok megszólított résztvevőt! 

Mezősi Erika 
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Zöld Kör Környezetvédelmi Szakosztály 

A Zöldkör továbbra is szervezett programokat a 
természet- és környezetvédelem témájában, de 
nagyon fontos feladatának tekinti az Egyesület 
többi szakosztályával, a plébániával illetve más 
szervezetekkel történő együttműködést, 
együttgondolkodást és közös tevékenységet is. 
2006-ban az alábbi programjaink valósultak meg: 
• Befejeztük az előző évben elkezdett 

pecsétgyűjtő játékunkat, melyen kb. 10 
kisgyerek kapott ajándékot. 

• Tájfutó verseny: Idén is két alkalommal, 
húsvéthoz és mikuláshoz kapcsolódva 
rendeztünk futóversenyt, körülbelül 70 gyerek 
részvételével a Feneketlen-tónál, illetve a 
Gellérthegyen. Nagyon szeretik a gyerekek ezt a 
természetben zajló programot, mindig várják a 
következőt. Köszönjük a szervezést Balázs 
Orsinak. 

• A SzIE és a plébánia rendezvényein, pl. bál, 
búcsú, részt vettünk a hulladék (lehetőség 
szerint szelektív) gyűjtésében  

• Környezetünkben feleslegessé vált holmikat 
(ruha, játék, stb.) elszállítottuk egy borsodi 
faluba, ahol szerzetes nővérek végeznek 
karitatív tevékenységet. Az itt élő hátrányos 
helyzetű lakosság nagy szeretettel fogadta 
adományainkat. Köszönjük egy kedves 
támogatónknak, hogy a szállításhoz ingyen a 
rendelkezésünkre bocsátott egy kisteherautót 
sofőrrel. 

• Gondolatébresztő vetített előadást, és interaktív 
játékot tartottunk a Katolikus Egyetemisták és 
Főiskolások Találkozóján Nagykovácsiban. 
Ezen a rendezvényen körülbelül 40 fiatal vett 
részt. 

• Novemberben a Zsibongó klubbal a Magyar 
Természettudományi Múzeumban jártunk, ahol 
megnéztük a Természetbúvár termet. A 
múzeum egy kedves munkatársa, Németh Csaba 
pedig érdekességeket mesélt a több mint 30 
jelenlévő kisgyereknek. Ezután még egy 
kérdőívet is ki lehetett tölteni a kiállításról. 

• Fiatalok számára indultak ősszel a ZÖLDTEA-
HÁZ nevű együtt gondolkodást, beszélgetést 
lehetővé tevő alkalmaink. Általában havonta 
találkozunk a Szie-tanyán, egyenlőre kb. 5-6 
fővel. 

Ebben az évben is szeretnénk tovább folytatni már 
megkezdett programjainkat. Számos tervünk van a 
jövőre nézve, pl. konferencia a Városmisszión, 
biciklitartó a templomhoz stb. 
Újabb együttműködéseket keresünk, melyek közül 
néhány már csíráiban látszik, reméljük valóban meg 
is valósulhat. 
Szívesen állunk mindenki rendelkezésére zöld 
ügyekben. 
 

A beszámolót készítette: Simon Nadinka 

Klub Szakosztály 

Tavaszi Szieszta - Locsolóbuli (2006. április 17.) 

2006. Húsvétján is megrendeztük a nagy 
hagyományokkal rendelkező Locsolóbulinkat. A 
programban a közönségtánc mellett cha-cha-cha, 
tánctanítás, locsolóvers-mondó verseny, 
tojásszépségverseny és húsvéti játék szerepelt. 
Körülbelül 250-en vettek részt. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy az évek óta működő főszervező 
gárda (Gilyén Péter, Lassó András és Csilla, 
Mészáros Gergely, Müller Zsófi, Pataki György) 
mellett jelentős szerepet vállaltak fiatalabbak is a 
rendezvény előkészítésében és lebonyolításában: 
Hegyi Gábor, Héjj Balázs és Kristóf, Márialigeti 
Anna és Meszéna Katalin. 
 
Őszi Szieszta (2006. október 14.) 
2006. októberében rendeztük másik táncos bulinkat. 
Ennek megszervezését az előbb is említett fiatalabb 
szervezőgárda vállalta magára és kivitelezte 
gyakorlatilag teljesen önállóan és igen színvonalas 
módon. A tánc mellett különféle játékok 
színesítették a programot, a korán érkezők pedig 
polkát tanulhattak. Az új csapat a korábbi éveket 
meghaladó létszámban tudott vendégeket 
odacsábítani, összesen kb. 230 résztvevő volt. 
Már javában zajlanak az előkészületek az április 9-i 
Húsvéthétfői Locsolóbuli megszervezésére. 
 
Bál (2006. november 18.) 
Idén is nagy sikernek örvendett a SZIE Bál a 
Gellért fürdőben. A bál elején cha-cha-cha és jive 
lépéseket tanultak vállalkozó kedvűek, majd az első 
bálozók nyitótáncát láthattuk. A közönségtánc 
mellett standard táncbemutató, közös Ceilidh tánc 
tanulása, moldvai táncház, sorsolásos táncverseny 
és a Nílus Gyöngyei tánccsoport bemutatója 
színesítette a programot. Éjfélkor pedig a tombolán 
nyerhettek a vendégek támogatóink által felajánlott 
értékes ajándékokat. A büfében szendvicsek és 
sütemények és szekszárdi borok várták a felfrissülni 
vágyókat. Kb. 700-an vettek részt a bálon, 
reméljük, hogy jövőre is hasonlóan népszerű és jó 
hangulatú lesz! 
 
Jégtánc tanfolyam 
Július és augusztus hónapot kivéve egész évben 
folyamatosan fut a SZIE jégtánc tanfolyama. 
Egyszerre két edző foglalkozik a csoporttal, két 
tudásszinten, így folyamatosan be lehet kapcsolódni 
a korcsolyázás tanulásába (kedd esténként 9 órától a 
Keleti pályaudvarnál). Átlagosan 30-40 fő vesz 
részt az órákon. Jelenleg egy csoportos koreográfia 
betanulásán dolgozunk, melyet áprilisban 
szeretnénk bemutatni az érdeklődőknek. 
Nyáron egy közös görkorcsolyás túrát szerveztünk, 
melyen Zebegényből indultunk és Gödig kb. 30 
km-t korcsolyáztunk. Emellett a Görzenálban egy 
közös esti görkorcsolyázásra is összejött a koris 
csapat. 
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A rendezvényeken készült fényképek 
megtekinthetők a SZIE honlapon a képtárban: 
http://www.communio.hu/szie/keptar/view_album.
php?set_albumName=balokbulik 
http://www.communio.hu/szie/keptar/view_album.
php?set_albumName=jegtanc2007 
http://www.communio.hu/szie/keptar/view_album.
php?set_albumName=gorbuli 

Lassó András 
 
Szakosztály Határok Nélkül 

• Januártól júniusig Silkeborgban voltam az 
Euroclass második félévén a SZIE-t képviselve. 
Folytattam az ősszel elkezdett éves ifjúsági vezetői 
képzést. 
• Április 9-16. között az Észak-Írországban 
megrendezett Easter Course-on hárman vettünk 
részt (Laszlovszky István, Várkonyi Dániel, Fehér 
Gábor). Az Easter Course egy egyhetes nemzetközi 
tréning, összekötve a húsvétra való felkészüléssel. 
• Június 16-18. között az European Fellowship 
éves találkozóján vettem részt Helsinkiben, ahol a 
szervezet következő éves programjának és céljainak 
összeállítása volt a téma. 
• Július 5-14. között a Dániában megrendezett 
FDF Julsoe nevű nemzetközi 13000 fős táborban 
vettünk részt 11 emberrel. Ez a dán FDF ötévente 
megrendezendő nemzeti tábora, melyre a világ 
minden részéről várnak résztvevőket. (Bató Margit, 
Lackovich Eszter, Farkas Balázs, Fehér Gábor, 
Fehér György, Fodor Gergely, Kiss Zita, 
Laszlovszky Istán, Németh Katalin, Várkonyi 
Dániel, Virághalmy Gergely) 
• Augusztustól decemberig három embert 
delegáltunk az Euroclass őszi félévébe 
(Laszlovszky István, Frank Tamás) 
• November 24-26-ig a 2007-es Easter Course 
szervezői előtalálkozóját tartottuk 
Püspökszentlászlón, 8 fő részvételével. Az idén 
áprilisban (nagyhéten) megtartandó képzés 
programtervezetének kidolgozása történt meg. 
• December 1-3-ig Kolozsváron részt vettem az 
European Fellowship általános találkozóján. 

Fehér Gábor 
 
 

SZIE Foci-Kör 

SZIE-tagok és ismerőseik részvételével foci-kör 
alakult. Minden héten kedden este 19:30-tól 21 
óráig játszunk a Tanítóképző Főiskola 
tornatermében (XII. Kis János altábornagy u. 40). 
Az egyesület éves költségvetésében szereplő 
„Teremfutball” kiadási tétel a fizetett terembért 
jelenti, amelyet a foci-kör tagjainak befizetéseiből 
(3.000,- Ft/fő/hó) megtérítünk. Minden érdeklődőt, 
papákat és fiatalokat is szeretettel várunk. 

Meszéna Zsolt 

Zarándokút 

A nemzeti imaév egyik szép gyümölcse volt, hogy 
létrejöhetett hazánkban egy állandóan járható, 
hosszútávú zarándokút: Az élet gyöngyei 
zarándokút. Nagy segítséget adott ehhez a SZIE. Az 
alszámla nyitásával lehetővé tette, hogy eljussanak 
a szervezőkhöz az adományok és zökkenőmentesen 
tudják folytatni az útvonal kiépítését. De ennél 
fontosabb segítség volt sok SZIE tag személyes 
szolgálata, amivel kivette a részét a zarándokút 
létrejöttében. Közel 80 zarándok járta az elmúlt 
hónapok során a zarándokutat, és sok megrendítő 
beszámolót kaptunk tőlük. Mély formálódásokat, 
megtéréseket élhetett meg több zarándok az Utat 
járva. Nevükben is köszönünk minden segítséget! 
Lassan egy éves lesz a zarándokút. Az elmúlt 
hónapok tapasztalata kijelölte a folytatás irányát. Új 
nevet kapott a zarándokút: Via Margaritarum / 
Mátraverebély-Máriacell-Róma-Santiago 
Hisszük, hogy az új név jobban kifejezi 
szándékunkat, amely a középkori 
zarándokhagyományok feltárására és korunk ember 
számára való újraértelmezésére irányul. A négy 
település neve is ezt szeretné aláhúzni. 
Összeköttetést kívánunk teremteni nemzeti 
szentélyünk és Európa három jelentős történelmi 
zarándokhelye között. 
Továbbra is reméljük, hogy "Az élet gyöngyei" 
elmélkedési füzér segíti majd a zarándokokat belső 
útjuk megtalálásában. Ezért az új név jelentése 
Gyöngyök Útja. Aki szeretne bővebben is 
tájékozódni a zarándokútról látogassa meg 
honlapunkat: www.viamargaritarum.info 
A folytatáshoz szükségesnek láttuk, hogy önálló 
szervezeti hátteret teremtsünk a Via 
Margaritarumnak. Ezért létrehoztuk a Via 
Margaritarum Zarándok Egyesületet, amely az 
elmúlt napokban nyert végső bejegyzést. Az új 
egyesület nevében is köszönjük a SZIE segítségét, 
hogy segítette az újszülött talpraállását. Reméljük, 
hogy még sok lehetőségünk lesz az 
együttműködésre. 

A Via Margaritarum Zarándok Egyesület nevében 
hálával és barátsággal: Kató Csaba 

 
Magyar Borkultúráért Asztaltársaság 

Sajnos a Magyar Borkultúráért Asztaltársaság is 
feliratkozott azon szakosztályok sorába, amelyek 
átmenetileg szüneteltették működésüket. Az elmúlt 
esztendőben két összejövetelt hirdettünk meg, de 
kellő jelentkező híján (ebben a műfajban van egy 
minimum létszám) nem jöttek létre a találkozók. Ez 
nem törte meg lelkesedésünket, és nagyböjt 
elmúltával tovább folytatjuk tevékenységünket. A 
kóstolók már eddig is kiváló missziós helynek 
bizonyultak, ezért a Városmisszióban való 
megjelenésen is gondolkodunk. 

Borbaráti üdvözlettel: Kató Csaba 
 


