
1 

A Szentimrevárosi Egyesület szakosztályainak 2007. évi beszámolói 

 
Családos farsang és missziós játszóház 

A SZIE Családos Szakosztályának a 
Közművelődési Megállapodásban vállalt mindkét – 
tavaszi ill. őszi - családos nagyrendezvénye nagy 
sikerrel zajlott le. A Budapesti Corvinus Egyetem 
dísztermében a 2007. II. 18-án tartott farsangon kb. 
200 fő, a IX. 22-én szervezett játszóházban, melyet 
a Feneketlen-tó melletti játszótéren rendeztünk 
meg, 500 fő volt jelen. 
Hamupipőke című gyermekfarsangunkat rokokó 
jelmezbálként tartottuk meg. A résztvevők a XVIII. 
századba illő ruhákba öltözötten érkeztek és 
játszhattak a bálban olyan játékokat, amelyekkel 
képzeletben végigélhették Hamupipóke meséjét: 
volt cipőkeresés, legyezőkészítés, vitorláshajó 
készítés és kalózcsata, utazás a tökhintón és sok 
más érdekes mulatság. Ez évben a kisfiúk 
mérhették össze ügyességüket a vitorláshajó-modell 
szépségversenyen, több kategóriában, hozott, saját 
készítésű hajóikkal. A bál második részében 
Virághalmy Judit rendezésében Éry Franciska (14 
éves diák) Mesekapu című kis színdarabját 
játszottuk el a jelmezes gyereksereg bevonásával. A 
záró táncmulatságon kislányok előre megtanult 
korabeli táncot mutattak be. 
Csodák útja című játszóházunkat ez évben a 
Városmisszió programsorozatába illeszkedően 
rendeztük meg a Feneketlen-tó melletti játszótéren.. 
Az eddigi zárt térnél tágasabb helyszín és a 
városmisszióhoz kapcsolódó tágabb körű 
meghirdetés következtében programunkon csaknem 
kétszer annyi résztvevőt láthattunk vendégül, mint 
az előző években. A mintegy tucatnyi 
játéklehetőséggel a családnak ma oly kiemelkedően 
fontos szerepét, értékét ill. hivatását kívántuk a 
résztvevő családokkal felfedeztetni és mélyebben 
átéreztetni. A gyerekek az egyes állomásokon 
szerzett érdemekből egy sajátos játékot állíthattak 
maguknak össze. A szülőket a játszóház végén egy 
magunk szerkesztette kis kiadvánnyal ajándékoztuk 
meg. Bízunk benne, hogy programunkkal, - 
örömeink kölcsönös megosztásával - 
hozzájárulhattunk a családok belső és egymás 
közötti összetartozásának erősödéséhez. 

Márialigetiné Makhult Katalin 
 
Zsibongó Klub 
Családos szakosztályunk 2007-ben is – immár 
tizenötödik éve folyamatosan - működtette 
havonkénti Zsibongó klubját. Ez esztendőben 
nemcsak előadókat fogadtunk, hanem néhány 
vezetéssel egybekötött múzeumlátogatással is 
igyekeztünk változatosabbá tenni a közösség 
programját. Ezzel egyúttal a klubot rendszeresen 
látogató sokgyermekes „törzsközönség” igényeit 
kívántuk kielégíteni, akik számára a befogadó 
közösség és a kulturálódás ingyenes lehetősége 
egyaránt számottevő vonzerőt és előnyt jelent.  

Programjaink a 2007. évben a következők voltak: 
• Kalózmesék és Hamupipőke. Készülődés a SzIE 
„Rokokó farsangi báljára”: barokk óra, 
babaöltöztető és a ruhákhoz való, drótból hajlított 
vállfa készítése. 
• Februárban, - mint a korábbi években is, - 
csatlakoztunk a SzIE farsangi gyermekbáljához./ 
• Vezetővel tett látogatás a Természettudományi 
Múzeumban. Vetélkedő jutalmakkal. 
• Séta a Sas-hegyi Természetvédelmi Területen, 
szintén vezetővel, és közös játék. 
• Játékok a szabadban 
• Rajzverseny a Városmisszió 
programsorozatához illeszkedően, ügyességi 
játékkal összekapcsolva. 
• Sün Balázs meséjét a 433-as cserkészcsapat 
tagjai adták elő a gyerekeknek. Süni-báb készítése 
papírból, levélkép készítés. Az előző havi 
rajzverseny díjkiosztása. Hangszeres bemutató 
(cselló).  
• Gyermekprogram a Szépművészeti Múzeumban 
– kiállítás megtekintése vezetővel, valamint 
kottakészítés papírhangjegyekből. 

Márialigetiné Makhult Katalin 
 
Gyermek-néptánccsoport 
Az 6-13 éveseknek szóló tánccsoportunk hét éve 
működik. Az együttest Tímár Mihály, a 
Csillagszemű táncegyüttes tanára és Hajdú Réka 
vezeti. Hetente egy alkalommal tartjuk a próbákat a 
Szent Margit Gimnáziumban. Két csoportban folyik 
az oktatás. Háromnegyed órát foglalkozunk a  
kisiskolásokkal és 75 percet a 10-13 éves 
korosztállyal. Legfontosabb célunk, hogy a 
gyerekek megszeressék a néptáncot és a hozzá 
kapcsolódó kultúrát. Jelenleg körülbelül 40 gyerek 
jár a két csoportba összesen. Nagyon sokan három- 
vagy több gyerekes családok tagjai.  
2007-ben több helyen is felléptünk. A 
legjelentősebb talán a Budai Babszem tánc 
együttessel közösen szervezett anyáknapi műsor 
volt a Fővárosi Művelődési Házban. Részt vettünk 
Piliscsabán a Katolikus Iskolák Népzene és 
Néptánc Fesztiválján is. A Szent Imre 
Gimnáziumban tartott táncbemutatónkon családi 
táncházat szerveztünk a szülőknek és kisebb 
testvéreknek. 
 Az év során tánctanárunk, Tímár Mihály a 
kiscsoportnak Rábaközi dus, lassú és friss csárdást 
tanított. Ezenkívül Galgamenti lassú, friss, 
verbunkos és karikázó táncot, Sárközi lassú és friss 
csárdást táncoltak. A nagyok Kalocsai marsot, 
fércelőt, lassú és friss csárdást tanultak. 
Néptánc csoportunk szívesen vállal fellépéseket 
kerületi intézményekben és nagyrendezvényeken. 

Lengyel Balázsné 
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Evangelizációs Szakosztály 

Az Evangelizációs Szakosztály feladatának azt 
tekinti, hogy 
• segítse a SZIE tagok keresztény hitbeli 
ismereteik gyarapodását az u.n. felnőtt hittan 
megtartásával, 
• a családok és az ifjúság közösségi életének 
elősegítését a családos találkozók 
megszervezésével, 
• lelki életük ápolását lelkigyakorlatok tartásával, 
• és információk továbbítását a SZIE 
Levelezőlista és Sajtófigyelő működtetésével. 

Felnőtt hittan 

A 2006/7 tanévben minden szerda este negyed 9-
kor a Szt. Imre templom alsó hittantermében 
került megrendezésre. 
Tematikája „Élet Krisztusban” címmel a keresztény 
élet erkölcsiségéről lett összeállítva a Katolikus 
Egyház Katekizmusának kompendiuma alapján. Az 
egyes tételek ismertetését a közösség tagjai közül 
mindig vállalta valaki, az ő előadása után 
megbeszéltük a témát. Tisztáztuk a felvetődő 
problémákat, és elgondolkodtunk azon is, hogyan 
lehet ezt a mai gyerekeknek és fiataloknak tovább 
adni. 
A 2007/8 tanévben változott a helyzet: Emil atya 
erdélyi misszióba küldése miatt csak havonként egy 
csütörtök este tudtunk összejönni. 
Ennek a tanévnek a tematikája: 
• Okt.: Az embernek önmagát kell feltalálnia 
ahhoz, hogy megtanuljon élni. 
• Nov.: Hitből fakadó bátorság kell az élethez 
• Dec.: Krisztus a kockázat lelkületét várja el az 
embertől 
• Jan.: A teljes élet titka 
• Feb.: Az optimizmus bölcsesség, vagy 
ostobaság? 
• Már.: Gondolatok a holnap emberéről 
• Ápr.: Gondolatok a holnap egyházáról 
• Máj.: Mit jelent ma keresztény magyarnak 
lenni? 

Családos találkozók 

A családok találkozója minden hónapban egy 
szombaton a Piarista kápolnában (V. Piarista köz 
1.) d.u. fél 5-től, mise 6-kor, utána agapé. A 
gyermekekkel korosztályok szerint külön 
foglalkozunk, és a szülőknek is alkalmat teremtünk 
a beszélgetésre. 

Lelkigyakorlatok 

2007 nyarán a kismarosi Ciszterci Nővérek 
Apátságában (Boldoagsszony Háza Monostor) 
három lelkigyakorlatot rendeztünk: június 21-24-ig, 
július 26-29-ig és augusztus 9-12-ig. 
Témája ez volt: „Találkozás Istennel”. A témát a 
következő elmélkedésekben dolgoztuk fel: 

1. Találkozásaink. 
2. Vágyódás az Istennel való találkozásra. 
3. Állandó megtérésben élni. 
4. Bálványaink és az igaz Isten. 
5. ”Hiszek Uram, segíts hitetlenségemen!” 
6. Isten ereje a gyöngeségben. 
7. „Aki nincs velem, ellenem van!” 
8. ”Ne nyugtalankodjék szívetek!” 
9. „Jézus belülről jön, hogy találkozzék velünk.” 
A három lelkigyakorlaton összesen : 70 személy 
vett részt. 
Előre jelezzük, hogy az idén nyáron Kismaroson 
szintén 3 lelkigyakorlatot tartunk: június 19-22-ig, 
július 31-aug.3-ig, és augusztus7-10-ig. Ezek 
témája: A gyógyulás krisztusi útja. 

Elektronikus fórumok 
A szakosztály üzemeltetésében működik az 
egyesület két levelezési listája. Ezeknek továbbra is 
a piarista atyák biztosítanak helyet a 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 ez néha kisebb 
torlódásokat, késéseket 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 172 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 azokat. 
 
Szentimrés Sajtófigyelő 
A lista célja, hogy a keresztény létünket érintő 
újság- és folyóiratcikkeket, az elektronikus 
médiában 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 
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Sajtófigyelő egyszerűbb adminisztrálását teszi 
lehetővé. 
A listának jelenleg 100 feliratkozott tagja van, akik 
közvetlenül kapják a leveleket. Itt nem látjuk 
értelmét a ’digest’ szolgáltatás biztosításának. 

Kállay Emil 
 
Szabadegyetem, színházlátogatás 

Kodály vetélkedő: 

Helyszín: Szent Imre Gimnázium Békeffi terem. 
Résztvevők száma: kb. 100 gyerek. 3 operaénekes 
közreműködött (Gémes Katalin, Massányi Viktor és 
Kovácsházi István. A gyerekek egy 25 oldalnyi 
anyagból készültek, amit emailen kaptak meg. 
(Kodály élete, művei, a Kodály módszer, a 
népdalgyűjtés stb.). Díjak: operajegyek, könyvek , 
CD-k. (Bővebben a Lépcsőben, vagy az Új 
Budában lehet róla olvasni) 
Operalátogatások:  

Varázsfuvola az Operaházban 75 fő részvételével. 
Szerelmi Bájital 110 jelentkező (áprilisban lesz az 
előadás a Thália Színházban). 
Múzeumlátogatás: 

Körülbelül 120-an 5 csoportban  néztük meg  a 
Kodály Zoltán Emlékmúzeumot a zeneszerző 
tanítványának  (Gereyné Dezsényi Magdolna) 
kalauzolásával. 

Lengyel Balázsné 
 
Keresztállítás 
Ismét szomorú hírt tartalmaz e rövid beszámoló. 
Harmadszor rongálták meg a Szent Margit keresztet 
a Naszály oldalában. Ezúttal is szándékos rongálást 
lehet feltételezni. A helyreállítás még nem történt 
meg, tervek szerint nyár elején végeznénk. 
 
SZIE-kupa 
Ősszel ismét megrendeztük a SZIE tenisz-versenyt. 
Meglepően sokan jelentkeztek a páros versenyre (8 
pár), míg a férfi egyes mezőny 11 főből állt. 
 
Kiránduljunk együtt! 

Harmadik éve járjuk közösen a közeli hegységeket. 
Ősszel és tavasszal 3-3 alkalommal, mindig 
szombati napokon, többnyire húszan vágunk neki 
12-15 km-es kirándulásainknak. Ősszel két 
rendhagyó kirándulásunk vegyült a többi közé. 
Októberben Székesfehérvárott jártunk, a Szent Imre 
1000 éve kiállítást néztük meg, városnézéssel 
kiegészítve. A novemberi kirándulásunk Szent 
Erzsébet emlékének tisztelgett: a Mátrában 
felállított Szent Erzsébet-kereszthez kirándultunk, 
koszorút helyezve a keresztre.Tavaszi sorozatunkat 
éppen a közgyűlés előtti napon indítjuk. 

Török Tamás 
 

Guriga csoport 

A Guriga csoport tevékenysége 2007-ben 
visszafogott, a korábbi évekhez képest jellegében 
különleges volt.  
Összes résztvevő: 14 ms, 2 ls, 1 hs, 24 s, 6 gy 
Állandó résztvevők: 8 ms, 2 ls, 1 hs, 4 s 
Klubok állandó résztvevői: 12 fő 
Kirándulások állandó résztvevői: 19 fő 
Tábor résztvevői: 16 fő 
10 alkalommal tartottunk klub összejövetelt, 
melyen az állandó résztvevők száma: 8 
mozgássérült, 1 látássérült, 1 hallássérült, és 2 
segítő. A klub alkalmakon 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 Városmisszió évében 
áprilistól kezdve elsőpéntekes kilencedet tartottunk 
önkéntes részvétellel. Az este 6 órakor kezdődő 
szentmisén a templomban találkoztunk, innen 
mentünk át a Himfy utcai helyiségbe, ahol együtt 
lehettünk mindazon klubtársainkkal is, akik itt 
csatlakoztak az aznapi programunkhoz. 
A Szent István Házon kívül 2007-ben 7-szer 
találkoztunk. Ezeken az alkalmakon átlagosan 9 
mozgássérült, 1 látássérült, 7 segítő vett részt. 
2007-ben is igyekeztünk élménydús programokat 
szervezni, tavasztól őszig országunk településeire 
kirándultunk, a hidegebb hónapokban Budapesten 
szerveztünk kulturális programot. Voltunk 
színházban, a Budai Arborétumban, a Szemlőhegyi 
barlangban, Esztergomban, Bakonybélben, 
Székesfehérváron és megünnepeltük egyik alapító 
tagunk 50. születésnapját. Erre az alkalomra sokan 
eljöttek a régi klubtagok közül is. Székesfehérvárra 
az egyházközség szervezésében jutottunk el. 
Megnéztük a Szent Imre Kiállítást. Szent Imre 
évében igyekeztünk olyan úticélokat választani, 
melyek az ő élete fontos állomásainak színhelyei. 
2007-ben az egyhetes nyári táborunk 
Zalaegerszegen volt. 4 mozgássérült, 2 látássérült, 1 
hallássérült, 4 gyermek és 5 segítő vett részt ezen a 
programon. Ebben az évben nyári táborra nem 
nyertünk pályázatot, és sajnálatos módon a 
korábban bejelentett olcsó szálláshelyünket is 
visszamondták, de Egyesületünk SZIE-listájának 
olvasói önzetlen adományaikkal és segítségükkel 
lehetővé tették e program megvalósulását, melyet 
ezúton is nagyon köszönünk. 
Áprilisban a Guriga csoport tagjai más sérültekkel 
együtt több napos Esélyegyenlőségi Tréningen 
vettek részt. A tréninget a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósítottuk meg, Végh Orsolya volt 
a program megálmodója, menedzsere, szervezője. 
A tréning magyarországi adaptációja volt egy 
Angliában bevált módszernek. Az angol szakember 
tolmácsa, a tartalmi rész magyarországi 
specialitásainak beépítője, előadója szintén Orsi 
volt. 
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A hangoskönyvtárunk működése 2007-ben 
szünetelt. 
Az elmúlt évben két sikeres pályázatunk volt, az 
Önkormányzatunk pályázatán 160.000,- Ft-ot, a 
Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 150.000,- Ft-ot 
nyertünk. Programjainkat ezen összegek és a fent 
említett adományok használatával szerveztük, 
többnyire az önköltségi ár felét kértük részvételi 
díjként. Mivel ősszel összesen egyszer voltunk 
fővároson kívüli kiránduláson, nem költöttük el az 
Önkormányzattól kapott teljes összeget. 
Polgármester úr engedélyezte a maradvány 
felhasználását 2008. I. félévére tervezett 
programjaink finanszírozására. 
2007-ben is külön felelősei voltak az egyes 
kirándulásoknak: Horváthné Tarjányi Ildikó, 
Horváth Zoltán, Krómer Ágnes, Szuhaj Eszter, 
Tóth Adrienn, Tóth Péter.  
2007-ben a SZIE tagok közül 10 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 
 
Hangversenyek, Vers és Dal 
A tavalyi esztendő a 14. 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 elôadásoknak hozzávetôlegesen 5400 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. 

Csányi Tamás 
 
Hangversenyek a Ciszterci Szt. Imre templomban 

– tavasz, ősz – 10 előadás 

J. Haydn: Krisztus hét szava a keresztfán 
2007. április 1-én, Virágvasárnap 20.00  
a Budapesti Vonósok (művészeti vezető: Botvay 
Károly, hangversenymester: Bánfalvi Béla)  
Dr. Bolberitz Pál professzor 
 
2007. március 24-én, szombaton 19.00 órakor 
Baptista Központi Énekkar előadásában 
Haydn: Teremtés oratórium 
Kiss Rózsa, szoprán / Szerekován János, tenor, 
Moldvay József, basszus, a Baptista Központi 
Ének- és Zenekar 
vezényel: Strausz Kálmán 
 

Andrew Lloyd Webber – Tim Rice: József és a 
színes, szélesvásznú álomkabát  
2007. szept. 23-án, vasárnap 20.00 órakor 
A „Ciszterock Társulat” előadásában 
 
Andrew Lloyd Webber – Tim Rice: József és a 
színes, szélesvásznú álomkabát  
2007. november 11-én, vasárnap 20.00 órakor 
A „Ciszterock Társulat” előadásában 
 
2007. május 13., vasárnap 20.00 órakor 
Bizánci lelkület magyar hangok 
Szent Efrém Férfikar, művészeti vezető: Bubnó 
Tamás 
 
2007. május 19., szombaton 19.30 órakor 
Budapesti Monteverdi Kórus jubileum 
Somogyi-Tóth Dániel – orgona, vezényel: Kollár 
Éva 
Gabriel Fauré: Requiem / Vajda János: Magnificat  
(az orgonával kísért változat ősbemutatója) 
 
az erdélyi Kallós Zoltán Alapítvány javára Mádl 
Dalma asszony védnökségével 
2007. szeptember 16-án, vasárnap 20.00 órakor 
Tolcsvay Béla-Tolcsvay László: Magyar mise 
Tolcsvay László, Sáfár Mónika, Sasvári Sándor és a 
Rotunda énekegyüttes Vezényel: Tóthné Mózer 
Annamária 
bevezeti: Kallós Zoltán 
 
2007. október 21-én, vasárnap 20.00 órakor 
J. Haydn / W. A. Mozart: Requiem a Forradalom és 
Szabadságharc áldozatainak emlékezetére 
Budapesti Monteverdi Kórus / Budapesti Vonósok 
Kamarazenekar 
muvészeti vezeto: Botvay Károly / koncertmester: 
Bánfalvi Béla 
Csereklyei Andrea szoprán / Takács Zsuzsanna alt / 
Kálmán László tenor / Cser Krisztián basszus 
vezényel: Kollár Éva 
 
Musica Sacra 
XI. kerületi zenei együttesek hangversenye 
   2007. szeptember 19-én, szerdán 20.00 órakor  
   Carmine Celebrat kórus 
vezényel: Zimányi István 
   Karolina úti Boldogasszony kápolna kórusa 
vezényel: Molnár Katalin 
   Szent Szabina kápolna kórusa 
vezényel: Illés Richárd 
 
Hangverseny a Ciszterci Szent Imre Gimnázium 

Dísztermében 

2007. szeptember 14-én, pénteken 19.00 órakor 
Dortmundi Rendőrség Központi Férfikórusa, 
vezényel: Herbert Grunwald 
 
MKM Kelenvölgyi Férfikórus 
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zongorán kísér: Ruskóné Ács Jolán, vezényel: 
Stiblo Anna 
 
Albertfalvi Közösségi Ház Gesualdo Kamarakórusa 
vezényel: Stimetz András 
 
Weiner Leó Zeneiskola rézfúvós együttese 
művészeti vezető: Sztán István 
 
„Vers és Dal” – Irodalmi estek a Szt. Imre házban 

– 3 előadás 
2007. november 13., kedd 19.30 óra 
„Az nem lehet, hogy annyi szív...“ 
Sudár Annamária estje.  
 
2007. november 20., kedd 19.30 óra 
Kodály Zoltánra emlékezve 
A Muzsikás együttes – Sipos Mihály, Porteleki 
László, Éri Péter, Hamar Dániel estje. 
 
2007. november 27., kedd 19.30 óra 
„Magyarország szép nemes csillaga …” 
Jubileumi műsor Szent Erzsébet tiszteletére.  
A Vagantes Trió – Tóth István, Kálmán Péter, 
Szabó István (művészeti vezető, Tinódi-lant díjas) 
estje. 
 
Zöld Kör Környezetvédelmi Szakosztály 

A szakosztály 2007. évi tevékenységének vázlatos 
áttekintése: 
1. Zöld - tea - ház (rendszeres kerek asztal 
beszélgetések a Teremtett világ megőrzésének 
témakörében.  
2. Konferencia a Teremtésről, benne az ember 
szerepéről. 
3.Kerékpártároló telepítése a Templom mellé. 
4. Kerületi pályázaton nyert pénzből a Templom 
közvetlen környékének rendbe tétele (folyamatban). 

Nemes Gábor 
 
Pinceklub a Szent István Házban 

A Ciszterci Rend tulajdonában lévő Szent István 
ház pincéjében az utóbbi fél év során egy ötven fő 
befogadására alkalmas közösségi termet 
alakítottunk ki. 
Az épület pincéinek használatára ill. átalakítására 
Brückner Ákos atya által kaptunk engedélyt. A vele 
kötött szerződés értelmében az itt nyert közösségi 
helyiség(ek)et a SzIE a régi tanyájához hasonlóan 
bérleményként használhatja. 
A nyár folyamán fiatalok közreműködésével három 
kisebb helyiséget nyitottunk egybe. A közfalak 
lebontásából 9 köbméter törmelék keletkezett, 
melynek elszállíttatása nem kis gondot okozott. A 
pinceablakok helyébe három műanyag ablakot 
helyeztettünk be. A barátságtalan, elhasznált 
külsejű betonfalak hosszadalmas javítás és 
meszelés után mára rendezett, tiszta benyomást 
keltenek. Az aljzatot laminált műanyag parkettával 

fedtük le, és felújítottuk az elektromos 
vezetékrendszert is. Élénk színű függönyök és 32 
összehajtható IKEA szék képezik a berendezést, 
valamint egy, a plébániától kölcsönkapott, 
összecsukható ping-pong asztal. A helyszínen várja 
még felszerelését egy hatrészes (3 alsó és 3 felső) 
IKEA konyhaszekrény is, mosogatóval ill. 
munkaasztallal. 
A költségekre a SzIÉ-től 100 ezer, 
Alapítványunktól 200 ezer forintot kértem. A 
pályázat, amelyet az építés ügyében tavasszal 
készítettem, önhibánkon kívüli regisztrációs 
nehézségek miatt nem került elbírálásra. Így a 36 
m2-es terem és a hozzátartozó 5m2-es 
raktárhelyiség kialakítása négyzetméterenként 
mindössze 10 ezer forintból történt meg. 
Érdekességként hozzáteszem, hogy ez az új terem 
egy méterrel hosszabb, ugyanakkor egy méterrel 
keskenyebb, - alapterületre tehát alig 4 m2-rel 
kisebb, mint a Szt, István ház jelenlegi hittanterme. 
A SzIE-tanyával összehasonlítva az alapterület 
teljesen megegyező. A belmagasság alacsony, 215 
cm. Összességében a belső tér - arányainak és 
frissességének köszönhetően - igen kellemes 
benyomást tesz: a nap reggeltől késő délutánig 
besüt, az arányos magasságban elhelyezkedő 
ablakok a plébániakertre (a Vlllányi út felé) néznek. 
Az elkövetkező esztendőben meg kellene oldanunk 
a fűtést. Legjobb lenne gázkonvektort felszerelni. 
Ennek várható költsége kb. ugyanannyi, mint az 
eddigi összes ráfordítás (3-400 ezer Ft), különös 
nehézsége pedig az engedélyeztetés és a pályázás 
összehangolása…. Célszerű lenne a későbbiekben a 
terem mellett elhelyezkedő kis raktárhelyiségben 
egy WC-t  is kialakítani.  
A terem legnagyobb részben önkéntes munkával 
készült el. Nagyon hálás vagyok  
• legelsősorban is Ákos atyának a bizalomért,  
• a fiataloknak – Lassó Andrásnak, Laszlovszky 
Máriának, Morandini Kristófnak, Márialigeti 
Kristófnak és Sebestyénnek, Merza Márknak, 
Meszéna Katának és Lászlónak, Várkonyi 
Dánielnek, Virághalmy Borbálának és Gergőnek, 
valamint Kolossváry Istvánnak és hittanostársainak 
- önzetlenségükért,  
• Meszéna Zsoltnak, Gilyén Péternek és Szuhaj 
Eszternek pedig segítségükön túlmenően is a 
legfontosabbért, hogy hittek e munka értelmében…  
Külön köszönöm sok asszonytársamnak, - Balázs 
Orsolyának, Lengyelné Stróbl Katalinnak, Ménesi 
Balázsnénak, Ságodiné Molnár Ildikónak, Simon 
Nadinkának, Szabó Mónikának - valamint a Szent 
Imre ház dolgozóinak, elsősorban is a ház 
gondnokának, hogy a szükséges időben 
segítőkészen mindig mellém álltak.  
Mindnyájunk nevében köszönöm  
• Makhult Mihálynak, id. Szerbák Eleknek, 
Szerbák Lászlónak és Adamis Gézának mérnöki 
tanácsaikat és szakvéleményüket,  



6 

• Ágostházy Imrének a tájékozódást és a 
pályázatot segítő árajánlatot, 
• Merza Józsefnek a villanyszerelés megoldását,  
• Márialigeti Károlynak és fiainak, valamint 
Ménesi Benedeknek a sitt elszállításában nyújtott 
nagy segítségét,  
• Márialigeti Mártonnak és Borbálának pedig a 
parketta gondos lerakását. 
Bízom benne, hogy valamennyien, a 
Szentimrevárosi Egyesület összes közösségével 
együtt otthonra fogunk találni az új közösségi 
teremben. 

Márialigetiné Makhult Katalin 
 
SZIE Foci-Kör 

SZIE-tagok és ismerőseik részvételével 2006. óta 
működik a foci-kör. Minden héten kedden este 
20:00-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 
(2.500,- Ft/fő/hó) megtérítünk. Minden érdeklődőt, 
papákat és fiatalokat is szeretettel várunk. 

Meszéna Zsolt 

Lókúti kulcsosház 

A lókúti öreg plébánia ez esztendőben is a régi 
nyugalommal és a természet testet-lelket felfrissítő 
erejével fogadta a pihenni érkezőket. Egyesületünk 
tagjai a korábbi évekhez hasonlóan idén is mintegy 
500 vendégéjszakát töltöttek itt barátaikkal. 
A tavaszi „karbantartó tábor” idején alaposan 
megtisztítottuk a kertet és rendbetettük a villanyóra 
körül az elektromos vezetékeket. A munkában 
fiatalok is sokat segítettek. Nyár elején elkészült a 
háromfázisú mosogató. A folyosón lámpákat 
szereltünk fel, megerősítettük a megvetemedett 
bejárati ajtót és sokhelyütt végeztünk apróbb 
javításokat. Lassan az egész ház minden felületén 
és működésében eljutunk az alapos felfrissülés 
állapotához. Utoljára maradt a kerítésépítés. A 
határok tisztázására 2002-ben földmérőt hívtunk 
segítségül. Szomszédaink belátása híján ez évben 
„hatósági kimérést” láttunk szükségesnek, ezért 
javaslatunkra a Lókúti R. K. Egyházközség 
bírósághoz fordult. 

Márialigetiné Makhult Katalin 
 
 

 


