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A Szentimrevárosi Egyesület szakosztályainak 2008. évi beszámolói 
 

A Csodaszarvas erdei farsangja 

A Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia 2008 őszén 
Újbuda Önkormányzatának pótlólagos kulturális 
pályázatán egy 2009 februárjára tervezett gyermek-
farsang megrendezésére 80.000 Ft-ot nyert. Az ösz-
szegről az elszámolást 2008 utolsó napjaiban lead-
tuk. 
Örömmel számolhatunk be, hogy maga a gyermek-
bál 2009. február 21-én 4 és 7 óra között nagy si-
kerrel zajlott le a Budai Ciszterci Szt. Imre Gim-
názium Békefi termében. A farsangot „A Csoda-
szarvas erdei farsangja” címmel hirdette meg a 
szervezést magára vállaló Szentimrevárosi Egyesü-
let. A résztvevők a témához illő jelmezekben érkez-
tek, hogy együtt teremtsék meg – a képzelet szár-
nyán – eredetmondánk világát. 
A farsang első felében tucatnyi játékhelyszín várta 
a családokat. Próbálkozhattak íjjal és dárdával va-
dakat és rugón lengő madarakat elejteni, nyomokat 
követni és kérdésekre válaszolni, átkelni a „Meóti 
mocsarakon”, profi csúzlikkal célba lőni, rovásírás-
sal monogramjukat fába égetni, Csodaszarvast és 
sámándobot színezni, egy hatalmas, földre terített 
életfát együtt megalkotni, sőt a Csodaszarvas útját 
egy óriási tortaterepasztalon marcipánból megmin-
tázni. 
A második részben a „Rege a csodaszarvasról” cí-
mű Arany János művet vittük színre. Arany János 
gyönyörű versét gyermekek olvasták, miközben 
gyermekszereplők adták elő a színpadon és az erdei 
jelmezekbe öltözött közönség sorai között Hunor és 
Magyar vadászatát, a tündérlányok táncát, a lány-
rablást, majd végül – babákat és kisgyermekeket 
magasba emelve – az új hazában való megerősö-
dést. 
A rendezvény befejezéséül szétosztottuk a közösen 
készített hatalmas tortát. 

A közel 200 résztvevőnek nagyobb részét gyerme-
kek alkották, akik közül több, mint félszázan előre 
megígért segítői voltak a rendezvénynek: 9 kislány 
három táncot tanult be, egy furulyázott, a szereplők 
további népes seregét vadászok, állatok, csodaszar-
vas, csillagok, narrátor, - valamint a szülők, mint az 
erdő fái - alkották. 16 tizenéves gyermek ill. fiatal 
vezetett játékot, ugyanennyien voltak a szervező, a 
terem- ill. uzsonna-rendező felnőttek. 
Örömmel láttuk, milyen sokat jelent mindannyiuk-
nak, hogy értékes tevékenység résztvevői lehetnek, 
és ennélfogva közösséghez tartozásukban, identitá-
sukban megerősödve gondolhatnak vissza e ren-
dezvényre, nem csupán mint egy „szolgáltatás” fo-
gyasztói. 

Külön szeretnénk az Önkormányzatnak köszönetet 
mondani azért, hogy ezúttal támogatásukra meg-
nyugtatóan, már előre, (nem csupán a rendezvényt 
követő tavaszi döntés után) számíthattunk. A pályá-
zati összeget terembérre, meghívókra, kézműves 

anyagokra és jutalmakra költöttük. A szervezést a 
Szentimrevárosi Egyesület tagjai önkéntes munká-
val végezték. 

Márialigetiné Makhult Katalin 

Zsibongó Klub 

A Szentimrevárosi Egyesület Családos szakosztálya 
a kisgyermekes családok számára 2008-ban is – 
immár tizenhatodik éve folyamatosan – működtette 
havonkénti Zsibongó klubját. 
Az év különböző hónapjaiban kialakult karakterű 
foglalatosságok iránti igényekre igyekeztünk válto-
zatos választ adni a klubot látogató nagycsaládosok 
számára: akadályverseny, kézműveskedés, „Ki mit 
tud”, zenei előadás, vezetővel tett állatkerti látoga-
tás, előadás, stb. 
A résztvevők száma átlagosan 30-50 fő volt – az év 
első felében az átlagosnál nagyobb, a vége felé ke-
vesebb volt a látogatottság. Egyesületünk tagjai a 
klub és a kézműves foglalkozások vezetését térí-
tésmentesen végezték, az egyesülethez nem tartozó, 
meghívott előadók fáradságát apró ajándékokkal, 
néha könyvvel honoráltuk. 
Programjaink a 2008. évben a következők voltak: 
• Januárban a Szt. Imre plébánia nagytermében 

„teljes teltházzal” zajlott le „Újévi hangverse-
nyünk”, melyre próbáinkon két saját számmal 
készültünk fel: Mozart Bűvös csengettyűjét hat 
gyerek adta elő hangszereken, majd Haydn Üst-
dob szimfóniájának kezdő dallamát – helyben 
kiosztott hangszerekkel is gazdagítva – az egész 
közösség együtt „szólaltatta meg”. Jelmez gya-
nánt papírparókát, lornyont, legyezőt, a fiúknak 
pedig szakállt és bajuszt készítettünk, majd pol-
kázással fejeződött be a mulatság. 

• Márciusban az Állatkertben tettünk közös sétát, 
az épülő állatházakat az egyik tervező mérnök 
vezetésével tekinthettük meg. 

• Áprilisban a Szt. Gellért óvodások Paszuly Pista 
előadását néztük meg, ehhez csatlakozóan báb-
készítésre kínáltunk lehetőséget (tavasztündérek 
és manók). 

• Májusban kirándultunk. 
• Szeptemberben akadályversenyt szerveztünk 

Kamaraerdőn. 
• Októberben szakképzett óvónő vezetésével ze-

neovi volt a kicsinyeknek, míg a nagyobbak a 
nemezelésben jeleskedhettek: labdát, nemeztuli-
pánokat és virágos hajgumikat készítettünk. 

• Novemberben szintén komolyabb kézműveske-
dés folyt: filcből varrtunk alma és csizma alakú 
tűpárnákat. 

• Decemberben ismét a hagyományos, karácsonyi 
„Ki mit tud”-on mutatták be gyermekeink ének, 
versmondó és hangszeres tudományukat. Ez al-
kalommal papírangyalkákat, hímzett üdvözlőla-
pokat és fenyőfa alakú füzetet lehetett készíteni. 
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Az Önkormányzattól kapott pályázati támogatást 
jutalmakra, az előadók megajándékozására, a kéz-
műves foglalkozások anyagaira valamint a program 
hirdetésére fordítottuk. 
Segítségükért Egyesületünk ezúton is köszönetét fe-
jezi ki. 

Márialigetiné Makhult Katalin 

Baba-mama klub 

A tanévben minden héten szerda délelőttönként 
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. 

Szabó Tünde 

Gyermek-néptánccsoport 

Néptánc tanítás 2008-ban is két csoportban alsó-
tagozatosoknak minden csütörtök délután 16.15-től 
17.15-ig, felsősöknek: 17.15-től 18.15-ig, a Szent 
Margit Gimnáziumban. AZ együttes művészeti ve-
zetője Tímár Mihály és Hajdú Réka volt. A fogla-
kozásokra változó létszámban, csoportonként kb. 
15 gyermek járt. A második félévben a fiúk száma 
ugrásszerűen lecsökkent, és a munkát nehezítette, 
hogy a terembérletre beadott pályázatok nem nyer-
tek. Év végére a XI. kerületi Önkormányzat kiegé-
szítő kulturális pályázata révén sikerült biztos 
anyagi alapot teremteni a munkának. 

Ságodiné Molnár Ildikó 

Evangelizációs Szakosztály 

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 máso-
dik félévtől – a kápolna felújítása miatt – csak egy 
órával később. A gyermekekkel korosztályok sze-
rint külön foglalkozunk, és a szülőknek is alkalmat 
teremtünk a beszélgetésre. 

Felnőtt hittan 
A 2008. évben (minkét tanévben) Emil atya erdélyi 
misszióba küldése miatt csak minden hónapban egy 
szerda este negyed 9-kor a Szt. Imre templom alsó 

hittantermében került megrendezésre. 
Az első félévben „Élet Krisztusban” címmel foly-
tattuk a 2007-ben megkezdett sorozatot a keresz-
tény élet erkölcsiségéről a Katolikus Egyház Kate-
kizmusának kompendiuma alapján. Az egyes téte-
lek ismertetését a közösség tagjai közül mindig vál-
lalta valaki, az ő előadása után megbeszéltük a té-
mát. Tisztáztuk a felvetődő problémákat, és elgon-
dolkodtunk azon is, hogyan lehet ezt a mai gyere-
keknek és fiataloknak tovább adni. 
A második félévben (az új tanévben) a családi élet 
keresztény vonásait vesszük sorra, és a bevezető 
elmélkedésre a résztvevők saját tapasztalataik alap-
ján reagálnak, újabb kérdéseket vetnek fel, vagy 
egészítik ki. 

Lelkigyakorlatok 
2008 nyarán a kismarosi Ciszterci Nővérek Apátsá-
gában (Boldoagsszony Háza Monostor) három lel-
kigyakorlatot rendeztünk: június 19-22-ig, július 31 
- augusztus 29-ig és augusztus 7-10-ig. 
Témája ez volt: „A gyógyulás krisztusi útja”. A há-
rom lelkigyakorlaton összesen 49 személy vett 
részt. 

Kállay Emil 

Elektronikus fórumok 

Az Evangelizációs szakosztály üzemeltetésében 
működik az egyesület két levelezési listája. Ezek-
nek 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 tor-
lódásokat, késéseket okozhat. A feliratkozott tagok 
a WEB-es felületen vagy elektronikus levélben tud-
ják beállításaikat módosítani, így ehhez nem kell 
adminisztrátori segítség. 

Szentimrés Levelezési Lista 
A lista célja, hogy fórumot biztosítson a Szentimre-
városi Egyesület és a Budai Ciszterci Szent Imre 
Plébánia körül tevékenykedő testvéreknek híreik, 
programjaik és a világ dolgaival kapcsolatos aktuá-
lis állásfoglalásaik kicserélésére és terjesztésére. 
Levelezési listánk az első hazai egyházközséghez 
kapcsolódó elektronikus fórum, hiszen 1995. május 
8. óta működik. 
A listának jelenleg 168 feliratkozott tagja van, akik-
nek a többsége közvetlenül kapja a leveleket. Egy 
kisebb hányad a ’digest’ szolgáltatást választotta, 
ami egy bizonyos mennyiségű (50 kB) levelet ösz-
szevár, és csak utána továbbítja. Ezt azért fontos je-
lezni, mert ilyen használat esetén előfordulhat, hogy 
egy-egy programról valaki későn értesül. Ezért ké-
rünk minden programgazdát, hogy jó előre jelezze 
azokat. 

Szentimrés Sajtófigyelő 
A lista célja, hogy a keresztény létünket érintő új-
ság- és folyóiratcikkeket, az elektronikus médiában 
megjelenő híreket és műsorokat, és az ezekhez fű-
zött értékeléseket megosszuk egymással. Célunk a 
mértéktartó – de értékrendünknek elkötelezett – tá-
jékoztatás, egymás figyelmének felhívása, a másik 
véleményének meghallgatása, és közös szemléle-
tünk formálása. A lista az 1995. augusztus 17-e óta 
kézi továbbítással működő Sajtófigyelő egyszerűbb 
adminisztrálását teszi lehetővé. 
A listának jelenleg 94 feliratkozott tagja van, akik 
közvetlenül kapják a leveleket. Itt nem látjuk értel-
mét a ’digest’ szolgáltatás biztosításának. 

Mergl K. Attila 

Guriga csoport 

A Guriga csoport tevékenysége 2008-ban a korábbi 
évekhez képest programkínálatban változatlan volt, 
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a résztvevők létszáma változó. 
Állandó résztvevők: átlagosan 15 fő (négyen kere-
kesszékkel, hárman bicegve, bottal, járókerettel, 
ketten fehér bottal közlekednek, egy hallássérült 
személy és öt segítő). A havi egy kiránduláson 13-
17 fő, a havi egy klubon 6-16 fő, a táborban 12 fő 
vett részt. 
A klub összejövetelek állandó helye a Szent István 
Ház volt. Kirándulásaink célállomásai: Békéscsa-
ba, Debrecen, Gödöllő, Nagytétény, Veszprém. 
Voltunk színházban, moziban is. 
Az Egyesület és a Plébánia szervezésében négy-
évenként megrendezésre kerülő nyári nagytábor 
2008-ban Bodajkon ötnapos volt. 
A hangoskönyvtárunk ingyenes szolgáltatását egy 
személy vette igénybe. 
Az elmúlt évben egy sikeres pályázatunk volt, a 
Fővárosi Önkormányzat 200.000,- Ft-tal támogatta 
a sérültek táborozását. Többi programunkat magán-
személyektől kapott céladományok és a 2007-es pá-
lyázatból maradt XI. kerületi önkormányzati támo-
gatási összeg (114.900,- Ft) felhasználásával tudtuk 
megszervezni. Polgármester úr ugyanis engedélyez-
te a 2007. évi maradvány felhasználását 2008-ra 
tervezett programjaink finanszírozására. 
2007-ben is külön felelősei voltak az egyes kirán-
dulásoknak: Horváthné Tarjányi Ildikó, Horváth 
Zoltán, Szegedi Gábor, Szuhaj Eszter, Tóth Péter. 
2008-ban a SZIE tagok közül 10 fő tartozott a Gu-
riga csoporthoz: Horváth Zoltán, Horváthné Tarjá-
nyi Ildikó, Krómer Ágnes, Mucsi László, Oláh 
Miklósné, Szegedi Gábor, Szuhaj Eszter, Szuhaj 
Mihály, Tóth Adrienn, Tóth Péter, Végh Orsolya.  

Szuhaj Eszter 

Szabadegyetem, színházlátogatás 

A Szabadegyetem idén a kerületi önkormányzattól 
(a plébánián keresztül) a kiegészítő kulturális pá-
lyázat keretében 56.500 Ft-ot kapott. A pénzössze-
geket rendeltetésüknek megfelelően az alábbi prog-
ramokra fordította: 
• Temetői séta októberben Sudár Annamária ve-

zetésével több, mint 100 fő részvételével. 
• Tárlatvezetés novemberben gyerekeknek a 

Nemzeti Galériában kb. 30 gyerek részvételével. 
• Csokonai: Dorottya című előadás a Szent Imre 

Házban 91 fő részvételével Sudár Annamária és 
a Fodor Kamaraegyüttes közreműködésével 

A fentieken kívül két színházlátogatást (Nyugat 
2008-1908, Robert Bolt: Morus) és egy operaelő-
adást (Donizetti: Szerelmi bájital) szerveztünk a 
plébánia közösségének. Ehhez semmiféle pályázati 
támogatást nem igényeltünk és semmiféle ado-
mányt nem gyűjtöttünk, mert a résztvevők maguk 
fedezték a belépők árát. 

Lengyel Balázsné 

Nyitott Szem Fotókör 

A fotószakosztály szervezésében került sor idén is a 

hagyományos fotópályázatra és kiállításra. A fotó-
pályázat, témái I. A természet képekben /a) állatvi-
lág, b) növények, c) tájképek/. II. Képek a nagyvi-
lágból. III. Képek Magyarországról. IV. A Biblia 
üzenete képekben voltak. Ezek közül az első három 
hagyományosan minden évben szerepel, míg a ne-
gyedik téma a Biblia éve keretében került meghir-
detésre. 
A beadási határidő 2008. október 10. volt. A nyil-
vános bírálat 13-án, hétfőn 19:00 órakor kezdődött 
a Szt Imre Ház-ban. A pályázott képek közül a zsűri 
(Czeizel Balázs tipográfus, fotóművész és Király 
Csaba fotográfus) 40 képet választott ki, amelyek a 
Szent Imre templomban kerültek kiállításra. A kiál-
lítást november 8-án 8:30-kor díjátadással egybe-
kötve nyitottuk meg, és közel egy hónapon keresz-
tül, advent kezdetéig lehetett megtekinteni. 
A pályázathoz és kiállításhoz kapott kerületi ön-
kormányzati támogatást a kiállításhoz szükséges 
anyagokra (damil, képkeret, izzó stb.) és a díjakra 
költöttük. 

Urbányi Zoltán 

Keresztállítás 

Sajnálatosan ismert, hogy az Egyesület által 2001-
ben a Naszály oldalában felállított Szent Margit ke-
resztet már háromszor rongálták meg ismeretlen el-
követők. A legutóbbi barbár kettéfűrészelést köve-
tően 2008. októberben megtörtént a helyreállítás. A 
váci cserkészekkel közösen végeztük az előkészítő 
munkákat, majd október 4-én ismét velük közösen 
felmentünk a Naszályra, és helyreállítottuk a ke-
resztet. Egy héttel később megtörtént a festés, majd 
november 15-én került sor a kereszt újraszentelésé-
re. Újabb és újabb megerősítések után immár jócs-
kán "megvasalva" ismét áll tehát a kereszt. 
Köszönet a váci cserkészeknek, valamint a Szent-
imrevárosból Horváth Zoltán, Jani János és Török 
Zoltán munkájáért. Köszönet az Egyesületnek az 
anyagi támogatásért, ami lehetővé tette a szükséges 
anyagok megvásárlását. 

Török Tamás 

Kiránduljunk együtt! 

Az elmúlt évben 5 kirándulást szerveztünk, a három 
éve meghirdetett "Kiránduljunk együtt" sorozat 
folytatásaként. Ezek a kirándulások a Plébánia és az 
Egyesület közös szervezései, havonta egy alka-
lommal, mindig szombati napokon. 
A résztvevők köre leginkább a felnőtt korosztályból 
adódik, átlagosan 15-20 fő vesz részt egy-egy ki-
ránduláson. Mindig velünk tart egy-két új kiránduló 
is, ami változatossá teszi a csoport összetételét. 
Igen sikeres volt az októberi, szalonnasütéssel egy-
bekötött kirándulásunk a Pilisben. Jártunk a Pálos 
kolostor romjainál a Pilisben, Péliföldszentkeresz-
ten, a Rám-szakadékban, novemberben pedig a 
helyreállított Szent Margit kereszt újraszentelését 
toldottuk meg 12 km gyaloglással. 
Továbbra is biztatunk mindenkit a csatlakozásra, 
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aki időben olvassa e beszámolót, már március 21-

én is velünk tarthat! 
Török Tamás 

SZIE teniszkupa 

Az évek óta megrendezésre kerülő teniszkupát idén 
október 3-4-én, egyéni és páros kategóriákban, a 
XII. ker. Költő utcai Piarista sporttelepen rendeztük 
meg. 

Ágostházy Imre 

Focikör 

A focikör hetente egy este találkozik, jelenleg szer-
dánként 20-tól 21 óráig játszunk a Tanítóképző Fő-
iskola Kiss J altábornagy utcai épületében. Alkal-
manként 6-10 fő a résztvevők száma. A költségeket 
a résztvevők állják. 

Meszéna Zsolt 

Hobby jégtánc 

A SZIE hobby jégtánc csoportja 2008-ban átlago-
san 50 résztvevővel működött. A két hónapos nyári 
szünetet kivéve hetente egy edzést tartottunk, ösz-
szesen kb. 40 alkalommal. A foglalkozásokon kor-
csolyázás és jégtánc alapokat és standard koreográ-
fiákat tanultunk (idén "Fiesta Tango"-t és "Silver 
Samba"-t). 
A résztvevők két tudásszinten, külön csoportban, 
külön edzővel tanultak. Folyamatosan érkeztek új 
emberek a kezdő csoportba, majd jellemzően pár 
hónap után továbbléptek a haladó szintre. A korosz-
tály jellemzően 20 és 35 év közötti. 
Pénzügyi támogatást nem kaptunk, az oktatási és 
jégpálya bérleti díjat a résztvevők adták össze. 

Lassó András 

Szentimrevárosi Darvak Érintős Rögbi Szabadidő-
sport Szakosztály 

Január 18-án ünnepelték első szülinapjukat a dar-
vak. Természetesen egy nagy rögbizéssel, no meg 
némi pezsgővel ünnepeltünk. Az örömteli együttlét-
re azt tette fel koronát, hogy megtanultuk énekelni a 
fogadkozásunkat. Így már van saját indulónk. 
Nagy utat tettünk meg. Emlékszem az első hóna-
pokra, amikor hetente változott a játékszabály, és 
még annak is nehéz volt követni, aki folyamatosan 
részt vett az edzéseken. 
Komoly mérföldkő volt áprilisban a Névadó-kupa, 
és ekkor lettünk a SZIE szakosztálya. Ha visszané-
zem az akkor készült videót, jó látni, hogy már ak-
kor is mennyi örömöt találtunk a játékban, pedig 
akkor még igen csak lassan táncoltak a darumada-
rak. (http://touch.rugby.hu/?p=media) 
Teltek a hónapok és egyre többen megfordultunk a 
pályán. Próbáltam utána számolni és 50-ig jutottam. 
Ennyien biztosan megfordultak a pénteki alkalma-
kon. Jelenleg 20-an járunk többé-kevésbé rendsze-
resen. 
A nyár érkeztére szépen ki is öltöztünk. Bár a me-

zünkben legszebben az Országos Bajnokságon (l. 
http://picasaweb.google.com/jucafotorama/RGbi20
081018) virítottunk (a honlapunkon meg is tekint-
hetőek Bíró Judit képei: http://erintos.rugby.hu). 
Szeptemberben szerveztünk egy bemutatót taná-
roknak, katekétáknak, plébánosoknak, közösségve-
zetőknek, cserkészvezetőknek. Ez alkalommal 19 
érdeklődő ismerkedett ezzel a nagyszerű sporttal.  
Közülük a Nagykanizsai Szent József Plébánia csa-
pata egy hónappal később már az országos bajnok-
ságon is részt vett, másik öt csapat társaságában. 
Közben megszületett a csudaszép szabályköny-

vünk (amely megkapta a hivatalos magyar szabály-
könyv címet) és honlapunk. Komoly teljesítmény 
egy esztendő alatt. Köszönet mindenkinek a sok 
munkáért! 
Voltak természetesen nehézségek is. Az egy év 
alatt kétszer kellett kötözködnünk, mert Budapesten 
kemény harc folyik a pályákért. Túl sok sportpálya 
lett áldozata a telek-kereskedelemnek és a 4-es met-
ró építésének. Jelenleg a TF pályáján játszunk. 
Egész évre kötöttünk velük szerződést. Reméljük, 
tudjuk majd fizetni az emelkedő bérleti díjat. 
A magas pályabérlet miatt nem tudtuk elindítani az 
ifi csapatunkat, hiszen havi 5-6.000 forintos díjjal 
nehezen tudnak megküzdeni a családok. Most ígér-
kezik egy megoldás, hogy a Sapientia Egyetemmel 
közösen indítsunk csapatot. Talán így nagyobb lét-
szám fog jelentkezni és jobban megoszlanak a költ-
ségek. 
Minden nehézség ellenére töretlen a lelkesedésünk 
és szövögetjük terveinket. Ebben első helyen sze-
repel az országos bajnokság megszervezése, ami 
idén már négyfordulós rendszerben került kiírásra. 
Máris jelentkezett rá öt csapat. Másik tervünk, hogy 
a Magyar Rögbi Szövetség kereteiben megszervez-
zük az érintős és szalagos rögbi játékvezetői képzé-
sét és vizsgáztatását. Harmadik tervünk egy konfe-
rencia szervezése Sport és jellem címmel. Ezzel is 
szeretnénk erősíteni mindazok törekvéseit, akik 
meglátták a sport fontos szerepét a jellemformálás 
terén. Hasonlóan nehéz időszakban Klébelsberg 
Kúnó három oszlopra támaszkodva látta megvaló-
síthatónak az ifjúság nevelését: templom, iskola, 
sportpálya. 
Sok örömet találtunk a játékban, legfőképpen a kö-
zös játék örömét. A legszebb az érintős rögbiben ez 
az együtt repülés. Kötelékben, "V" alakban, mint a 
darvak. 
A szakosztály önellátó módon folytatja tevékenysé-
gét. A felmerülő költségeket (pályabérlet, mezek, 
sporteszközök) a tagok között osztjuk szét részvé-
telük arányában. 

Kató Csaba 

Szellemi-lelki hétvége 

A minden évben, a három kerületi civil egyesület 
közös munkájával megrendezésre kerülő kétnapos 
nagyrendezvény 2008. évi programja, „A Biblia 
Éve” címmel, november 21-22-én, a Szent Margit 
Gimnáziumban került megrendezésre. Társrende-
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zők: Karolina Egyesület, Albertfalvi Keresztény 
Társaskör. 
7 előadás, kerekasztal-beszélgetés, bábelőadás, ün-
nepi szentmise és hangverseny alkották a progra-
mot, amelyen több mint 50 ember vett részt. 

Szesztai Attila 

Hangversenyek, Vers és Dal 

A tavalyi esztendő a 16 volt a templomi hangverse-
nyek valamint a Vers és Dal sorozat történetében. 
Az első mondat legyen a köszöneté mindezért. No-
ha 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 templom-
ban – tavasz, õsz – 8 előadás 

2008. március 16-án, vasárnap 20.00 órakor 
Pergolesi: Stabat Mater 
Csereklyei Andrea, szoprán / Takács Zsuzsanna, 
alt, a templom nőikara és a Budapesti Vonósok 
Vezényel: Csányi Tamás 
Bevezeti: Dr. Bolberitz Pál professzor, pápai proto-
notárius 

2008. április 6., vasárnap 20.00 órakor 
Debreceni Református Kollégium Kántusa 
művészeti vezető: Berkesi Sándor 
Kórusok a Biblia évében 

2008. április 13., vasárnap 20.00 órakor 
Szent Efrém Férfikar 
művészeti vezető: Bubnó Tamás 
A történelmi Magyarország bizánci rítusú zenei em-
lékei 

2008. április 20., vasárnap 20.00 órakor 
Budapesti Ifjúsági Kórus és Zenekar 
karigazgató: Gerenday Ágnes 
Kiss Rózsa, szoprán / Meláth Andrea, alt 
Szerekován János, tenor / Oláh Zsolt, basszus 
vezényel: Oláh Gábor 
G. F. Händel: Messiás 

2008. április 27., vasárnap 20.00 órakor 
Nyíregyházi Pro Musica Leánykar 
művészeti vezető: Szabó Dénes 
„Csak énekelj, mert az énekben szív dobog” 

2008. szeptember 28-án, vasárnap 20.00 órakor 
segítve a magyarfalui csángók anyanyelvi oktatását 
Mutasd meg nekünk az Atyát! 
Sillye Jenő és barátai hangversenye 

2008. október 26-án, vasárnap 20.00 órakor 
Giuseppe Verdi: Requiem 
a Forradalom és Szabadságharc áldozatainak emlé-
kezetére 
Monarchia Szimfonikus Zenekar, koncertmester: 
Schuster Andrea; Budapesti Kórus, karigazgató: 

Kaposi Gergely; Belvárosi Főplébániatemplom 
Énekkara, karigazgató: Virágh András; Pro Fun 
Vegyeskar, karigazgató: Énekes Katalin 
Váradi Mariann, Bakos Kornélia, Prevoz János, Bá-
tor Tamás 
vezényel: Virágh András 
Musica Sacra Civitatis 
XI. kerületi zenei együttesek hangversenye 

2008. november 9-én 
Ádám Jenő Iskola kórusa 
vezényel: Szalay Katalin és Alpárné Baranyai Rita 
Bethlen Gábor Iskola kórusa 
vezényel: Stimecz András 
Farkasréti Általános Iskola kórusa 
vezényel: Kádár Magdolna 
Gesualdo kamarakórus 
vezényel: Stimecz András 
Őrmezei Általános Iskola kórusa 
vezényel: Szabó Katalin 
Petőfi Sándor Ált. Iskola és Gimn. kórusa 
vezényel: Bősze Sándorné 

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

ban – 4 előadás 

2008. november 11., kedd 19.30 óra 
„Csendes csodák” 
Összeállítás Reményik Sándor verseiből 
Hűvösvölgyi Ildikó színművész estje 

2008. november 18., kedd 19.30 óra 
„Közös kincs” 
Válogatás a határon túli magyar irodalomból 
Szabó András versmondó estje 

2008. november 25., kedd 19.30 óra 
Visky András: Júlia 
Jubileumi műsor Szent Erzsébet tiszteletére. 
Dér Denisa színművész estje 

2008. december 2., kedd 19.30 óra 
A Muzsikás együttes – Sipos Mihály, Porteleki 
László, Éri Péter, Hamar Dániel estje. 

Az előadásoknak több mint 6.000 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 

SZIE-bál 

A 2008. évi bált az előző évhez hasonlóan a Ma-
gyar Kultúra Alapítvány Székházában rendeztük. A 
tavalyi létszámhoz hasonlóan idén is kb. 500-an 
vettek részt a bálon. 
Az idei bálon is a tánc volt a főszerepben: a prog-
ramban tánctanítás, első bálozók nyitótánca, stan-
dard és latin táncok szerepeltek. Igyekeztünk min-
denkit táncba vinni, közös tánctanulással, táncos já-
tékokkal, táncházzal. A bál elején rumba lépéseket 
tanulhattunk, később (lévén 2008. a reneszánsz éve) 
két csoportos reneszánsz táncot, majd a táncházban 
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magyar néptáncokat. 
Egy kisebb teremben hangulatos teázó várta a pi-
henni vágyókat különleges teákkal, kávéval, forró 
csokoládéval. Egy másik helyiségben pedig a villá-
nyi Nitt pincészet borai kóstolhattuk meg. A kok-
télbárban különféle (alkoholmentes) koktélokból 
kaphattak a résztvevők ízelítőt. 
A süteményversenyben díjaztuk a különlegesen 
szép és finom házi sütemények elkészítőit! 

A SZIE-bál honlapján, a Krónika részben megte-
kinthetők az idei és korábbi bálokról készült fotók 
és beszámolók. ( http://szie.communio.hu/bal/ ) 

Az idei bál szervezői voltak: Gilyén Péter, Hegyi 
Gábor, Lassó András és Csilla, Meszéna Zsolt és 
Gabó, Mészáros Gergely, Müller Zsófi és Pataki 
György. A szervezők munkáját 55 fő önkéntes segí-
tette. A bál az egyesület költségvetését nem terhel-
te, a költségeket a résztvevők állták. 

Meszéna Zsolt 

SZIEszta 

2008-ban az előző évekhez hasonlóan két Szieszta 
volt. A tavaszi sziesztát – locsolóbál mivoltából 
adódóan – Húsvéthétfőn, március 24-én tartottuk. 
Kb. 300-320-an jöttek el a bulira, a korosztály 16 és 
30 év között mozgott. A buli a gazdagréti eleven 
centerben volt. 
Az őszi évadnyitó Sziesztán október 18-án már új 
helyszínre kellett költöznünk. A Matthias Corvinus 
Kollégiumban gyűlt össze kb. 250-300 fiatal, hogy 
együtt táncoljuk végig az estét. Az önkéntes közvé-
lemény-kutatás (a résztvevők 20%-a) alapján az át-
lagkorosztály pontosan 22,9 év volt. Eloszlást te-
kintve a 10-es diákok ugyanúgy magukénak érezték 
a bulit, mint a 26(-30) éves kikapcsolódásra vá-
gyók. 
Mindkét buli programja: 7-kor kapunyitás, volt 3/4 
óra tánctanítás (tavasszal rumba, ősszel chacha), 
táncbemutató, ismerkedős játékok, húsvéti játékok, 
táncos játékok, teaház, ingyenes büfé, tombola és 
legfőképp folyamatos latin, standard és rocky zené-
re lehetett táncolni. 
A Szieszta pénzügyi támogatást nem kapott, a 
résztvevők álltak minden költséget 

Héjj Kristóf 

A Magyar Borkultúráért Asztaltársaság beszámo-
lója 

Az Asztaltársaságnak az elmúlt esztendőben egyet-
len találkozója volt. A Biblia évéhez kapcsolódóan 
bibliai borkóstolót tartottunk. A kóstolón egy-egy 
borhoz kapcsolódóan ismerkedtünk a bor szimbó-

lumával a Szentírásban. Az öröm itala, a közösség 
itala, az átváltozás itala. Felfedezhettük, hogy mi-
lyen fontos párhuzam van a bor értő kóstolása és a 
Szentírás olvasásának ősi módszere, a lectio divina 
között. Az este során a Vinum Primátis borait kós-
tolgattuk, ezen keresztül megismerkedhettünk ezzel 
a példa értékű egyházi kezdeményezéssel. 
A találkozó önköltséges volt. A termet a plébánia 
ingyen bocsátotta rendelkezésünkre, a borok költ-
ségeit a résztvevők állták. 

Kató Csaba 

Zöld Kör Környezetvédelmi Szakosztály 

A szakosztály 2008-as tevékenysége az alábbiakban 
foglalható össze. 
• Hagyományos játékos tájfutás tavasszal és ősz-

szel. 
• A SZIE fotópályázathoz kapcsolódóan játékos 

kvíz különdíjért. 
• Faültetés 

A Szent Imre Búcsúhoz kapcsolódóan a fave-
rembe ültetést követően Ákos Atya megáldotta 
az új előnevelt fát a Villányi út Templom-
Gimnázium közötti járdaszakaszán. 

Önkormányzati pályázatokon a szakosztály az aláb-
bi összegeket nyerte: 
• Templomkörüli kertészeti munkákra: 50 ezer Ft 
• Tájfutó programra: 75 ezer Ft 
A Zöldkör a pénzösszegeket rendeltetésüknek meg-
felelően a programokra fordította. Az Önkormány-
zat felé elszámoltunk. 

Nemes Gábor 

Pinceklub a Szent István Házban 

Az Egyesület által önerőből kialakított pinceklub 
akár 40 ember befogadására is képes. Alkalmas tér 
a hetenkénti pingpongozáshoz illetve filmklubhoz, 
vagy akár összejövetelekhez. Az év folyamán a 
termet,mint kiállító teret is igénybe vettük, lehető-
séget teremtve tagtársaink rajzainak kiállítására. 

Márialigetiné Makhult Katalin 

Lókúti kulcsosház 

A lókúti plébániaépületben, a Bakony szívében, 25 
fő részére tudunk szállást biztosítani. Fa emeletes 
ágyak, cserépkályha, 3 fürdőszoba és WC van. A 
lehetőséggel idén is sokan éltek, egyesületi tagok és 
"külső" csoportok. 

Márialigetiné Makhult Katalin 
 

 


