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A Szentimrevárosi Egyesület szakosztályainak 2009. évi beszámolói 
 

Zsibongó Klub 

A Zsibongóról szólva mindenekelőtt köszönetet 
mondunk Ungváriné Simon Nórának, aki több 
mint tíz éven át hűségesen vezette egyesületünk 
családos klubját. 
Ládonyiné Bartha Gabriella még ennél is régebbi 
időktől fogva várta klubjainkon gondosan előkészí-
tett kézműves foglalkozásokkal és szeretetteljes fo-
gadtatással gyermekeinket és szüleiket. Elmondhat-
juk, hogy nemzedékek nőttek fel szeretetre, szép 
munkára ösztönző példamutatása nyomán. 
Nóra és Gabi a Zsibongó klubban a Szentimreváros 
hármas hagyományát vitték tovább és adták át mé-
csesként, alkalomról alkalomra 
• családjaink mások iránti nyitott szívűségét, 
• a gyermekvállalás értelmébe vetett hitet, 
• és magyar kultúránk féltő szeretetét. 
Mindnyájunk nevében hálásan köszönjük hűsé-
ges munkájukat és szívből reméljük, hogy a múlt 
év folyamán csupán rövid pihenőre vonultak vissza 
a „jobb adni, mint kapni” örömétől. 

A Zsibongó klub 17 éve, (vagy név nélkül még ré-
gebb óta) fennálló folyamatosságát megőrzendő 
2009. őszére három alkalomból álló sorozatot hir-
dettem meg „Beszéljünk az állatok nyelvén!” cím-
mel. Lakókörnyezetünk őshonos állatainak megbe-
csülését igyekeztem e témával megszerettetni 
gyermekeinkkel. Egyúttal próbáltam megízleltetni 
velük a kézi szerszámokkal végzett munka örömét 
is – ami csak ritkán adatik meg ma a városban ne-
velkedő gyerekeknek. A résztvevők a sorozat végén 
saját készítésű madárodút – és reméljük, hosszútáv-
ra szóló indíttatásokat is – vihettek haza magukkal. 
Brückner Ákos atya biztatására a Zsibongó klubot 
novembertől Mészáros Tímea – három, sőt hamaro-
san négy gyermekes édesanya – vette lendületesen 
a kezébe. Örülünk lelkes személyiségének és igyek-
szünk segíteni őt, hogy elképzelései szerint élhes-
sen tovább a SzIE Zsibongó klubja. 
A Zsibongó klub ez évben a XI. Ker. Önkormány-
zat Kulturális Pályázatán elnyert szerény összegből 
gazdálkodhatott. Az elnyert összeget 30 db madár-
odú faanyagára (és csavarokra) költöttük. 

Márialigetiné Makhult Katalin 

Zsibongó farsang 

A tavalyi farsang témája „A CSODASZARVAS” 
volt, és ennek kapcsán erdeink lakói is. Bent a te-
remben komoly vadászat folyt, csak úgy záporoztak 
a magyarok nyilai. Aki békésebb elfoglaltságot ke-
resett, leírhatta a nevét rovásírással, színezhetett 
szép madármotívumokat. Jó játék volt a nyomkere-
sés is. Szorgalmas kezek már előre megrajzolták, és 
teleragasztották a termet és a folyosót különféle 
lábnyomokkal. Így aztán kiderült, hogy a bíbic 
előbb utóbb kirepült az ablakon, a medve megtalál-

ta a méheket, a szarvas pedig a mocsáron átjutva 
ihatott a hűs forrásból. Persze kicsik, és nagyok 
még sok egyéb érdekességet is megtudhattak róluk, 
és a jutalomosztás sem maradt el. 
Elkészült a fantasztikus torta-terepasztal is, színes 
marcipánnal díszítve – tudományos kutatásokkal 
alátámasztva. Sajnos a mű igen rövid életű volt, és 
nem tudtuk megörökíteni. Ezúton is kérjük, ha va-

lakinek vannak jó fényképei a farsangról, egyéb 

jelenetekről is, szívesen megnéznénk. 
A ’Rege a csodaszarvasról’ előadásban kb. 30 gye-
rek vett részt. Ennek megfelelően jó mozgalmas 
volt, és tele lett váratlan fordulatokkal, de összhatá-
sában jól sikerült. A tündérlányok moldvai körtán-
cot lejtettek, a fiúk pedig vadászjelenetekkel tarkít-
va kitartóan üldözték a csodaszarvast. Reméljük va-
lamit átadhattunk a monda hangulatából. 
Utólag is köszönjük a segítőknek az előkészülete-
ket, büfét, teremrendezést, játékvezetést stb. Öröm 
volt látni, hogy a nagyobbak milyen ügyesen, és 
kedvesen foglalkoznak a kicsikkel. 

Ládonyiné Bartha Gabi 

Játszóház 

„Családi hétpróba” címmel 2009. pünkösdjén ját-
szóházzal képviseltük a Szentimrevárosi Egyesüle-
tet a máriaremetei Karizmák Ünnepén. 
Játéksorozatunk célja az volt, hogy egy „élmény-
csokorral” megerősítsük a játszó családokat össze-
tartozásuk tudatában. Az egyes állomásokon kapott 
jutalommatricákból végül egy szép idézeteket rejtő, 
színes pörgettyűt lehetett összeállítani. 
A program teltházzal működött kezdettől a zárásig. 

Márialigetiné Makhult Katalin 

Baba-mama klub 

Az 1991. óta folyamatosan működő Baba-Mama 
Klub 2009. programjának szervezését, a programok 
lebonyolítását – az elmúlt évekhez hasonlóan – idén 
is Szabó Andrásné szakképzett óvónő és 2 fő kise-
gítő (dada) végezte önkéntes munka formájában. 
A Baba-Mama Klub heti egyszeri, szerda délelőtt 9-
12-ig tartó foglalkozásait egész évben megtartottuk, 
július-augusztus hónapok kivételével. A foglalko-
zások helyszínét (közösségi helyiség és udvar) idén 
is ingyenesen biztosította a Budai Ciszterci Szent 
Imre Plébánia. 
Tavasztól őszig, amikor jó idő volt, szép számmal 
gyűltek össze a gyermekek. Ameddig lehetett, kint 
voltunk a kertben, alkalmanként kb. 20-25 gyerek-
kel. Amikor bejött a hidegebb idő, kb. 15 főre 
csökkent a gyereklétszám a foglalkozásokon, de a 
nagyobb ünnepeken (Húsvét, Mikulás, Karácsony) 
35-40 gyerek is részt vett alkalmanként. 
A foglalkozások során a közös játékok, éneklés 
mellett az évszaknak vagy a közelgő ünnepnek 
megfelelő témájú kézműves foglalkozást tartottunk, 



 Szakosztályi beszámolók a 2009. évről 

~ 2 / 9 ~ 

amelyben segített a gyermekeket kísérő szülők 
többsége is. Húsvétra, Mikulásra a gyerekek cso-
magot kaptak, karácsonyra szaloncukrot, és egy kis 
maradandó ajándékot (csengőt és szalmadíszt). 
A XI. Ker. önkormányzat Kulturális Pályázatán el-
nyert támogatást a tervezetnek megfelelően kézmű-
ves anyagokra, kellékekre, szobai és udvari játékok-
ra fordítottuk. Továbbiakban is szeretnénk az udva-
ri játékokat cserélni /hinták elszakadtak, eltörtek/ és 
bővíteni /ugráló vár + hintaállvány, homokozó taka-
ró/. Ehhez igyekszünk pályázati támogatást szerez-
ni, és reméljük, meg tudjuk valósítani terveinket. 

Szabó Tünde 

Evangelizációs Szakosztály 

Az Evangelizációs Szakosztály feladatának azt te-
kinti, hogy segítse a SZIE tagok lelki életének ápo-
lását. Amint már az elmúlt évben is jeleztük azzal, 
hogy Emil atya 2007. szeptember óta Csíkszeredá-
ban, a Piarista Tanulmányi Házban él, és havonta 
csak egy-egy hetet tölt Budapesten, és nyaranta is 
kevesebb időt tud itthon lenni, kevesebb programot 
tudott szervezni. 

Felnőtt hittan és családos találkozók 
Felnőtt hittan minden hónap egyik csütörtök este fél 
9-kor a Szt. Imre Templom alsó hittantermében ke-
rül megrendezésre, illetve az azt követő szombat es-
te fél 6-kor a SAPIENTIA Főiskola termeiben. 
Csütörtökönként az első félévben „Élet Krisztus-
ban” címmel folytattuk a 2008-bnn megkezdett so-
rozatot, amelyben a családi élet keresztény vonásait 
vesszük sorra, és a bevezető elmélkedésre a részt-
vevők saját tapasztalataik alapján reagálnak, újabb 
kérdéseket vetnek fel, vagy egészítik ki. 
Ősztől a kinyilatkoztatás, a világ és Isten mindentu-
dása témáját kezdtük boncolgatni. 
Szombatonként az első félévben még családos ta-
lálkozó néven Emil atya csak az ifjúsággal foglal-
kozott, a kisebbekkel pedig Molnár Lehel piarista 
kispap. A beszélgetéseket közös szentmise zárta. 
Az új tanévben Emil atya az idősebb korosztályokat 
is bevonta a beszélgetésbe, míg a gyerekekkel kis-
papok foglalkoznak. A katekézis témája a Szeretet. 

Lelkigyakorlatok 
2009 nyarán három lelkigyakorlatot rendeztünk: 
Hargitafürdőn július 13-14-15-én, a kismarosi Cisz-
terci Nővérek Apátságában (Boldoagsszony Háza 
Monostor) pedig  július 23-26-ig és július 30-aug.2-
ig. 
A lelkigyakorlatok témája „A szenvedés misztéri-
uma” volt. A témát a bevezető előadásokat követő-
en elmélkedésekben dolgoztuk fel. 
A három lelkigyakorlaton összesen 64 személy vett 
részt. 
A hargitafürdői lelkigyakorlat különlegessége volt, 
hogy a családok gyermekeivel 2 kispap a „felnőtt 
programmal”párhuzamos lelkigyakorlatot tartott. 

Családos kirándulás 
A hargitafürdői lelkigyakorlat után a gyerekekkel 

együtt július 16-án a Békásszoroshoz, 17-én Gyí-
mesbükkre, 18-án a Szent Anna tóhoz rándultunk 
ki. 

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 182 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 95 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 2009-ben a korábbi 
évekhez képest programkínálatban változatlan volt. 
A résztvevők létszáma viszont ingadozott. 
Állandó résztvevők: átlagosan 18 fő (öten kerekes-
székkel, négyen bicegve, bottal, járókerettel, ketten 
fehér bottal közlekednek, egy hallássérült személy 
és hat segítő). A havi egy kiránduláson 16-24 fő, a 
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havi egy klubon 6-16 fő vett részt. 2009-ben nem 
szerveztünk nyári tábort. 
A klub összejövetelek állandó helye a Szent István 
Ház hittanterme volt. Kirándulásaink célállomásai: 
Agárd, Abony, Süttő, Györköny, Poroszló. Voltunk 
a Szent Imre Búcsún, színházban, moziban. 
A hangoskönyvtárunk digitalizálását megkezdtük. 
2009-ben a Guriga csoport önállóan nem pályázott, 
de az Egyesület NCA Működési Pályázatában kü-
lön tételként szállítási célra nyertünk hatvanezer fo-
rintot. Magánszemélyektől kapott céladomány ré-
vén ötvenezer forinttal tudtuk támogatni három ki-
rándulásunkat: 13.560,- Ft Abony, 26.600,- Ft Po-
roszló, 10.070,- Ft Agárd, valamint az NCA pályá-
zati keretéből is 24.000,- Ft-ot felhasználtunk 
(Györköny). 
2009-ben is külön felelősei voltak az egyes kirán-
dulásoknak: Borbély Imre, Horváth Zoltán, 
Horváthné Tarjányi Ildikó, Kertesi Szilvia, Mózes 
István, Szuhaj Eszter. 
A Szent Imre templomi közösségünk tagjaival, más 
katolikus közösségbe járó ismerőssel és az Újbuda 
újság hirdetésére jelentkezettekkel segítői gárdánk 
öt fővel gyarapodott. 
2009-ben a SZIE tagok közül 9 fő tartozott a Guri-
ga csoporthoz: Horváth Zoltán, Horváthné Tarjányi 
Ildikó, Mucsi László, Szegedi Gábor, Szuhaj Esz-
ter, Szuhaj Mihály, Tóth Adrienn, Tóth Péter, Végh 
Orsolya. 

Szuhaj Eszter 

Nyitott Szem Fotókör 

A fotópályázatra immáron hagyományos módon 
került sor szeptember-október során. Az október 2-i 
beadási határidőre 17 pályázó több mint 350 képpel 
jelentkezett a szintén hagyományosnak mondható 
kategóriákban (természetfotók – állatok, növények, 
tájképek, képek a nagyvilágból, képek Magyaror-
szágról, színek és formák). 
A pályamunkák elbírálására október 5-én este ke-
rült sor nyilvános zsűrizés keretében a Szent Imre 
házban. Bírálónak Czeizel Gábor fotóművészt, Ki-
rály Csaba fényképészt és Kondor Attila festőmű-
vészt kértük fel. A zsűri összesen 62 képet talált ki-
állításra érdemesnek, ezek közül az első, második 
és harmadik helyezetteket díjaztuk. A 18 év alatti 
pályázók képeit az ifjúsági kategóriában külön érté-
keltük. 
A kiállítás megnyitóját és a díjak átadását novem-
ber 7-én reggel tartottuk a díjazottak, a zsűri megje-
lent tagja és Ákos atya aktív részvételével. 
A kiállítás Advent kezdetéig, azaz november 27-ig 
volt megtekinthető a Szent Imre templomban. 
A fotókiállítást a Közművelődési Megállapodás ke-
retében a XI. kerületi Önkormányzat anyagi támo-
gatásával rendeztük meg. 

Urbányi Zoltán 

Művészetek Szerelmesi 

A „Művészetek Szerelmesi” szakosztály 2009 júni-

usában alakult. Tulajdonképpen egy rajzklub, ami 
Szalay József tanár úr vezetésével működik a Budai 
Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban. 
Hetenként, keddi napon, 16.00-19.00 között talál-
kozunk. Tanár úr különböző technikákat tanít meg a 
résztvevő amatőröknek. Például: szénrajz, akvarell, 
kollázs, tempera, modell rajzolás stb. 
A tagságban nincs korhatár, jelenleg 13-67 évesek 
járnak. 
Az elkészült művek már kiállításokon is szerepel-
tek, sőt ketten ifjúsági (13, 16 éves) kategóriában 
Budapest 5 legjobb díjazottja között voltak. 
A szakosztály működését a XI. Ker. Önkormányzat 
Kulturális Pályázatán nyert összeg tette lehetővé. 

Ságodiné Molnár Ildikó 

Kiránduljunk együtt! 

Az elmúlt évben kezdtük közös kirándulásaink ötö-
dik évét. Minden évben tavasszal és ősszel 3-3 ki-
rándulást szervezünk a Buda környéki hegyekbe. 
Az idei első kirándulás a közgyűlés előtti hétvége 
szombatján lesz. 
Ezeken a kirándulásokon bárki részt vehet, aki tud 
teljesíteni alkalmanként 12-18 km-t. Több éves át-
lagot tekintve egy-egy alkalommal 15 fő körüli lét-
szám kirándul együtt. 
Leggyakrabban a Pilist, Budai-hegységet és a Bör-
zsönyt keressük fel. Így volt ez az elmúlt évben is. 
Biztatunk mindenkit, aki szeret kirándulni, hogy 
csatlakozzon társaságunkhoz! A részletes program-
ról a Plébániai Hírlevélből, vagy az Egyesület hon-
lapjáról lehet tájékozódni. 

Török Tamás 

Tarokk tanfolyam 

Ősszel új lehetőségként tarokk tanfolyamot hirdet-
tünk a honlapon és a Fésületlen újságban, teljesen 
kezdők részére. A jelentkezés meghaladta a várako-
zást, így két csoport is indult, 6-6 fővel. Összesen 
10 alkalomból állt a tanfolyam, amely során csupán 
az alapok elsajátítására volt lehetőség. 
Idén folytatódik ennek az izgalmas kártyajátéknak a 
megismerése. Január végén kezdődött az újabb tan-
folyam, ismét két csoportban 11 fővel. A tanfolya-
mokat a SZIE-tanyán tartjuk, és teljesen önköltsé-
gesek: a részvételi díjat a kellékek beszerzésére for-
dítottuk. 
A cél az, hogy a tanfolyam végeztével a résztvevők 
saját asztaltársaság szervezésével folytatni tudják 
ezt a változatos, gondolkodásunkat serkentő játékot. 

Török Tamás 

SZIE teniszkupa 

Szervezési nehézségek miatt a 2009. évben a te-
niszkupa elmaradt, de idén tavasszal ismét megren-
dezzük a hagyományos SZIE Teniszkupát. 
Tervezett időpont: április 23-24. Péntek délután, 
szombat délelőtt. 
Helyszín: a Piarista Sporttelep (XII. ker. Költő ut-
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ca). 
Nevezni lehet: egyénileg és párosban egyaránt. Fér-
fiaknak és nőknek. Párosban esetleg vegyesen is. 
A részleteket a Húsvét utáni héten pontosítjuk. Elő-
zetes jelentkezést az ahaz.imre@gmail.com email 
címre kérjük. 
Telefonon érdeklődni: 
• Ágostházy Imrénél a 06(20)464-9200 számon 
• Török Tamásnál a 06(30)949-3858 számon le-

het. 
Ágostházy Imre 

Focikör 

A focikör szeptembertől júniusig hetente egy este 
találkozik, jelenleg szerdánként 20-tól 21 óráig ját-
szunk az ELTE Tanítóképző Főiskola Kiss J altá-
bornagy utcai épületében. Alkalmanként 6-10 fő a 
résztvevők száma. 
A költségeket a résztvevők állják. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Meszéna Zsolt 

Hobby jégtánc 

A SZIE hobby jégtánc csoportja 2009-ben átlago-
san 30 résztvevővel működött, februártól a kisebb 
befogadóképességű Gyakorló Jégcsarnokban voltak 
az órák. Tavaly hosszabb volt a nyári szünet a szo-
kásosnál, május közepétől szeptember végéig tar-
tott. Hetente egy edzést tartottunk, összesen kb. 35 
alkalommal. A foglalkozásokon korcsolyázás és 
jégtánc alapokat valamint standard koreográfiákat 
tanultunk. 
A résztvevők két tudásszinten, külön csoportban, 
külön edzővel tanultak. Folyamatosan érkeztek új 
emberek a kezdő csoportba, majd általában pár hó-
nap után továbbléptek a haladó szintre. A korosz-
tály jellemzően 20 és 35 év közötti. 
Pénzügyi támogatást tavaly sem kaptunk, az oktatá-
si és jégpálya bérleti díjat a résztvevők adták össze. 

Szlovák Sándor 

Szentimrevárosi Darvak Érintős Rögbi Szabadidő-
sport Szakosztály 

A darvak röpképe 2010-ben 
Egy eseményekben gazdag évet tudhat maga mö-
gött a Szentimrevárosi Darvak Érintős Rögbi 
Szabaidősport Szakosztály. 
Az elmúlt esztendő egyik legfontosabb eredménye, 
hogy némileg stabil helyünk lett a TF pályán – csak 
időnként túrnak ki minket a focisták. A kis klubok 
védtelenek a nagyokkal szemben. A pénz beszél, a 
daru meg félreáll. 
Az április és október közötti időszakban találtunk 
egy kiváló ingyenes helyet a gellért-hegyi víztározó 
feletti parkban. Itt tartjuk a lelkesebb tagokkal heti 
második edzésünket. 
A Gellért-hegyen kezdte meg edzéseit az ifi csapa-
tunk is. Fél év alatt 16-ra nőtt az ifi darvak száma. 
Nagyon jó látni a lelkesedésüket, és azt hogy ez 

mennyire ragályos. Mióta tavaszodik, nincs olyan 
hét, hogy ne hoznának egy-egy új tagot a csapatba. 
Jelenleg velük is a TF pályán edzünk, de áprilistól 
jönnek a focisták, mi pedig megyünk a Gellért-
hegyre. Az ifiknél ideális a nemek megoszlása is, 9 
lány, és 7 fiú. 
A két csapatban összesen 30 biztos játékosunk van, 
akik rendszeresen járnak az edzésekre. A 15 és 44 
év közötti korosztályból áll a csapatunk. 14 lány és 
16 fiú. 
Az elmúlt esztendőben is minket bízott meg a Ma-
gyar Rögbi Szövetség az országos bajnokság szer-
vezésével. Felnőtt csapatunk második helyet szer-
zett a villám lábú TF-es fiú csapat mögött, míg 
ifiink a 7. helyet szerezték meg (ez utóbbi ered-
mény is igen szépnek számít, hiszen az ifik csak a 
bajnokság végén kapcsolódtak be a versengésbe). 
Beszálltunk az Országos Strand Rögbi Bajnokságba 
is, természetesen érintős rögbi kategóriában, és 
megszereztük a második helyet. 
A bajnokság egyik fordulójával kapcsoltuk össze az 
Érintős Rögbi Fesztivált, amelyen igyekeztünk 
megismertetni az érdeklődőkkel ezt a kiváló rekreá-
ciós és csapatépítő sportot. Olyan jól sikerült, hogy 
több csapat indulását segíthettük ezzel. 
Köszönjük Újbuda Önkormányzatának a támogatá-
sát, amit ennek a rendezvénynek a lebonyolításához 
nyújtott, és a csapatedzéseink pályabérletéhez nyúj-
tott anyagi támogatásukat. 
Március végén indul a III. Országos Érintős Rögbi 
Bajnokság. Ismét mi vagyunk a szervezői. 4+1 for-
dulós formában rendezzük meg. Az utolsó forduló a 
rájátszás, ahol hatalmas izgalmak közepette eldől a 
helyezések végső sorsa. Sikerült bevonni a szerve-
zésbe a vidéki csapatokat is. Így az első forduló 
Alcsútdobozon, a harmadik pedig Gyöngyösön ke-
rül megrendezésre. A rájátszást szeretnénk itt ren-
dezni a TF pályán, hogy minél több szentimrevárosi 
szurkoló tudjon kilátogatni a darvak biztatására. 
Az elmúlt ősz egy sorsdöntő fordulatot tartogatott a 
számunkra. Meglepetésünkre meghívást kaptunk 
egy nemzetközi érintős rögbi tornára, amit Buda-
pesten rendeztek, osztrák, szlovén és magyar csapa-
tok részvételével. Nagy tapasztalatot jelentett az eu-
rópai élmezőny alsó házát képviselő osztrákok ellen 
játszani. Ezek után úgy döntöttünk, hogy átállunk a 
nemzetközi szabályokra, és ezzel lehetővé tesszük a 
nemzetközi megmérettetéseken való részvételt. Ké-
szülünk is, hogy április 24-én Bécsben beszálljunk 
a touch rugby nemzetközi vérkeringésébe. Ezen a 
tornán a brit szigetek egyik válogatottja is meg fog 
jelenni. De rajtuk kívül érkeznek csapatok Belgi-
umból, Olaszországból, Németországból is. 
2011-ben, a sportág történetében először kerül Eu-
rópában megrendezésre az érintős rögbi világbaj-
nokság. Meg van a reális esélye annak, hogy egy 
magyar válogatott is jelen legyen rajta. A nemzet-
közi szövetség az alábbi feltételekhez köti a magyar 
csapat részvételét: 
1. Legyen kellő számú képzett játékvezető. 
2. Legyen kellő számú képzett edző. 
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3. Készítsünk egy hosszú távú nemzeti stratégiai 
tervet. 

4. Lépjünk be a nemzetközi szövetségbe. 
Megbeszélést tartottunk a másik budapesti érintős 
rögbi csapat, az Islander edzőjével Ben Giles-szal, 
aki új-zélandi származású, de magyar felesége van. 
Ben a nyáron teszi le a 3. szintű játékvezetői vizs-
gáját, ami után ő is képezhet játékvezetőket. Még 
márciusban elkezdi a képzést öt daru részvételével. 
Júniusban hívunk Angliából egy edző, aki képzést 
tart az érdeklődőknek. Ezen több ifi daru is részt 
szeretne venni. Így az ő segítségükkel el tudjuk 
kezdeni a szentimrevárosi gyerekek oktatását is erre 
a csodálatos csapatsportra. 
Így a képzett játékvezetők és edzők feltételét telje-
sítjük, már csak a terv készítése és a nemzetközi 
tagság anyagi feltételeinke megteremtése lesz hátra.  
Megosztottuk az egyéb feladatokat is. Mi szervez-
zük továbbra is az országos bajnokságot, míg Ben 
vállalta a szövetségi kapitányi tisztet. Reméljük sok 
darut fog beválogatni a nemzeti 16-ba, akiknek lel-
kesen szurkolhatunk jövő nyáron Edinburgh-ben. 
Nagy tervek, óriási lehetőségek. Főleg a fiatalok 
számára. Olyan kihívásokkal találkozhatnak, ame-
lyek életre szóló élményeket, életet formáló hatáso-
kat hordoznak magukban. Mindezt az amatőr sport 
keretein belül, amely mentes a profizmusban rejlő 
hátrányoktól. 
Az különösen szép, hogy a csapatban tökéletesen 
megférnek azok, akik csak kedvtelésből játszanak, 
maguk és társaik örömére, azokkal, akiknek ver-
senyzési ambícióik vannak. 
Továbbra is szeretettel várjuk minden érdeklődő je-
lentkezését. Fiúk és lányok, férfiak és nők egyaránt 
jöhetnek. Érdeklődni lehet Kató Csabánál 06(30) 
338-3661; katoek@gmail.com. 
A 2009-es esztendőben is jó volt együtt, kötelékben 
szárnyalni, mint a darvak! Köszönjük a SZIE segít-
ségét! Örülünk, hogy sokfelé elvihettük az egyesü-
letünk jó hírét. 
A darvak nevében: 

Kató Csaba 

Szellemi-lelki hétvége  

A 15 éve hagyományos szentimrevárosi Szellemi-
lelki hétvégét idén az Albertfalvi Keresztény Tár-
saskör főszervezésében, a Szent Margit Gimnázi-
umban tartottuk, november 20-21-én, „Kitörési 
pontok Magyarország erkölcsi mélyrepüléséből” 
címmel. 
A 120 fős Apor konferenciaterem, az igencsak ak-
tuális témának és a széleskörű meghirdetésnek kö-
szönhetően-, mindkét nap zsúfolásig megtelt, az 
előadásokat nagy érdeklődés kísérte. Szembesül-
tünk nemzeti hibáinkkal, társadalmunk mai lelkiál-
lapotával, és egyfajta leltárt készítettünk arról, mit 
tehetünk mi magunk a saját környezetünkben és mit 
kell társadalmi szinten szorgalmaznunk. 
Egy-egy önkényesen kiemelt „üzenet” a magas 
szinvonalú előadásokból, azok sorrendjében: 
Böjte Csaba felolvasott leveléből: „Az emberhez 

méltó életet az adakozó szeretet jellemzi. 2010 le-
gyen Szent István éve.” (Új államalapítás szüksé-
ges?) 
Kesselyák Péter, a rendezvény főszervezője: „Ne 
panaszkodjunk! A panaszkodás gúzsba köt, a legki-
sebb mosoly, tett is többet ér.” 
Harrach Péter az Országgyűlés és a KDNP alelnö-
ke: „Ne csak a politikától várjuk a kilábalást az er-
kölcsi mélyrepülésből, mindnyájunknak, kereszté-
nyeknek különösen tennie kell egy lépést a társada-
lom megújulásáért.” 
Hoffmann Rózsa országgyűlési képviselő, oktatás-
politikus: „A KDNP most kiadott – a helyszínen ki-
osztott – oktatáspolitikai téziseinek prioritásai: Ne-
velés erkölcsre, tudásra, egészségre; Szakképzés; 
Tehetséggondozás; Leszakadás megakadályozása; 
A pedagógusok megbecsülésének, tekintélyének 
helyreállítása.” 
Székely András társadalomkutató: „A társadalom 
lelkiállapotát tekintve Magyarország ma a  meg-
vizsgált 120 ország közül a 119. helyen áll, csak 
Zimbabwében látják kilátástalanabbnak jövőjüket 
az emberek.” 
Jelenits István piarista atya: „A jezsuita és a piarista 
ifjúságnevelés magyarországi története is bizonyít-
ja, a legrosszabb helyzetben is van megújulás.” 
Szkaliczki Örs ciszter tanár: „Igazán nevelni kollé-
giumokban lehet.” 
Perczel Tamás tanár: „A tanári tekintély egyik fel-
tétele: a tanár szeresse tantárgyát és diákjait.” 
Beer Miklós váci megyéspüspök: „A megújulást 
kezdjük magunkon. A temetést kérőtől nem elég 
beszedni a díjat, és elvégezni a szertartást, segíteni 
kell lelki bajában, és megkérdezni tőle, ki tudja-e 
fizetni a temetési költségeket. Keressük, ápoljuk a 
kapcsolatokat, gazdag egyház-község karoljon fel 
egy szegényebbet.” (Gazdagabb egyesület egy sze-
gényebbet?) 
Az előadások mellett erőt és mintát adó dokumen-
tumfilmet láttunk Klebelsberg Kunó országépítő te-
vékenységéről és a háború előtti, társadalomépítő 
KALOT mozgalomról, felvételről meghallgattuk 
Kesselyák Gergely Szent Margit miséjét. A szom-
bat délutáni „Amire büszkék lehetünk” témájú ve-
télkedőt két középiskolás és két felnőtt csapat közül 
a Szent Imre Gimnázium fiúcsapata nyerte. Kállay 
Emil atya vezette a tanulságkereső, összegző 
kerekasztal beszélgetést, és végül Ő mutatta be a 
záró és hálaadó szentmisét a Szent Margit gimnázi-
um kápolnájában. 
Értékes napok voltak. A főszervező AKTK-t jelen-
tős szervezőmunkával és mintegy 40 ezer Ft terem-
bér átvállalással támogattuk. 
2010-ben a SZIE lesz a főszervező! Kérek javas-

latokat aktuális főtémára és arra, hogyan lehet-
ne még jobban bevonni a fiatalokat a szervezés-

be, részvételbe. 
Szesztai Attila 

Hangversenyek, Vers és Dal 

A tavalyi esztendő a 17. volt a templomi hangver-
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senyek valamint a Vers és Dal sorozat történetében. 
Az első mondat legyen a köszöneté mindezért. No-
ha mindig és elsősorban a szentimrevárosiaknak 
szeretnék szolgálni, a rendezvényeken megfordulók 
köre ennél jóval szélesebb. Ismeretterjesztés, lelki-

gyakorlat, pre-evangelizáció -- a muzsika szeretetén 
túl ezek sem idegen célok. 
A statisztika szerint 2009 tavaszán a Tomkins 
Énekegyüttes, az American University Chamber 
Singers (Washington), a Győri Székesegyház 
Palestrina Kórusa és Zenekara volt vendégünk, va-
lamint május végén a Haydn kismaraton, a tisztelet 
12 órája, Joseph Haydn halála napján. Ez különle-
ges vállalkozásnak tűnt országos összehasonlítás-
ban is. 
Ősszel a hagyományos jótékony célú esten Zádori 
Mária énekelt a történelmi Magyarország hagyaté-
kából, a Vasárnapi Iskola mozgalom javára, majd 
következett Haydn és Mozart Gyászmiséje, a forra-
dalom áldozatainak emlékezetére. 
A ’Vers és Dal – Irodalmi estek a Szt. Imre házban’ 
sorozat a Muzsikás együttes estjével kezdődött, ezt 
követte Ferencz Éva imája (Őrizz, angyal, őrizz), és 
végül a Rejtelmek Sebő Ferenc előadásában. 
Az előadásoknak több mint 5.000 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. 
Az estek fő támogatója évek óta a XI. Ker. Önkor-
mányzata, a Közművelődési Megállapodás kereté-
ben. 
Hála légyen! 

Csányi Tamás 

SZIE-bál 

A 2009. évi bált az előző évekhez hasonlóan a Ma-
gyar Kultúra Alapítvány Székházában rendeztük a 
várban. Az elmúlt évek létszámához képest jelentő-
sen csökkent a résztvevők száma, alig haladta meg 
a 200 főt. Ezt a nem várt csökkenést az influenza-
járványtól való félelem és a gazdasági válság okoz-
hatta. 
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 ceroc-ot (rocky) 
tanulhattunk, később a táncházban magyar néptán-
cokat. 
Egy kisebb teremben hangulatos teázó várta a pi-
henni vágyókat különleges teákkal, kávéval, forró 
csokoládéval. Itt folyamatosan vetítettük az egyesü-
letről szóló bemutatót illetve képeket a korábbi ren-
dezvényekről. Egy másik helyiségben pedig a villá-
nyi Nitt pincészet borai kóstolhattuk meg. Az elő-
térben a hölgyek sminkelési tanácsokat kaphattak. 
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, Meszéna 
Zsolt és Gabó és Pataki György. A szervezők mun-
káját 32 fő önkéntes segítette. A bál az egyesület 
költségvetését nem terhelte, a költségeket a részt-
vevők állták. 

Mergl K. Attila 

SZIEszta 

Az elmúlt évben is két alkalommal gyűlhettek össze 
a fiatalok egy közös bulira, a Sziesztára. 
A tavaszit minden évben Húsvéthétfőn tartjuk, ez-
úttal is kb. 300 fiatal jött el, hogy este héttől hajnali 
kettőig táncot tanuljon, büfében ismerkedjen hason-
lóan „jófej” fiatalokkal, a meghitt teaházban be-
szélgessen, két zeneszám közben játékokon vegyen 
részt és persze nem utolsósorban, hogy bizonyítsa a 
parkettán rátermettségét. 
Az őszi alkalommal szintén fergeteges volt a han-
gulat, bár a vártnál némileg kevesebben vettek 
részt. A szervezőcsapat ismét változott és fiatalo-
dott, ez volt a „bemutatkozó bulijuk”, és a sok pozi-
tív visszajelzés alapján az idei locsolóbálon – amire 
már nagyban folyik a készülődés – bizonyára me-
gint csordultig meg fogjuk tölteni a Matthias Corvi-
nus Kollégiumot. 
Úgy tűnik, hogy az idősebb gimnazistáknak, a lel-
kes egyetemistáknak és a már munkába állt hu-
szonöt-harmincéveseknek egyaránt nagy igénye van 
a bulira, ami nekünk persze óriási motiváció, hogy 
továbbra is lelkesen szervezzük. 
A rendezvény önköltséges, és ez olyan jól sikerül, 
hogy a Klub szakosztály egy másik programját is ki 
tudtuk segíteni. 

Héjj Kristóf 

SzIE társasjáték-klub 

A SzIE társasjáték-klubja 2009. március 12-én ala-
kult (a Klub Szakosztályon belül). Tavaly nyárig 
kétheti, majd heti rendszerességgel találkoztunk 
(eddig kb. 30-40 alkalommal; kezdetben csütörtök, 
majd szerda esténként). Néha filmklubot ill. közös 
kirándulást is szerveztünk. A résztvevők száma át-
lagosan 20 fő volt, a legnagyobb létszám 34 fő. Így 
még épp elfértünk a pinceklubban. 
A résztvevők életkora 20-40 év között széles skálán 
mozog, a többség nem szentimrevárosi (de épp a 
klub révén van lehetőségük a SzIE egyéb tevékeny-
ségeihez is kapcsolódniuk). 
Anyagi támogatást a SzIÉ-től nem kértünk, azon-
ban a klubhelyiség díjmentes használatát köszön-
jük, és az ottani fejlesztéseket örömmel láttuk-lát-
juk. Szükség esetén a klub résztvevőivel önkéntes-
ként részt tudunk venni a SzIE munkáiban (legyen 
szó akár a pince, a tanya, a kert vagy Lókút karban-
tartásáról-fejlesztéséről). 

Gilyén Péter 



 Szakosztályi beszámolók a 2009. évről 

~ 7 / 9 ~ 

A Magyar Borkultúráért Asztaltársaság 

Az elmúlt esztendőben három kóstolót tartott asz-
taltársaságunk. 
Bekapcsolódtunk a búcsú missziós programjába, és 
a szerzetesek titkait próbáltuk kifürkészni az általuk 
készítet nemes italokon keresztül. A programot 
olyan nagy érdeklődés fogadta, hogy kevésnek bi-
zonyultak a nemes italok. 
A búcsú másnapján tartottuk meg szokásos kósto-
lónkat, amit idén is a ciszterek előtti tisztelgés je-
gyében rendeztünk. Burgundia nemes szőlőjének a 
pinot noir-nak levét kortyolgattuk. A kóstoló külön-
legessége volt, hogy a hazai termelők borait, több 
kontinens borával hasonlíthattuk össze. 
Januárban ismét a ciszterci életforma és lelkiség ér-
tékeit kutattuk a Szent Rendalapítók ünnepének he-
tében. Fiatal felnőttekkel – kivételesen – a trappista 
apátságok söreit kóstoltuk össze Szent Benedek re-
gulájának szavaival. 
Az asztaltársaság programjai önköltségesek, ame-
lyet a megjelentek adnak össze. 

Kató Csaba 

Zöld Kör Környezetvédelmi Szakosztály 

A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is, 
• tájékozódási futóversenyeket rendeztünk, 
• a SZIE-t képviselve részt vettünk kerületi köz-

életi fórumokon, 
• folytattuk a kerületi zöld civil szervezetekkel 

közösen megkezdett közéleti munkát: 
o a körtéri Gomba sorsa; 
o mélygarázs az Ulászló utcában. 

Új programként, 
• Részt vettünk az OLI által rendezett Teremtés-

védelmi előadássorozat I. félévi előadásain. 
• “Csere-bere” börzét rendeztünk megunt tárgya-

ink életre keltésére a SZIE tanyán. 
• Elértük, hogy a Városmisszió egy előadás erejé-

ig ismét a teremtésvédelmet tűzte zászlajára. 
“A Zöld Kör célja, hogy elsősorban a SZIE tagsága, 
a plébánia közössége, egy (még) környezettudato-
sabb életforma kialakításának gondolatával azono-
suljon, és ennek megfelelően éljen, úgy az óvodá-
ban/iskolában, mint a munkahelyen, saját otthoná-
ban, de a Templom és a Plébánia falai között is.” 
Figyelemmel a szakosztály ezen hitvallásához, jö-
vőre is több programot tervezünk: 
• A Templom és a Főiskola közötti területen hét-

végi vásár megrendezése őstermelőkkel. 
• Szabadtéri “Csere-bere” börze megrendezése a 

Templom és Gimnázium közötti területen. 
• Részvétel az OLI által rendezett teremtésvédel-

mi előadássorozat II. Szemeszterén. 
• Tájékozódási futóversenyek rendezése. 
• A festékszóróval összefirkált épületek megtisz-

títása a Bartók Béla úton (Hadik kávéház). 
• FÓRUM a nyári forrósággal szembeni védeke-

zésről. 
• A Plébánia “zöld auditja”, azaz ajánlások meg-

fogalmazása a környezettudatosabb működéshez 
(pl. rendezvények lebonyolítása, fűtés, szelektív 
szemétgyűjtés bevezetése stb.) 

Nemes Gábor 

Pinceklub és SZIE-tanya 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. 
Pinceklubunknak jelenleg legörömtelibb hivatása, 
hogy otthont ad a szerdánként társasjátékozó fiata-
loknak. A program sokakat vonz a 25-35 éves kor-
osztályból és általában teltházzal működik. 
Három kiállításnak is örvendhettünk az elmúlt év-
ben: 
1. tavasszal Ságodiné Molnár Ildikó grafikáit mu-

tattuk be; 
2. majd Medgyaszay Gyöngyi batikolt képeiben 

gyönyörködhettünk unokahúga, Ládonyiné 
Bartha Gabriella rendezésében; 

3. Karácsony előtt a Gödölle család mutatta meg 
kincseit, régi játék- és babagyűjteményét, so-
kak örömére 

A negyedik kiállítás a 2010. évi közgyűlés alkal-
mával nyílik meg. 
Megelégedéssel használják a Pinceklubot a Mészá-
ros testvérek vezette zenei együttesek is, akik a plé-
bániai hitoktatás zavartalanná tétele kedvéért köl-
töztek át próbáikkal a Szt. István ház alsó felébe. 
A klubhelyiségben a nyári hónapokban hétről hétre 
egy hittanos közösség társasjátékozott, mások cser-
készmikulásra, majd karácsonyi ünneplésre vették 
igénybe a termet. Ősszel itt zajlott a gyerekekkel a 
madárodúk készítése is. 
A PINCEKLUBBAN ÉS VELE KAPCSOLATO-
SAN ELVÉGZETT ÉS TERVEZETT MUNKÁK 
1. 2009 őszén a Pinceklubban köröskörül – a pla-

fon alatt – mintegy 40 fa „gombot” szereltem 
fel. Ezek segítségével nem okoz most már 
gondot a kiállítások anyagának rögzítése a 
kemény betonfalakon. 

2. Hálás köszönetet mondunk e helyen is Virág-
halmy Balázsnak, aki a Pinceklub mosogatójá-
hoz helyére szerelte a csapot és a lefolyó szi-

fonját, és egy ajándékba hozott kis bojlerrel 
megoldotta a mosogató meleg vízzel való ellá-
tását is. 

3. A Meszéna Zsolt által megírt nyertes NCA pá-
lyázatból először is egy új bojlert szereltettem 
fel a SzIE-tanya konyhájában. Ez együtt járt 
azzal, hogy a bál után ott maradt felszerelést 
szétválogattam és elhelyeztem a polcokon, amit 
– remélem – a jövő évben a bál szervezői meg-
tesznek majd maguk, időben, a bált követően. 
Karácsony szentestéjén a nagy hidegek miatt 
csőtörés volt a SzIE-tanyán. Télen ezentúl – 

őrlángon – működtetni kell a konyhai kon-

vektort is! 
4. Az elmúlt hónapokban az NCA működési pá-

lyázatból a Pinceklub melletti helyiségből 
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megvalósíthattuk, és a használatnak átadhattuk 
a „Szentimrevárosi Pompidou központot” – 
egy immár kiválóan működő, a falakon kívül 
vezetett csővezetékrendszertől egyedülállóan 
látványos és kézmosóval is ellátott mellékhe-

lyiséget. 
5. Megrendeltem a Pinceklub kandalló kéményé-

nek a bélelését is, ami – a kémény 14 méteres 
magasságának köszönhetően – reméljük, nem 
rontja majd el a jelenleg kitűnően működő fű-
tést, de mindenesetre a hatályos építészeti sza-
bályoknak megfelelővé fogja tenni a használa-
tot, sőt gázfűtésre is gond nélkül átállíthatóvá 
teszi majd a kéményt. 

6. Az NCA pályázaton „tároló rendszerek” kiala-
kítására is nyertünk támogatást. Ezt a Szt. Ist-
ván ház nagy hittantermének előterében egy 
„teafülke” kialakítására használtam fel (az ez 
idáig ott lévő mosdó helyén). Az egyedi kiala-
kítású, plafonig érő sarokszekrény konyhai 
munkalapjába mosogatót, fölé ráhelyezhető, 
kétlapos rezsót építettem be. Ezek segítséget 
jelenthetnek zarándokok fogadása, kisebb aga-
pék megrendezése alkalmával, vagy akár csak 
egy kis teázás, kávéfőzés esetén is. A munka-
lap alá fiókos, zárható szekrényrész, meleg vi-
zet szolgáltató kis bojler és szemetes került, 
fölül polcok és tároló készült hittanos eszkö-
zöknek. A fülkét kívülről függöny fedi el, olda-
lán kapaszkodó segíti a gyerekek ill. főként a 
mozgáskorlátozottak feljutását a hittanterem-
hez vezető öt lépcsőn. Reméljük, a fülke jó 
szolgálatot tesz majd mind a Baba-mama, Zsi-
bongó és Guriga klubok, mind pedig a plébánia 
által rendezett események alkalmával. 

 
7. A tároló épülésével átrendeződés indult meg a 

hittanterem két előterében  
A SzIE részéről még karácsony előtt megtör-
tént a Baba-mama klub felduzzadt használt ru-
ha gyűjteményének elszállítása, részben a Kál-
vária téri NOE raktárba, részben a Budatétény-
ben nemrég létesült anya- ill. gyermekotthon-
ba. A csere-bere adományokat azóta turkáló 
(banános) dobozokban tároljuk, egyelőre a ré-
gi, megszokott szekrényben.  
A hitoktatók is lomtalanítást határoztak el. 
Közös erővel helyet fogunk találni a hittante-
rem-szerte felgyülemlett különféle tárgyaknak 
is. 

8. Folyamatban van az előterek festése is. A fal-
hibák javítása már megtörtént, ezután – hajlan-
dóságuk szerint – a hittanosokkal együtt fogjuk 
bizonyítani, hogy az ide járók a háznak nem 
csak „a végsőkig való lestrapálására” képesek. 

Remélem, mindez segíteni fog abban, hogy a Szent 
István ház a belépőkben ápolt, rendezett és otthonos 
benyomást keltsen.  

Amennyiben az idei NCA pályázatunk is sikerrel 
jár, két hangszigetelt ajtó beépítésével a Baba-
mama klub számára átjárást létesíthetünk a hit-

tanteremből a SzIE konyhájába. Ez megkönnyí-
tené a Baba-mama klub eszközeinek kézközelben 
való tárolását, jó időben a hittanterem és a kert kö-
zötti közlekedést és a vizes helyiségekhez való hoz-
záférést a játszókert felől. A szekrények áthelyezé-
sével a tér a hittanteremben is tágasabbá válna. 
Tennivaló, lehetőség bőven akad még az eddig leír-
takon túl is, akár egy két hittanterem ill. nagyobb 
befogadó tér kialakítására is. 
Hálás köszönetet mondunk itt is Szerbák László-
nak, aki hivatalos statikai szakvélemény készíté-
sével segített a tisztánlátásban. 
Igazi áldás önmagában már az is, hogy a munkák 
kapcsán folyamatos párbeszéd zajlik Brückner 
Ákos atya, a SzIE, a hitoktatók, a különböző tevé-
kenységvezetők, a gondnok és a gazdasági vezető 
között. 
A felújítás örömteli munkájában a SzIÉ-ből eddig 
részt vettek:  

Balázsné Krasznai Orsolya (szállítás, pályá-
zati segítség), 
Balyó Erzsike (játékok eljuttatása egy anya-
otthonba), 
dr. Makhult Mihályné (függönyvarrás), 
dr. Makhult Mihály (szerszámok rendelke-
zésre bocsátása és gondozása), 
Dr. Márialigeti Károly (szállítás, szerszám-
javítás), 
Márialigeti Kristóf (anyagmozgatás, mérés), 
Márialigeti Sebestyén (anyagmozgatás), 
dr. Meszéna Zsolt (pályázat), 
Szabó Tünde (rend), 
Szerbák László (statikai szakvélemény), 
Virághalmy Balázs (mosogató csap, lefolyó, 
bojler szerelése) 

Az elkövetkező villanyszerelési és festési munkák-
ban örömmel fogadunk új társakat. 
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Minden segítség felajánlás egy-egy építőkő, 
„hogy valahol otthon legyünk” ebben a világban – 
itt a Szentimrevárosban. 

Márialigetiné Makhult Katalin 

Lókúti kulcsosház 

Lókúti kulcsosházunk a 2008. decemberében a ló-
kúti képviselőtestülettel aláírt szerződés értelmében 
az eddigiekkel megegyező feltételek mellett a szo-
kott módon működik. A szerződés 2012-ig, az 
újonnan megválasztott, érvényes Lókúti Egyház-
községi Képviselőtestület mandátumának lejártáig 
érvényes. 
A pihenni vágyó családokat, csoportokat szeretettel 
várjuk idén nyáron is a plébániaházba! 
Az utóbbi időben gyakran előfordult, hogy az – 
akár két hétre is lefoglalt – ház végül üresen marad, 
nem jönnek el, akik megígérték, vagy eljönnek, de 
adományukkal később nem találkozhatunk. 

Idén nyáron csupán egy csoporttól kaptunk hozzájá-
rulást a fenntartáshoz. Így bevételünk negyedrésze 
lett a korábbi évekéhez képest. 
A ház önfenntartó, a bevétel jelentős részét a határ-
kérdés tisztázására felkért ügyvéd költségeire fordí-
tottunk, a maradékot pedig a fenntartásra – számlá-
val kimutatható anyagokra – költöttük. 
2009-ben tovább haladtunk a kert tisztogatásával. 
Többször is végignyírtuk a telket teljes hosszában, 
ami nem kis munka, mert 200 méter. Ilyenkor külö-
nösen szép a kert az óriási, öreg fákkal… 
Szeretettel várunk mindenkit lókúti kulcsosházunk-
ba! A kulcsosház a lókúti plébániaépületben került 
kialakulásra. A Bakony szívében, 25 fő részére tu-
dunk szállást biztosítani. Fa emeletes ágyak, cse-
répkályha, 3 fürdőszoba és WC van. 

Márialigetiné Makhult Katalin 
 

 


