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A Szentimrevárosi Egyesület szakosztályainak 2010. évi beszámolói 
 

Zsibongó Klub 

2010. a SZIE Zsibongó klub működésének tizen-
nyolcadik esztendeje volt. Az alapító családok 
gyermekei immár javarészt kinőttek e közösségből, 
így a korábbiakhoz képest kisebb létszámú, de igen 
jó hangulatú összejöveteleknek örvendhettünk az 
elmúlt időben. 
Az év elején hagyományos farsangi gyermekbá-
lunkat a korábbiakhoz méltó gondos felkészüléssel, 
de immár szűkebb körben tartottuk meg. A csalá-
dokat tükrös jelmezbemutatóval, táncházzal és kö-
zös játékokkal vártuk. 
Márciusban húsvéti kézműveskedésre gyűltünk ösz-
sze. 
Áprilisban a tavalyi nagysikerű, vetélkedővel egy-
bekötött állatkerti látogatást szerveztük meg ismét. 
Szeptemberben a Karolina Egyesület meghívására a 
Karolina-SZIE testvértalálkozón vettünk részt. Csa-
ládosaink és fiataljaink a Sün Balázsról szóló 10 ál-
lomásos játszóház előkészítésének és lebonyolítá-
sának nagy munkájában testvériesen osztoztak a 
Karolina egyesület tagjaival, és számos résztvevőjét 
adták a találkozónak. Közöttük új családokat is kö-
szönthettünk. 
Októberben „világhíres egeres” játékot csináltunk a 
gyerekekkel, falevél képeket alkottunk, majd ma-
gunk készítette – nemzetiszínű szalaggal megkötött 
– gyertyákat gyújtottunk meg, és a régi magyar 
himnusz (Boldogasszony anyánk) éneklésével tisz-
telegtünk magyar hazánk előtt. 
November 20-án a „Diótörő” c. bábelőadást néztük 
meg közösen, és itt ismét igen sokan voltunk. 
Decemberben társasjáték-készítetéssel és adventi 
gyertyagyújtással tettük emlékezetessé együttlétün-
ket. 
Januárban mozgatható kezű-lábú bohócot, február-
ban bábokat készítettünk és báboztunk. Új elemként 
bevezettük az összejövetelek végén a rövid imádsá-
got. 
A bevezetőben már említettük, hogy a Zsibongó 
Klub „közönsége” átalakult. Már nem az a jellem-
ző, hogy egymást jól ismerő családok jönnek el és 
szívesen látnak maguk között új családokat. Prog-
ramjaink sokkal inkább afféle „missziós” lelkületű 
tevékenységnek tekinthetők. Egy-két visszatérő 
családtól eltekintve mindig más családok jöttek, el-
sősorban Vizvárdy Rita hitoktató testvér megszólí-
tására. 
A Zsibongó Klub a kisgyermekes családok számára 
ad lehetőséget a találkozásra, ismerkedésre. A klub 
működése, a már meglévők mellé, egy újabb lehe-
tőséget teremt a plébánia közössége felé való elin-
dulásra. A tartalmas programok megszervezéséhez 
nyújtott segítségéért Egyesületünk köszönetét fejezi 
ki Vizvárdy Ritának és Mészáros Tímeának. 
Köszönjük Ákos atyának, hogy minden összejöve-
telünkre – lehetőségéhez mérten – ellátogatott, és 
mindig volt hozzánk néhány kedves, biztató szava. 

A klub fenntartására a Kulturális pályázat keretében 
nyertünk támogatást az Önkormányzattól. 

Márialigetiné Makhult Katalin 
és Meszéna Zsoltné 

Baba-mama Klub 

Az 1991. óta folyamatosan működő Baba-Mama 
Klub 2010. programjának szervezését, a programok 
lebonyolítását – az elmúlt évekhez hasonlóan – idén 
is Szabó Andrásné szakképzett óvónő és 2 fő kisegítő 
(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 foglalkozá-
sok 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 gyerekkel. 
Amikor bejött a hidegebb idő, kb. 15 főre csökkent a 
gyereklétszám a foglalkozásokon, de a nagyobb ün-
nepeken (Húsvét, Mikulás, Karácsony) 40-45 gyerek 
is részt vett alkalmanként. 
A foglalkozások során a közös játékok, éneklés mel-
lett az évszaknak vagy a közelgő ünnepnek megfele-
lő témájú kézműves foglalkozást tartottunk, amely-
ben segített a gyermekeket kísérő szülők többsége is. 
Húsvétra, Mikulásra a gyerekek csomagot kaptak, 
karácsonyra szaloncukrot, és egy kis maradandó 
ajándékot (csengőt és szalmadíszt). Ebben az évben 
meg 1-1 játékkal is tudtunk kedveskedni a gyerekek-
nek, mert a Régió játékbolttól kaptunk csomagot 
számukra. 
A XI. Ker. önkormányzat Kulturális Pályázatán el-
nyert támogatást a tervezetnek megfelelően kézmű-
ves anyagokra, kellékekre, szobai és udvari játékokra 
fordítottuk. Továbbiakban is szeretnénk az udvart to-
vábbfejleszteni, felújítani. Szeretnénk, ha a szülők 
akkor is tudnák használni, amikor nem akarnak a za-
jos nagy játszótérre menni. 

Szabó Tünde 

Evangelizációs Szakosztály 

Az Evangelizációs Szakosztály feladatának azt tekin-
ti, hogy segítse a SZIE tagok lelki életének ápolását. 
Amint már az elmúlt évben is jeleztük azzal, hogy 
Emil atya 2007. szeptember óta Csíkszeredában, 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. 
Lelkigyakorlatok 
2010 nyarán két lelkigyakorlatot rendeztünk a 
kismarosi Ciszterci Nővérek Apátságában (Boldog-
asszony Háza Monostor) július 8-11-ig és július 15-
18-ig. 
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A lelkigyakorlatok témája „Az eljövendő Isten” 
volt. A témát a bevezető előadásokat követően el-
mélkedésekben dolgoztuk fel. 
A lelkigyakorlatokon összesen 65 személy vett 
részt. 
Felnőtt hittan 
Felnőtt hittanok minden hónap egyik csütörtök este 
fél 9-kor a Szt. Imre Templom alsó hittantermében, 
illetve az azt követő szombat este fél 6-kor a 
SAPIENTIA Főiskola termeiben kerül megrende-
zésre. 
Csütörtökönként az első félévben a 2009-ben 
megkezdett sorozatot folytattuk, amelyben a kinyi-
latkoztatás, a világ és Isten mindentudása témáját 
boncolgattuk. Ősztől „A hit a mai világban” címmel 
indítottunk új sorozatot. A bevezető elmélkedésre a 
résztvevők saját tapasztalataik alapján reagálnak, 
újabb kérdéseket vetnek fel, vagy kiegészítik az el-
hangzottakat. 
Szombatonként az első félévben a Szeretet témáját 
jártuk körül, míg ősztől „A Krisztus-hit kibontako-
zása a hiszekegyben” címmel kezdődött sorozat. A 
beszélgetéseket közös szentmise zárta. 

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 251 feliratkozott tagja van, ami 
jelentős, 38%-os növekedés a tavalyi létszámhoz 
képest. Ez szinte kizárólag Törökné Jordán Kata 
szervezőmunkájának köszönhető! 
A tagok többsége közvetlenül kapja a leveleket. 
Egy kisebb hányaduk a ’digest’ szolgáltatást válasz-
totta, 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 új-
ság- és folyóiratcikkeket, az elektronikus médiában 

megjelenő híreket és műsorokat, és az ezekhez fűzött 
értékeléseket megosszuk egymással. Célunk a mér-
téktartó – de értékrendünknek elkötelezett – tájékoz-
tatás, egymás figyelmének felhívása, a másik véle-
ményének meghallgatása, és közös szemléletünk 
formálása. A lista az 1995. augusztus 17-e óta kézi 
továbbítással működő Sajtófigyelő egyszerűbb admi-
nisztrálását teszi lehetővé. 
A listának jelenleg 93 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 2010-ben a korábbi 
évekhez képest programkínálatban változatlan volt, a 
résztvevők létszáma változó. 
Állandó résztvevők: átlagosan 15 fő (öten kerekes-
székkel, négyen bicegve, bottal, járókerettel, egy vak 
személy és öt segítő). A havi egy kiránduláson 10-21 
fő (átlagosan 16 fő), a havi egy klubon 10-18 fő (át-
lagosan 14 fő) vett részt. 2010-ben nem szerveztünk 
nyári tábort. 
A klub összejövetelek állandó helye a Szent István 
Ház volt. Kirándulásaink célállomásai: Győr, Pécs, 
Velencei-tó. Voltunk a Repülés Kiállításon, az Állat-
kertben és a Nemzeti Múzeumban. Egy kirándulás 
(Vácrátót) az esős idő miatt elmaradt. 
A hangoskönyvtárunk digitalizálását folytattuk. 
2010-ben a Guriga csoport önállóan nem pályázott. 
Az NCA Működési Pályázat révén azonban tudtuk 
támogatni három kirándulásunkat. 
2010-ben a SZIE tagok közül 7 fő tartozott a Guriga 
csoporthoz: Mucsi László, Szegedi Gábor, Szuhaj 
Eszter, Szuhaj Mihály, Tóth Adrienn, Tóth Péter, 
Végh Orsolya. 

Szuhaj Eszter 

Nyitott Szem Fotókör 

A fotópályázatra immáron hagyományos módon ke-
rült sor szeptember-október során. Az szeptember 
24-i beadási határidőre 25 pályázó (másfélszer annyi, 
mint tavaly!) több mint 400 képpel jelentkezett a 
szintén hagyományosnak mondható kategóriákban 
(természetfotók – állatok, növények, tájképek, képek 
a nagyvilágból, képek Magyarországról, színek és 
formák). 
A pályamunkák elbírálására szeptember 28-án este 
került sor nyilvános zsűrizés keretében a Szent Imre 
házban. Bírálónak Zsila Sándor fotóművészt és Ki-
rály Csaba fényképészt kértük fel. A zsűri összesen 
64 képet talált kiállításra érdemesnek, ezek közül az 
első, második és harmadik helyezetteket díjaztuk. A 
18 év alatti pályázók képeit az ifjúsági kategóriában 
külön értékeltük. 
A kiállítás megnyitóját és a díjak átadását november 
6-án reggel tartottuk a díjazottak, a zsűri megjelent 
tagja és Ákos atya aktív részvételével. 
A kiállítás Advent kezdetéig volt megtekinthető a 
Szent Imre templomban. 
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A fotókiállítást a Közművelődési Megállapodás ke-
retében a XI. kerületi Önkormányzat anyagi támo-
gatásával rendeztük meg. 

Urbányi Zoltán 

Művészetek Szerelmesi 

SZIE "Művészetek Szerelmesei" szakosztály 2009-
ben indult rajklub. Helyileg a Budai Ciszterci Szent 
Imre Gimnázium rajz termében működik. Heti egy 
alkalommal, keddenként három órás tevékenység, 
keretében különböző technikák elsajátítására nyújt 
lehetőséget. A szakosztály oktatója Szalay József 
művésztanár, aki a gimnázium rajztanára is. A 
résztvevők korosztályi megkötés nélkül, azonos lel-
kesedéssel dolgoznak. A tagok 14-68 évesek. 
Az elkészült munkákból októberben kiállítást ren-
deztünk a templomban, majd a bál keretében is be-
mutattuk őket. Ott licitálni is lehetett rájuk. 
A szakosztály működését a XI. Ker. Önkormányzat 
Kulturális Pályázatán nyert összeg és az NCA mű-
ködési pályázati támogatás tette lehetővé. 

Ságodiné Molnár Ildikó 

Tarokk tanfolyam 

2010-ben is folytatódott a tarokk iránt érdeklődők 
tanítása. Az elmúlt év során három csoportban ösz-
szesen 16-an vettek részt. Meglepetésünkre tovább-
ra is többségben vannak a hölgyek! 
Az eddig befejezett öt csoportban csak teljesen 
kezdőkkel igyekeztem a játékot megszerettetni. Az 
elmúlt napokban indult el az első haladó csoport, 
korábbi jelentkezőkből. Öröm számomra, hogy a 
tavalyi három csoportból két asztaltársaság tovább 
folytatja, tanulja a tarokk rejtelmeit. 
Az alkalmak önköltségesek, a programhoz semmi-
lyen támogatást sem kaptunk. 

Török Tamás 

SZIE társasjáték-klub 

A SzIE társasjáték-klubja 2009. március 12-én ala-
kult (a Klub Szakosztályon belül), az első pár hó-
napban kétheti, majd már bő másfél éve heti rend-
szerességgel találkoztunk. Tavaly egy hét kivételé-
vel minden szerdán volt klub. 
Néha filmklubot illetve közös kirándulást is szer-
veztünk. A résztvevők száma átlagosan 10-20 fő 
volt. A legnagyobb létszám 34 fő volt – még épp el-
fértünk 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, a fejlesztéseket örömmel láttuk/látjuk. Szükség 
esetén a klub résztvevőivel önkéntesként részt tu-
dunk venni a SZIE munkáiban (legyen szó akár a 
pince, a tanya, a kert vagy Lókút karbantartásáról-
fejlesztéséről). 

Ősszel a klub résztvevőivel alaposan kitakarítottuk a 
pince klubot (azaz nagytakarítást tartottunk), továbbá 
a nedvesedő, penészedő sarkot kitisztítottuk, a pe-
nészt eltávolítottuk, és több réteggel újrameszeltük. 

Gilyén Péter 

A Magyar Borkultúráért Asztaltársaság 

Az elmúlt 2010. esztendőben az Asztaltársaság nem 
tartott összejövetelt. 

Kató Csaba 

Szent Imre Klub 

Hosszú szünet után elkezdtük újraszervezni a 10-15 
éve jól működő Tini teaházat, Szent Imre Klub né-
ven, havonta egy szombat délután ½6-tól 9-ig a 
Szent Imre Házban. A klubot főleg 14-16 évesek lá-
togatják. A lányoktól süteményt, a fiúktól üdítőt ké-
rünk. 
Eddig négy ilyen alkalom volt. Október 16-án a SA-
LÁTA Társulat adott elő vidám jeleneteket ( angol 
humor). November 27-én „Milyen is az igazi csoko-
ládé” címmel Kató Csaba tartott csokoládékóstolót. 
December30-án előszilveszteri bulit rendeztünk. Feb-
ruár 19-én Párdányi Miklós kaszkadőr mesélt a 
szakmájáról, és vetített érdekes filmrészleteket. 
A 2010/2011-es tanévben még két vagy három ilyen 
klubot szervezünk. Márciusban Kovács András Péter, 
humorista a Dumaszínház tagja lesz a vendégünk. 
Áprilisban filmklubot tervezünk. 
Az előadások után általában vetélkedő és tánc követ-
kezik. Februártól Vas Zoltán a Szent Imre Gimnázi-
um tanára segít a játékvezetésben és a tánctanításban. 
A programok lebonyolításához a Plébániától kaptunk 
helyiségeket és az Egyesülettől anyagi támogatást. 

Lengyelné Stróbl Katalin 

Zöld Kör Környezetvédelmi Szakosztály 

“A Zöld Kör célja, hogy elsősorban a SZIE tagsága, 
a plébánia közössége, egy (még) környezettudato-
sabb életforma kialakításának gondolatával azonosul-
jon, és ennek megfelelően éljen, úgy az óvodá-
ban/iskolában, mint a munkahelyen, saját otthoná-
ban, de a Templom és a Plébánia falai között is.” 
A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is 
megszerveztük a családi tájékozódási futóversenye-
ket. Virágvasárnap a Gellérthegyen, Mikuláskor a 
Bikás-parkban küzdött meg 50-80 fő a szellemi fel-
adat megoldásával színesített fizikai kihívással. Ki 
futva, ki túrázva teljesítette, de az önkormányzati tá-
mogatás jóvoltából mindenkinek jutott kisebb-
nagyobb ajándék. 
Új helyszínen, a Szent Imre Templom előterében 
szerveztük meg a fölöslegessé vált, de használható 
tárgyak cseréjét. 
A kerületi önkormányzat által kiírt Zöld Sziget pá-
lyázaton nyert összegből a Szent Imre templom előtti 
növényesítést finanszíroztuk. A végrehajtást a plébá-
nia részéről Radeczky Rozina irányította. 
A szakosztály részvételével megalakult a NAPHIM-
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NUSZ teremtésvédő egyesület. 
Több kerületi a környezetet érintő ügyben állást 
foglaltunk, és más civil szervezetekkel együtt kife-
jezésre juttattuk véleményünket. Ennek során vá-
rosrészi és kerületi környezetvédelmi civil szerve-
zetekkel működtünk együtt. Részt vettünk a szent-
imreváros környékének rendezési ügyeiben, tiltako-
zásokban, aláírásgyűjtésekben, így a Bocskai úti 
mélygarázs, a körtéri villamosmegállóba tervezett 
vastraverz, a körtéri Gomba hasznosítására vonat-
kozólag. Kátyúkat jelentettünk be, graffiti mentesí-
tést ajánlottunk fel, önkormányzati és polgármesteri 
tanácskozásokon vettünk részt. Ezek közül kiemel-
kedik az I. FENEKETLEN TAVI csúcstalálkozó. 
A szakosztály működését a kerületi Zöld Sziget- il-
letve a Kulturális pályázaton elnyert támogatások 
tették lehetővé. 

Nemes Gábor 

Kiránduljunk együtt! 

A Plébániával közösen hirdetett kirándulások hato-
dik éve mozgatják meg a szentimrevárosiakat. Ősz-
szel és tavasszal, 3-3 alkalommal járjuk a környék-
beli hegyeket. A tavaszi első kirándulás éppen a 
közgyűlés előtti napon esedékes! 
Rendszerint 15-20 fő vesz részt az alkalmanként 
12-18 km hosszúságú túrákon. Sokan közülük azért 
is kedvelik ezeket a kirándulásokat, mert nem kell 
előre jelentkezni. Az időjárás, vagy a pillanatnyi el-
foglaltság függvényében akár aznap reggel is dönt-
hetünk a részvételünkről. Az előre megadott talál-
kozási helyen azonban pontos megjelenés szüksé-
ges. 
Az elmúlt évben harmadszor tartottunk szalonnasü-
téssel egybekötött kirándulást. Ez olyan jól sikerült, 
hogy minden évben az egyik őszi alkalmat hasonló-
an fogjuk szervezni. 
Az alkalmak önköltségesek, a programhoz semmi-
lyen támogatást sem kaptunk. 
Továbbra is biztatunk mindenkit, tartson velünk, ki-
ránduljunk együtt! 

Török Tamás 

SZIE teniszkupa 

Tavaly tavasszal és ősszel is megszerveztük a SZIE 
Tenisz Kupát. 
Hagyományosan a tavaszit a nyitott pályás idény 
kezdetén, április végén, május elején, az őszit a nyi-
tott szezon végén, szeptember vége, október eleji 
péntek délután, szombat délelőtt szoktuk tartani. Az 
utóbbi években a Költő utcai Piarista Sporttelepen 
játszottunk. 
Tavasszal 4 páros és 6 egyéni nevező volt, ősszel 4 
páros és 7 egyéni jelentkezővel bonyolítottuk az 
eseményt. A verseny önköltséges, díjazása nincs, és 
támogatást sem kaptunk. 
Az egyéniben és párosban egy-egy vándorkupa a 
győztes jutalma, amit a következő versenyig őriz-
het. Amennyiben valaki háromszor elnyeri a kupát - 
örökre megkapja. Az új kupa vételára a következő 

versenyen kicsit növeli a költségeket. Tavaly is elő-
fordult, mert volt valaki, aki úgy döntött, hogy nem 
hozza vissza a kupát, mert annyira a szívéhez nőtt... 
A jelentkezők fele-harmada SZIE tag, a többiek kül-
sősök. 
Jelentkezni nálam lehet a +36(20)464-9200 telefo-
non, vagy az ahaz.imre@gmail.com címen. 

Ágostházy Imre 

Focikör 

A focikör szeptembertől júniusig hetente egy este ta-
lálkozik, jelenleg szerdánként 20.30-tól 21.30-ig ját-
szunk a Tanítóképző Főiskola Kiss J altábornagy ut-
cai épületében. Alkalmanként 6-10 fő a résztvevők 
száma. A költségeket a résztvevők állják. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Meszéna Zsolt 

Hobbi jégtánc 

A SZIE hobbi jégtánc csoportja 2010-ben átlagosan 
25 résztvevővel működött. Az órák a Gyakorló Jég-
csarnokban voltak. Tavaly hosszabb volt a nyári szü-
net a szokásosnál, május közepétől szeptember végé-
ig tartott. Hetente egy edzést tartottunk, összesen kb. 
35 alkalommal. A foglalkozásokon korcsolyázás és 
jégtánc alapokat tanultunk. 
A résztvevők két tudásszinten, külön csoportban, kü-
lön edzővel tanultak. Folyamatosan érkeztek új em-
berek a kezdő csoportba, majd általában pár hónap 
után továbbléptek a haladó szintre. A korosztály jel-
lemzően 20 és 35 év közötti. 
Pénzügyi támogatást a tavalyi évben sem kaptunk, az 
oktatás és jégpálya-bérlet díját a résztvevők adták 
össze. 

Szlovák Sándor 

Szentimrevárosi Darvak Érintős Rögbi Szabadidő-
sport Szakosztály 

A Szentimrevárosi Darvak beszámolója címszavak-
ban és havi bontásban az előző közgyűlés óta eltelt 
évbre vonatkozóan a következő. 
2010. március: 
A Magyar Rögbi Szövetség (MRGSZ) megbízásából, 
megszerveztük a 2010-es érintős rögbi országos baj-
nokságot (OB). Első forduló Alcsútdobozon. 
A SZIE kérte felvételét az MRGSZ-be. 
2010. április: 
A SZIE támogatásával elkészültek a daru mezek, 
amelyeket Mergl Attila adott át ünnepélyesen a játé-
kosoknak. 
Két csapattal (ifi és felnőtt) részt vettünk Közép-
Európa legrangosabb tornáján Bécsben. 
Négy daru részt vett a Bécsben szervezett játékveze-
tő-képzésen. 
2010. május: 
A SZIE-t tagjai közé fogadta az MRGSZ. 
Az OB második fordulója Százhalombattán. 
Hazánkba látogatott a FIT (Nemzetközi Érintős Rög-
bi Szövetség) elnöke, aki edzőképzést tartott hazánk-
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ban. Ezen hat daru sikeresen megszerezte az egyes 
szintű nemzetközi edzői képesítést. 
2010. július: 
Egy csapattal részt vettünk a Velencei Strand Rögbi 
Tornán. 
2010. augusztus: 
A 2. Budapesti Nemzetközi Érintős Rögbi Tornára 
két csapattal neveztünk. 
Négy daru sikeresen letette az egyes szintű nemzet-
közi játékvezetői vizsgát. 
2010. szeptember: 
Megalakult a Darvak harmadik csapata is a 12-14 
éves korosztály számára Törpe Darvak néven. 
Heten részt vettek Bécsben a közép-európai kezdő 
csapatok tornáján. 
2010. október: 
Az OB utolsó fordulóján a vegyes kategóriában a 2. 
és 3. helyen végeztünk (felnőtt, ill. ifi csapat), de 
ezen a fordulón megtették első szárnycsapásaikat a 
Törpe Darvak is. 
A FIT elfogadta Magyarország nevezését a 2011-es 
világbajnokságra (VB). 
2010. november: 
Kihirdetésre került a válogatott keret. A VB-re uta-
zó játékosok közé kilenc daru kapott meghívást (5 
ifi, 4 felnőtt). 
2011. február: 
Egy hazánkban élő új-zélandi edző vezetésével 
megkezdte felkészülését a válogatott a júniusi VB-
re. 
Az MRGSZ elnöksége elé került egy önálló Touch 
Bizottság megalakításának tervezete, amely haté-
konyabb fejlődést biztosítana az érintős rögbinek. 
Szívesen látunk csapatunkban minden szentimrevá-
rosit, aki jó társaságban szeretne egy kreatív sportot 
játszani. 
• 12-14 évesekhez péntek délutánonként Gaz-

dagréten (érdeklődni Medvey Boldizsárnál 
medveyjr@hotmail.com, és Simon Zsófiánál 
simonzsofi@citromail.hu) 

• 15-22 évesekhez kedd esténként a Csörsz utcá-
ban (érdeklődni lehet Kató Csabánál 
katoek@gmail.com) 

• 23 év felettiekhez péntek esténként a Csörsz 
utcában (érdeklődni Kató Csabánál 
katoek@gmail.com) 

Köszönjük a VICUS Közalapítvány és a SZIE je-
lentős anyagi támogatását! 

Kató Csaba 

Szellemi-lelki hétvége 

2010-ben a SZIE szervezte a Szellemi-Lelki Hétvé-
gét, amely már a 16. volt. A rendezvényre novem-
ber 19-20-án került sor a Szent Imre Gimnázium dí-
szes Békefy termében. 
A pénteki első napon a szellemi megalapozásra, az 
„Igazságosság és közjó” főtéma elméleti körbejárá-
sára került sor. Kállay Emil atya már hagyományos 
megnyitója után dr. Lukács László piarista egyete-
mi tanár a szeretet és a társadalmi igazságosság vi-

szonyát taglalta, majd Brückner Ákos atya az egész 
program kiinduló pontjául szolgáló enciklikát, XVI. 
Benedek „Caritas in veritate” (Szeretet az igazság-
ban) című enciklikáját ismertette igen szemléletesen, 
közérthetően. Szesztay Ádám külügyminisztériumi 
főosztályvezető a társadalmi igazságosság és a közjó 
mai állapotait vizsgálta Európában, különösen az 
utódállamokban. A délután fénypontját Lezsák Sán-
dornak az országgyűlés alelnökének, a Nemzeti Fó-
rum Egyesület elnökének előadása jelentette, aki az 
elmúlt 20 év közállapotát elemezte, számba vette a 
társadalmi csoportok mai helyzetét, majd vázlatosan 
ismertette a Fidesz Szövetség társadalom fejlesztési 
koncepcióját. Egy fiatalember kérdésére válaszolva 
elmondta álláspontját a hiányosan megvalósult kár-
pótlásról, a kommunista vezetők elszámoltatásának 
elmaradásáról. 
Felkért hozzászólóként Mészáros József a kormány 
nyugdíj koncepcióját ismertette, Kesselyák Péter 
egyéni javaslatát mondta el az államadósság csök-
kentésére, Gresz Sarolta pedig példát adott szolidari-
tásból kolontári látogatásairól beszámolva. 
Másnap, szombaton a részletekre, a főtéma gyakorla-
ti vonatkozásainak kibontására került sor. A délelőtti 
előadások különösebb előkészítés nélkül együtt ra-
gyogtak fel, egymásnak felelgettek, hatásos láncot 
alkotottak. Beke Márton fiatal közösségfejlesztő 
szakember a gyakorlatból vett példákkal bizonyította, 
hogy meg lehet szólítani a legelveszettebb, legmagá-
nyosabb vidéki fiatalokat, cigány fiúkat, lányokat is, 
hogy közösséget alkossanak. Deme Tamás docens a 
nevelés szabadságáról, a szeretet iskolájáról beszélt, 
szerinte a megoldás: „autonómként és társas lényként 
létezni – egyszerre”. Farkas István piarista igazgató 
humorral fűszerezve a szavak eredeti jelentését ki-
bontva értelmezte az igazságosságra nevelés, közéle-
tiségre felkészítés lényegét, felolvasott és kiosztott 
imával késztetve a hallgatóságot közös gondolkodás-
ra „Istenem, imádom végtelen szereteted, amellyel 
mindent bölcsen intézel, bár ebből én oly keveset fo-
gok fel.” Itt vette fel a gondolati szálat Kuslits Béla, a 
jövő nemzedékek ombudsmanjának tudományos 
munkatársa a megőrzendő világról, a jövőért ránk 
rótt, még fel sem fogott felelősségünkről. A gazdaság 
kérdésköréhez érkezve Baritz Sarolta Laura a do-
monkos rend hitet és méltóságot sugárzó öltözékében 
a gazdasági életben követendő és követhető keresz-
tény magatartásformát, etikus üzletmenetet elemezte. 
A téma sűrű folyamában a felkért hozzászólók jól ki-
egészítve a témát, az idővel harcolva idézték meg te-
rületük pozitív példáit. Párdányi Miklós igazgató úr a 
Szent Imre Gimnázium fő nevelési elvét, a diákban 
az Isten képére teremtett ember becsülését, tehetsé-
gének kibontását jelölte meg a jövendő közjó alapja-
ként. Tóth Csaba a helyi civil közösségeknek is he-
lyet adó művelődési házat mutatta be. Villányi Csaba 
az internet közösségi-hálózatot kialakító lehetőségére 
mutatott rá.  
Alig maradt idő a konferenciákon oly gyümölcsöző 
folyosói beszélgetésre, a kiállított 1956-os fényképek 
nézegetésére, máris a XI. kerület aktuális témakörbe 
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vágó terveivel folytatódott az előadássorozat, a Pol-
gármester kabinetfőnöke Kerékgyártó Gábor elő-
adásában. 
A szellemi-lelki hétvége szervezői az ifjúsággal va-
ló találkozást, az ifjúsági szervezetek bemutatkozá-
sát várták legjobban. A cikk nem adhatja vissza azt 
a fiatalos lendületet és tenni akarást, ami a Váralja 
Szövetség, a kerületi cserkészcsapatok, a Szent Im-
re Gimnázium karitatív köre, az otthoni családsegí-
tők és a kölcsönös kisegítők Batyu mozgalmának 
beszámolóiból áradt. 
A magvas és elgondolkodtató programot művészi 
élmény zárta. A Latinovits Diákszínpad előadása 
megérlelte a jelenlévőkben a konklúziót: „Rendezni 
végre közös dolgainkat!” 
A lélek emelkedni, a szellem gondolkodni tudott, 
ezért mondtunk köszönetet Emil atyával a záró 
szentmisén. 
Köszönet az előadóknak, hozzászólóknak, az együtt 
gondolkodó számos látogatónak, és köszönet a sok 
SZIÉs segítőnek. Az előadásokról, hozzászólások-
ról DVD-t adtunk ki. 
A rendezvény anyagi támogatói a XI. kerületi Ön-
kormányzat és a Nemzeti Civil Alapprogram vol-
tak. 
Résztvevők száma: 2 nap x átlag 120 fő = 240 láto-
gatóalkalom. 

Szesztai Attila 

Hangversenyek, Vers és Dal 

A tavalyi esztendő a 18. volt a templomi hangver-
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 2010. Virágvasárnapján Pergo-
lesi: Stabat Mater c. műve, majd Nagycsütörtökön 
Francois Couperin: Jeremiás siralmai hangzottak el. 
Ezt követte J. S. Bach kantáta-estje a Lutheránia 
Énekkar és a Budapesti Vonósok közreműködésé-
vel. A zene (és a templom) történetének egyik leg-
nagyobb vállalkozása volt J. S. Bach: h-moll misé-
jének megszólaltatása a Budapesti Monteverdi Kó-
rus és zenekar (korabeli hangszereken) előadásá-
ban. 
Ősszel a hagyományos jótékony célú esten Bob 
Dylan dalait énekelte a „Ciszterock társulat” a 
Megváltóról, a Hortobágyi Ökumenikus templom 
javára, majd következett Ruggiero Leoncavallo 
Gyászmiséje, a forradalom áldozatainak emlékeze-
tére. 
A ’Vers és Dal – Irodalmi estek a Szt. Imre házban’ 
sorozat Berecz Andrást, Simó József Wass Albert-
estjét valamint Sudár Annamária és Szabó András 
műsorát látta vendégül. 
Az előadásoknak több mint 4.000 hallgatója volt. 
A sorozatokról – a szórólapokon kívül – az írott és 
elektronikus sajtó is rendszeresen hírt adott, sokszor 

nem elfelejtve a támogatókat, segítőket, így az Egye-
sületet is megemlíteni. 
Az estek fő támogatója évek óta a XI. Ker. Önkor-
mányzata, a Közművelődési Megállapodás kereté-
ben. 
Hála légyen! 

Csányi Tamás 

Zarándoklat 

2010. augusztus 15-én zarándoklatot szerveztünk a 
Nagy-Gete csúcsára. Ezen a helyen állította fel az 
Egyesület 2000-ben Nagyboldogasszony tiszteletére 
az ötödik fakeresztjét. A 10 éves jubileum alkalmá-
ból, éppen Nagyboldogasszony napján, busszal in-
dultunk a Szent Imre templom elől. A harminc za-
rándokhoz néhányan csatlakoztak Csolnokon is, köz-
tük a helyi polgármester is. 
A csolnoki Szent Borbála templom elől indult a gya-
logos zarándoklat, ami 2 km emelkedőt jelentett. Út-
közben Mária-énekeket énekeltünk. Déltájban értünk 
a csúcsra, ahol először Kontra Jenő megemlékező 
beszédét hallgattuk meg: Szent István ezen a napon – 
a halála napján – ajánlotta fel az Országot a Szűz-
anyának. Ezt követően Brückner Ákos Előd atya 
mondott ünnepi misét. A jelenlévők ismét megta-
pasztalhatták, hogy a természet temploma különleges 
élménnyel gazdagítja a Krisztus-követő embert. 
Rövid piknikezés után délután 4-kor visszaérkeztünk 
Szentimrevárosba. 

Török Tamás 

SZIE-bál 

A 2010. évi SZIE Bált november 13-án rendeztük 
meg a Magyar Kultúra Alapítvány székházában a 
Budai várban. Nagyjából 400 fő (vendégek és segí-
tők együtt) vett részt rajta. A hangulat nagyon jó volt, 
azonban a terembér miatt a hely befogadóképességét 
teljesen kihasználva is csak veszteséges bált lehet tar-
tani elfogadható árú belépők mellett. 
2011-ben szerencsére nagyon kedvezően megkaptuk 
a Szt. Imre Gimnáziumot, így az őszi bálunk már ott 
lesz, ismét a Szentimrevárosban. 
A tavalyi bálon is a tánc volt a főszerepben: a prog-
ramban tánctanítás (mambó), első bálozók nyitótán-
ca, standard és latin táncok szerepeltek. Igyekeztünk 
mindenkit táncba vinni, közös tánctanulással, táncos 
játékokkal, a Hencida együttes táncházával. 
Egy kisebb teremben hangulatos teázó várta a pihen-
ni vágyókat különleges teákkal, kávéval, forró csoko-
ládéval és csokoládé-szökőkúttal. Egy másik helyi-
ségben pedig a csopakii Linczy pincészet borait kós-
tolhattuk meg. Az előtérben a Művészetek Szerelme-
seinek alkotásaiból nyílt kiállítás volt látható, ahol a 
képekre licitálni is lehetett. 
A templom orgonaépítésének javára a szponzorok 
felajánlott tárgyaiból külön tombolát is szerveztünk, 
amelyből bő 17 ezer forint jött össze. 
A bál megvalósulását az egyesület saját vagyonából 
támogatta, más támogatást nem kaptunk. 

Gilyén Péter 
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SZIEszta 

Az elmúlt évben is két alkalommal gyűlhettek össze 
a fiatalok egy közös bulira, a SZIEsztára. 
A tavaszi SZIEsztát már évek óta Húsvéthétfőn 
tartjuk („Locsolóbuli”). Ezúttal is kb. 300 fiatal jött 
el, hogy az elején cha-cha-t tanuljon, majd utána 
hajnali kettőig táncoljon. A büfében találkozhattak 
hasonló fiatalokkal, és az est folyamán több közös 
játék is volt, amely során ismerkedtek egymással a 
résztvevők. A játékok izgalmait a teaházban volt 
lehetőségük kipihenni, és egymással beszélgetni 
egy forró tea mellett. Tavaszi újdonság volt az 
egyik játékunk, mely „Vak nyúl is talál szemet” 
címet kapott. Sokak számára a játék volt az est 
csúcspontja, ahol a lányok szemét bekötöttük, és 
így kipróbálhatták, hogy milyen teljesen a fiúkra 
hagyatkozva táncolni, a fiúk pedig bátran kereshet-
tek percenként új párt. 
Az őszi alkalommal (okt. 23-án) szintén fergeteges 
volt a hangulat, hasonlóan sok fiatallal töltöttük 
meg a Matthias Corvinus Kollégiumot. Az est sike-
re a létszámból is kiderült, hiszen 316-an voltunk! 
Az este egy kiváló Ceroc (modern társastánc) taní-
tással kezdődött, ahol mindenki könnyen elsajátít-
hatott néhány komolyabb és látványosabb figurát is. 
Utána tánc következett, amíg el nem érkezett a 
résztvevők kedvenc játékának ideje. A tavasszal 
nagy sikert aratott „Vak nyúl is talál szemet” játé-
kunkat átemeltük az őszi buliba, csak a „Zsákba 
macska” névvel láttuk el, de a szabályok maradtak. 
Majd végül következett az éjféli tombola/Tombolda 
nyereményekkel, mint például kézzel festett 
SZIEsztás bögre és sok csoki. Az elmúlt évek 
résztvevői közül talán ez a társaság volt a legkitar-
tóbb és leginkább bulizni vágyó, mert még hajnali 
egykor is tele volt a táncparkett! 
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 SZIEszták önköltségesek, pénzügyi támogatást 
nem kaptak. 

Kriváchy Ákos 

Lókúti beszámoló 

A lókúti plébániaházba ez évben is szeretettel vár-
juk a pihenni és együttlétre vágyó családokat, kö-
zösségeket! A csönd, a kápráztató fények, a friss 
levegő ugyanaz Lókúton, mint eddig is, mint min-
dig volt. 
Az elmúlt esztendőben tovább szépítgettük a házat. 
Újra festettük a kaput, a külső ablakokat, a bejárati 
nagy ajtót, a konyha nyílászáróit, a fürdő ajtaját és a 
kerti székeket. Lámpát, tükröt szereltünk a fürdő-
szobába, javítottuk a cserépkályhákat is és legfő-
képpen a tetőt, amelynek hibái sajnos beázást is 
okoztak. Emiatt esedékes lesz idén a konyha újra 
meszelése. Az asztalokra tavaly új viaszos vászon 
abroszokat vettünk. A tetejétől az aljáig háromszor 

kaszáltuk végig a 200 méter hosszú telket, ami ese-
tenként két napi munkát jelentett. Negyedszerre – 
közös megegyezéssel – kettővel feljebbi szomszé-
dunk lovai végezték el a felső részen a fű „nyírását”, 
nagy élvezettel és egyetlen hosszú fűszálat se hagy-
va! Szerencsések idén nyáron is barátkozhatnak 
majd, – „birtokon belül” is – Zorróval és Robival… 
Egyesületünk az ősz folyamán 100.000 Ft adomány-
nyal segített a Lókúti egyházközségnek a templom 
felújításában. Szintén erre a célra, Mezősi Erika ré-
vén, spanyolországi adományozók részéről is érke-
zett 150 Euró támogatás, amit Szíjártó László plébá-
nos atyának juttattunk el. 
A ház fenntartására szánt adományokból közüzemi 
számlákra és bérleti díj fejében összesen 150.000 Ft-
ot fizettünk ki, a maradék 17.000 Ft-ot festékre köl-
töttük. 
A ház fenntartását kérjük, idén is segítsék adománya-
ikkal! A szállást igénybe vevők esetében ennek mér-
téke, az igazságosság kedvéért, ne legyen kevesebb 
kereső felnőtteknél ezer, gyermekek esetében nyolc-
száz forintnál, az ott töltött éjszakáknak megfelelően. 
A nagycsaládokat továbbra is legfeljebb kétgyerme-
kesnek számítjuk. 
Mindenkit szeretettel várunk! Az utóbbi években ki-
csit kevesebb az érdeklődés a ház iránt. Biztassuk új-
ra ismerőseinket is! 
A több évszázados, öreg falak, a békés, bozontos, 
érintetlen Bakony bőséggel kínálja mindazt, aminek 
itt a városban többnyire híjával vagyunk. 
A kulcsosház a lókúti plébániaépületben került kiala-
kulásra. A Bakony szívében, 25 fő részére tudunk 
szállást biztosítani. Fa emeletes ágyak, cserépkályha, 
3 fürdőszoba és WC várja a pihenni vágyókat. 

Márialigetiné Makhult Katalin 

Pince Klub 

Egyesületünk Pinceklubja 2010 folyamán közösségi 
események bővülő körének adott otthont. A társasjá-
ték klub minden hét szerdáján a 25-35 éves korosz-
tálynak nyújtott örömet és társaságot, rendszeres tánc 
és zenei próbák, pingpongozás, lelkinap, különböző 
ünnepi és egyéb összejövetelek találtak helyszínre a 
Szent István ház alagsorában. A Zsibongó klub, a 
népdaléneklők és tarokkozóink is menedékre leltek 
itt, amikor szokott termeikben nem jutott éppen hely 
találkozásaik számára. 
Kezdjük tehát „belakni” közösségi termünket – a 
Pinceklub betölti hivatását. 
Különösen szép ajándék, kettős öröm volt a társasjá-
ték klub tagjainak önkéntes nagytakarítási akciója: 
vannak már olyan társaink, akik tényleg otthonuknak 
tekintik a Pinceklubot, sőt önmaguktól tenni se saj-
nálnak érte! 
„Papírforma szerint” (l. közhasznúsági jelentés) 
2010-ben tetemes költséget számoltunk el a fejleszté-
sekre – kéménybélelés, WC kialakítás, konyhafülke 
építése – e munkákról azonban a tavaly március végi 
közgyűlésen már beszámoltunk. A felsoroltakat azóta 
csupán egy új szekrény felállításával gyarapítottuk, 
ami által a Baba-mama klub nyert rakodóhelyet  a 
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plébánia nagy hittantermében eddig hontalanul kal-
lódó eszközeinek. Készült még három polc is, egyik 
a hittanterem melletti WC-be, takarítószerek számá-
ra, a másik kettő a terem ajtaja fölött az összecsuk-
ható tartalék székek tárolására. 
A Szt. István ház hat helyiségében sikerült a repe-
dezett falak hibáit helyrehozni, ezáltal kulturáltabb 
benyomást tesz a hittanterem melletti WC és a Ba-
ba-mama klubok alkalmával sem kell a nagy fol-
tokban leomló vakolattól tartani. 
Két egyetemista hittanos csoport közreműködésével 
kifestettük a ház két előterét. A jó hangulatú közös 
munkálkodás azonban sajnos kevésnek bizonyult 
még ahhoz, hogy a fiatalok érdeklődést érezzenek a 
SzIE iránt. 
Méltányos dolog, hogy a Szent István házat, 
amelynek vendégszeretetét a SZIE oly sok alka-
lommal élvezi, szeretettel gondozzuk is. 
A számvetéshez hozzátartozik, hogy tudomásunk 
legyen az anyagiakról is. A SZIE az elmúlt néhány 
év során – az önkéntes munkát nem számítva – 
mintegy másfél millió forintot költött a Szent István 
ház ápolására és fejlesztésére. Sok megoldásra váró 
feladat van azonban továbbra is. 
A Pinceklub ingyenes fűtésének biztosításához 
örömmel fogadunk segítséget a tűzifa beszerzésé-
ben és felaprításában. Kertekben levágott vastag 
ágak, fatörzsek adtak eddig is meleget az összejöve-
teleinkhez, szállításukat azonban nehéz folyamato-
san megoldani. 
A Pinceklub függönyei megnyúltak és elpiszkolód-
tak, mosni, szegni kell őket az elkövetkezőkben. 
Nem is szólva arról, hogy be kellene fejezni mind-
két konyhaszekrényt, véglegessé tenni a jelenleg 
ideiglenes villanyszerelést, és így tovább. Bőven 
volna még mit festeni is… 

Márialigetiné Makhult Katalin 

Részvételünk a XI. kerületi önkormányzat Idős-
ügyi Tanácsában 

Az (előző szocialista) önkormányzat 2009 végén 
kezdeményezte az Idősügyi Tanács létrejöttét, és 
ebbe a SZIE-t is meghívta. Sajnos azonban 2010. év 
eleje óta – amikor Toldi Tamásnál bejelentkeztünk 
– nem kapott az egyesület az Idősügyi Tanáccsal 
kapcsolatban semmilyen értesítést vagy meghívót. 
Az időközben megválasztott új önkormányzat sem 
vette fel a civil egyeztetés ezen fonalát. 

Szűcs Endre 

Részvételünk a kerületi Civil Fórumban 

A hatékony közreműködésünkkel megújult, 55 
egyesületre kibővített kerületi Civil Fórum ugyan 
kezdeti zökkenőkkel, de lelkesen dolgozik a kerület 
fejlődése, a civil közösségek akaratának összehan-
golása, élhetőbb légkör és feltételek megteremtése 
érdekében. Három szakmai szekciója november-
december óta működik, egyesületünk tevékeny köz-

reműködésével. 
A Városüzemeltetési, Városfejlesztési, Környezet-
védelmi és Közbiztonsági Szekció eddigi három 
ülésén számba vette a kerületi problémákat, részlete-
sen tárgyalta a Feneketlen tó, a Park színpad, a Mó-
ricz Zsigmond körtér és a Bartók Béla út fejlesztését, 
meghatározta a kerületi városfejlesztés civil alapelve-
it. A Szekció javaslatára a szakmai szekciók munká-
ját koordináló Városrészi Szekció előterjesztést nyúj-
tott be az Önkormányzathoz a körtér szakszerűbb, 
egységesebb koncepción alapuló fővárosi fejlesztését 
felügyelő képviselői-szakértői-civil bizottság felállí-
tására. A szekció munkájában résztvevő SZIE csapa-
tot egyelőre Ágostházy Imre, Nemes Gábor, Ankerl 
Magnólia és Újlaky Eszter alkotja. A munkát a Vá-
lasztmány részéről Szesztai Attila koordinálja. Vár-
juk építész, mérnök, környezetvédő és a közbizton-
ság iránt érdeklődő SZIE tagok jelentkezését a csa-
patba! (aszesztai@t-online.hu) 
A Kulturális, Oktatási és Helytörténeti Szekció 
decemberben alakult meg. Azóta egyebek között 
kezdeményezték az óvodai, bölcsődei férőhelyek 
számának növelését, a civil programok fokozottabb 
önkormányzati támogatását és a Szent Imre Gimná-
ziumban már régóta jól működő diák önkéntes mun-
ka elterjesztését a kerület összes középiskolájában. A 
SZIE képviseletét egyelőre Csányi Tamás és a Vá-
lasztmány részéről Ságodi Ildikó látja el. Nagyon 
várjuk további tagok, főleg tanárok és a 
Szentimreváros helytörténetéhez értő SZIE tagok je-
lentkezését! (ildikosagodi@gmail.com) 
A Szociális, Esélyegyenlőségi, Nyugdíjasok és Fia-
talok Ügyeivel Foglalkozó Szekció eddigi legfonto-
sabb kezdeményezése a kerületben éjszakai gyer-
mekorvosi ügyelet létrehozása volt, amelynek meg-
valósítását már tárgyalja a Képviselő testület. A 
SZIE csapatot Törökné Jordán Katalin, Szabó Móni-
ka, Szuhaj Eszter, idősügyi megbízottunk Szűcs End-
re és a fiatalokat képviselő Gilyén Péter alkotja. A 
Választmány részéről a munkát Balázsné Krasznai 
Orsolya a koordinálja. (bakrorsi@gmail.com) 
Március elején alakult meg a Sport és Egészségügy 
Szekció, amelynek munkájában számítunk Kató 
Csaba, dr. Kis Rita, dr. Pintér Erzsébet és további je-
lentkezők közreműködésére. A Választmány részéről 
a SZIE csapat munkáját Urbányi Zoltán koordinálja. 
(urbanyi.zoltan@upcmail.hu) 
A koordinátorok várják a jelentkezéseket, témajavas-
latokat, kerületfejlesztési ötleteket. A csapatokba va-
ló munka kb. havi 2-3 óra elfoglaltságot jelent. 
A Civil Fórum élete, az ülések Emlékeztetői, az Ön-
kormányzathoz benyújtott javaslatok nyomon követ-
hetők a Civil Fórum honlapján:  
http://www.ujbudaicivilek.hu 
Résztvevők száma: 6 alkalom * 2 fő= 12 látogatóal-
kalom. 

Szesztai Attila 
 


