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idei témánk:

közösség

Baba-mama Klub

Szülők Klubja

Nyugdíjas Klub

Szeretettel várunk
minden anyukát, apukát,
nagymamát, nagypapát,
aki gyermekével vagy...

Kedves Szülőtársak!
Szeretettel hívunk benneteket minden hónap
második péntekén egy...

Szeretettel hívunk minden nyugdíjas hölgyet és
urat a Belvárosi Plébánia
Szent Anna...

→ folytatás: 4.o.

→ folytatás: 5.o.

→ folytatás: 6.o.

Mindenkit szeretettel várunk klubalkalmainkra!

Táncklub
CsaládPONT sorozatunk
ismét egy újdonsággal
várja a péntek esténként
kikapcsolódni...
→ folytatás: 7.o.

Pilates Klub
A Pilates segít karcsúságunk megőrzésében és
izomzatunk feszessé
tételében...
→ folytatás: 8.o.

Filmklub
Idei témánk a KÖZÖSSÉG,
a vetítésre kerülő filmeket is ennek szellemében
válogattuk össze...
→ folytatás: 9.o.

Baba-mama Klub

időpont: keddenként 10-12 óráig
helyszín: Katolikus Ház
jellege: klub
családPONT-érték: 1 pont
klubvezető: Farkas Mónika
gyerekvigyázás: nincs

Szeretettel várunk minden
anyukát, apukát, nagymamát,
nagypapát, aki gyermekével vagy
unokájával szívesen bekapcsolódna egy vidám, sokszínű és játékos
klub életébe! Programjaink kicsik
és nagyok számára egyaránt érdekesek: az énekléstől, mondókázástól kezdve a tornázáson, közös
kreatívkodáson keresztül egészen
a szakértő vendégekkel való beszélgetésig számtalan izgalmas
témával várunk gyermeket és
felnőttet egyaránt!
Részletes program a honlapunkon
és szórólapokon olvasható.
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időpont: minden hónap 2. péntekén
17.30-19 óráig
helyszín: Katolikus Ház, előcsarnok
jellege: klub
családPONT-érték: 1 pont
klubvezetők: Kunstárné M. E. Márta,
Csiszár Imre

Szülők Klubja
első alkalom: 2013. december 13.

további alkalmak:
2014. január 10., február 14., március 14., április 11., május 9.

gyerekvigyázás: van

Kedves Szülőtársak!
Szeretettel hívunk benneteket
minden hónap második péntekén
egy kora esti kötetlen beszélgetésre. A szülői hivatással összefüggő
kérdéseket szeretnénk körbejárni,
megosztani egymással örömeinket és nehézségeinket.
Bátorítunk, gyere közénk!
Első alkalmunkat 2013. dec. 13-án
tartjuk, melynek témája:
Az ünnep helye és szerepe
a családban.
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Nyugdíjas Klub

időpont: szerdánként 14-16 óráig
helyszín: Katolikus Ház, előcsarnok
jellege: klub
családPONT-érték: 1 pont
klubvezető: Tóth Ildikó
gyerekvigyázás: nincs

Szeretettel hívunk minden
nyugdíjas hölgyet és urat a
Belvárosi Plébánia Szent Anna
nyugdíjas klubjába!
Klubalkalmainkon a kötetlen beszélgetés és közösségteremtés
mellett tartalmas, testi-lelkiszellemi épülésünket szolgáló
témákkal várjuk az érdeklődőket.
Programjaink közt egyaránt
szerepelnek előadások, filmvetítések, gyakorlati tanácsok,
szakértőkkel való beszélgetések,
valamint kirándulások is.
Részletes program a honlapunkon
és szórólapokon olvasható.
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időpont: kb. kéthetente, pénteki
napokon 20-22 óráig
helyszín: Katolikus Ház, előcsarnok
jellege: klub
családPONT-érték: 1 pont
klubvezetők: Farkas Mónika és Balázs
táncot tanít: Lázár György
gyerekvigyázás: nincs

Táncklub

első időpontok:
november 15.,
november 22.,
december 6.

CsaládPONT sorozatunk ismét egy
újdonsággal várja a péntek esténként kikapcsolódni vágyókat.
Táncos kedvű házaspárok,
jegyespárok figyelmébe ajánljuk
most induló klubunkat, ahol
Lázár György oktató segítségével
elsajátíthatjuk a klasszikus táncok
lépéseit. Hogy ezekre az estékre
valóban félretegyük a hétköznapok gondjait, lehetőség adódik
a zene és mozgás mellett
beszélgetésre, teázásra is.
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Pilates Klub

időpont: péntekenként 18-19 óráig;
első alkalom: november 8.
helyszín: Katolikus Ház
jellege: (torna)klub
családPONT-érték: 1 pont
a tornát vezeti:
Kalmár Ildikó, aerobik és Pilates edző
gyerekvigyázás: van
részvételi díj: 200 Ft/fő/alkalom
bejelentkezés: +36-20/775-3470

A Pilates segít karcsúságunk megőrzésében és izomzatunk feszessé tételében, törzsizomzatunk stabilizálásában.
A módszer lényege, hogy olyan egyenletes, fokozatosan felépített gyakorlatokból áll, amelyek elősegítik izomzatunk
harmonikus egységként történő működését. Egyúttal magában foglal egy olyan speciális légzéstechnikát, melynek
segítségével nemcsak a szervezet oxigénellátása növelhető, hanem a fizikai teljesítmény is jelentősen fokozható. A
Pilates kíméli az ízületeket, így a gyakorlatokat bármely korosztály végezheti. Halk, kellemes zene kíséretében
mindenki a saját légzése ritmusában hajthatja végre az erősítő, nyújtó és lazító hatású gyakorlatokat.
Öltözz kényelmes ruhába, és kezdődhet a 60 perces kikapcsolódás!
Erre a programunkra a terem befogadóképessége miatt ( 12 fő) előzetes bejelentkezés szükséges
a fenti telefonszámon, és kivételesen minimális részvételi díjat (200 Ft/fő/alkalom) is kérünk!
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időpont: 19 órától az alábbi napokon
2013. november 27., szerda
2014. január 22., szerda
2014. február 26., szerda
2014. május 28., szerda
helyszín: Katolikus Ház, díszterem
jellege: klub
családPONT-érték: 2 pont
klubvezető: Marton Árpád
gyerekvigyázás: nincs

Filmklub

2013. november 27., szerda (→ részletek: 15.o.)

műsoron
Idei témánk a KÖZÖSSÉG, a
vetítésre kerülő filmeket is ennek
szellemében válogattuk össze.
A megtekintés után lehetőség lesz
a filmek mondanivalójának közös
megbeszélésére is.

Kvartett – A nagy négyes
2014. január 22., szerda (→ részletek: 18.o.)

A legyek ura
2014. február 26., szerda (→ részletek: 19.o.)

Zenekari próba
2014. május 28., szerda (→ részletek: 26.o.)

Valahol Európában

Minden mozirajongót
szeretettel várunk!
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Időrendi áttekintés
2013.
okt.

2013.
nov.

Jelmagyarázat:
Belépés CSAK FÉRFIAKnak!
Filmklub
Szülők Klubja
Táncklub (első időpontok)
egyéb programok
A Baba-mama Klub, a Nyugdíjas Klub
és a Pilates Klub alkalmait külön nem
tüntettük fel a naptárban, ezekről
bővebben az előző oldalakon
olvashatunk.
A -val jelölt programok füzetünk
megjelenésekor már lezajlottak.
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2013
25
OKT

29
OKT

7
NOV

27
NOV

29
NOV

30

péntek, 19 óra (→12.o.)
Belépés CSAK FÉRFIAKnak!
kedd, 18 óra (→13.o.)
Család – közösség (Családi tea- és kávéház)
csütörtök, 18 óra (→14.o.)
Emlékezés – hanggal, képben, szóval (Zenei est)

2014
11
MÁRC

18
MÁRC

29
MÁRC

szerda, 19 óra (→15.o.)
Kvartett – A nagy négyes (Filmklub)

12

péntek, 19 óra (→16.o.)
Belépés CSAK FÉRFIAKnak!

26

szombat, 10-17 óráig (→17.o.)

ÁPR

ÁPR

8

NOV

Adventi alkotóház

MÁJ

22

szerda, 19 óra (→18.o.)
A legyek ura (Filmklub)

28

JAN

26
FEBR

szerda, 19 óra (→19.o.)
Zenekari próba (Filmklub)

MÁJ

31
MÁJ

kedd, 18 óra (→20.o.)
A közösség mint megtartó erő
kedd, 18 óra (→21.o.)
Szerzetes – közösség (Családi tea- és kávéház)
szombat, 9-17 óráig (→22.o.)
Családjavító varázsműhely
szombat, 10-17 óráig (→23.o.)

Húsvéti alkotóház
szombat, 9-17 óráig (→24.o.)

Házaspárok útja
csütörtök, 18 óra (→25.o.)
A tavasz – hanggal, képben, szóval (Zenei est)
szerda, 19 óra (→26.o.)
Valahol Európában (Filmklub)
szombat, 9-17 óráig (→27.o.)

Tanyasi majális
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Belépés CSAK FÉRFIAKnak!
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időpont: 2013. október 25.,
péntek, 19 óra
helyszín: Dóm altemplom, klub
jellege: pasitanya
családPONT-érték: 2 pont
vezeti: Kondé Lajos, plébános
gyerekvigyázás: nincs

Ez az este valóban KIZÁRÓLAG
férfiaknak szól! Férfiaknak…
férfiaktól… férfiakról…!
Lajos atya bevezetője után,
melyben a Szentírás férfi-képét
mutatja be, reményeink szerint
megindul egy őszinte beszélgetés.
Csak úgy, férfiasan! És ha elfogynának a szavak, jöhetnek a tettek,
a férfi virtuskodás: klubhelyiségünkben található pingpong asztal, csocsó, darts, kártya, társasjátékok, de a borospince sincs
messze tőle…
Tömegközlekedési eszközök vagy
sofőrszolgálat igénybevétele
javasolt!
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helyszín: Katolikus Ház, előcsarnok
jellege: beszélgetős teadélután
családPONT-érték: 2 pont
vendégeink: a Schönstatt Családmozgalom, a Házas Hétvége,
valamint a MÉCS Családközösségek
képviselői

Családi tea- és kávéház

Család – közösség

29
OKT

gyerekvigyázás: van

Aki ismeri a családPONT sorozatot, annak már
ismerősen cseng a Családi tea- és kávéház programnév! A Katolikus Ház előcsarnokát ezekre
az estékre hangulatos kávéházi jellegűre
rendezzük be, a program maga pedig nem
annyira előadás, inkább beszélgetés-jellegű.
Közben lehet teázni, kávézni, sütizni. Erre az alkalomra
néhány családközösség képviselőjét hívtuk meg. Idei fő
témánk a közösségépítés, és ennek keretében szeretnénk
a család-közösségek életéről is hallani, beszélgetni, hogy
a családos emberek beleláthassanak ennek a közösségi formának a lehetőségeibe, szépségébe, előnyeibe,
és talán maguk is megérezzék, hogy közösséghez tartozni jó, családközösséghez pedig talán még jobb.
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2013

időpont: 2013. október 29.,
kedd, 18 óra

2013

7
NOV

Zenei est

Emlékezés

– h a n g g a l , k é p b e n , s z ó v a l

A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának Vonós Kamarazenekara immár nem idegen a családPONT rendezvények
látogatói előtt. A Katolikus Házban tartott fellépéseik során mindig egy adott témakört igyekeztek megidézni zenével, versekkel
és képzőművészeti alkotások kivetítésével.

időpont: 2013. november 7.,
csütörtök, 18 óra
helyszín: Katolikus Ház, díszterem
jellege: zenés est
családPONT-érték: 2 pont
fellép: SZTE Zeneművészeti Karának
vonós kamarazenekara
hangversenymester:
Kosztándi István

Ezúttal sem lesz ez másként: mindenszentek és halottak
gyerekvigyázás: van
napjának környékén az emlékezés hangulatát elevenítik meg
Csajkovszkij, Bizet, Mozart zenéjén, erdélyi költők versein keresztül,
valamint a kolozsvári Házsongárdi temetőt bemutató fotók segítségével.
Egy órányi szellemi kirándulásra invitálják az érdeklődőket az emlékezés világába.
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helyszín: Katolikus Ház, díszterem
jellege: klub
családPONT-érték: 2 pont
klubvezető: Marton Árpád
gyerekvigyázás: nincs

Filmklub

Kvartett – A nagy négyes

27
NOV

2013

időpont: 2013. november 27.,
szerda, 19 óra

színes, magyarul beszélő, angol vígjáték, 95 perc, 2012

Elbűvölő történet
The Hollywood Reporters

Cecily, Reggie és Wilfred egy művészotthon lakói.
A nyugdíjas operaénekesek minden évben koncertet
adnak Verdi születésnapján. Az esemény előkészületeit
azonban felbolygatja Jean érkezése, akivel egykoron
együtt énekeltek, mielőtt a nő szólókarrierbe kezdett
volna. Pletykák keringenek, sérelmek, titkok kerülnek
felszínre, mint az, hogy Jean különc exférje, Reggie
még mindig epekedik utána, ám inkább meghalna,
mintsem ezt bevallja.
De vajon az idő begyógyította-e a régi sebeket?

Szeretetteli, megkapó és bájos
Screen International

A legborúlátóbbat is felvidítja
The Guardian
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2013

29
NOV

időpont: 2013. november 29.,
péntek, 19 óra

Belépés CSAK FÉRFIAKnak!
Ez az este valóban KIZÁRÓLAG férfiaknak szól!
Férfiaknak… férfiaktól… férfiakról…!
Az első alkalom sikerén felbuzdulva, melynek keretében Lajos
atya a Szentírás férfi-képét mutatta be, úgy döntöttünk, folytatjuk a sorozatot, és kb. havonta kinyitjuk férfiklubunkat!

helyszín: Dóm altemplom, klub
jellege: pasitanya
családPONT-érték: 2 pont
vezeti: Kondé Lajos, plébános
gyerekvigyázás: nincs

A novemberi találkozó témája a BB lesz, vagyis a Bor a Bibliában. A témához kapcsolódva Gulyás Ferenc
csongrádi borász tájjellegű borokat kóstoltat a jelenlévőkkel, melynek hatására reményeink szerint megindul egy őszinte beszélgetés. Csak úgy, férfiasan! És ha elfogynának a szavak, jöhetnek a tettek, a férfi
virtuskodás: klubhelyiségünkben található pingpong asztal, csocsó, darts, kártya, társasjátékok, de a
borospince sincs messze tőle…

y
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o
men ICTED AREA

Tömegközlekedési eszközök vagy sofőrszolgálat igénybevétele javasolt!

R
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helyszín: Katolikus Ház
jellege: családi nap
családPONT-érték: 3 pont
gyerekvigyázás: nincs

Adventi alkotóház

30
NOV

Advent első vasárnapja előtti
szombaton idén is közös
koszorúkészítésre várjuk
az egész családot!
Hozott alapanyagokból is
dolgozhattok, de önköltségi áron
a készlet erejéig mi is biztosítunk
koszorúalapot, gyertyát és egyéb
kiegészítőket. Az adventi hangulat
fokozására illatos mézeskalácsokat is készíthetnek a vállalkozó
szelleműek!
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2013

időpont: 2013. november 30.,
szombat, 10-17 óráig

2014

22
JAN

Filmklub

A legyek ura
fekete-fehér, feliratos, angol filmdráma, 90 perc, 1963

Mi történik egy lakatlan szigeten egy magárahagyott
gyermeksereggel? Egykor Isten áldását kérték a
kadétiskola növendékei és Shakespeare-t olvastak.
„Nem vagyunk mi vademberek, angolok vagyunk” –
hangzik el egy gyermekszájból. A gyermekek eleinte
megpróbálnak valamiféle demokratikus
rendet tartani: akinél a kagyló, az szólhat. A megpróbáltatások, az éhség, a
magáramaradottság azonban hamarosan kikezdi a józan, s egyben játékos
gyermeki gondolkodást. A rend felbomlik, s a fiúk két táborra szakadnak.
Természetesen az a csapat népszerűbb,
amelyikben nem kell semmilyen szabálynak megfelelni. A másik csapat
parancsnoka, Ralph félelemmel tapasztalja, hogy már csak néhányan
maradtak a fékezhetőbb gyermekek
közül. A két tábor között végeláthatatlan küzdelem kezdődik.
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időpont: 2014. január 22.,
szerda, 19 óra
helyszín: Katolikus Ház, díszterem
jellege: klub
családPONT-érték: 2 pont
klubvezető: Marton Árpád
gyerekvigyázás: nincs

helyszín: Katolikus Ház, díszterem
jellege: klub
családPONT-érték: 2 pont
klubvezető: Marton Árpád
gyerekvigyázás: nincs

Filmklub

Zenekari próba

26
FEBR

színes, magyarul beszélő, olasz-NSZK zenés dráma, 70 perc, 1978

Egy régi templom épületében zenekari próba
folyik. Váratlanul megérkezik egy televíziós
stáb is: riportok készülnek a zenészekkel.
Feszült a hangulat. A zenekar és a karmester
egyre kevésbé értenek szót, a szünet után
pedig végképp elszabadulnak az indulatok.
Fellini bölcs és mélyen emberi példázatának igazi szépségét a „zenekar”
tagjainak rendkívüli szeretettel
és boszorkányos virtuozitással
megrajzolt portréi jelentik.
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2014

időpont: 2014. február 26.,
szerda, 19 óra

2014

11
MÁRC

A közösség mint megtartó erő
Felföldi László atya a Debreceni Megtestesülés Plébánia
plébánosa. Előadásában saját plébániájának élete alapján
elméleti és gyakorlati tapasztalatait osztja meg velünk a
közösségi életről, közösségépítésről, a közösség megtartó
erejéről.

időpont: 2014. március 11.,
kedd, 18 óra
helyszín: Katolikus Ház, díszterem
jellege: előadás
családPONT-érték: 2 pont
előadó: Felföldi László
gyerekvigyázás: van

Mert közösséghez tartozni jó!

20

helyszín: Katolikus Ház, előcsarnok
jellege: beszélgetős teadélután
családPONT-érték: 2 pont
vendégeink: a Domonkos nővérek,
a Sacré Coeur nővérek, valamint
a ferences rend szerzetesközösségeinek képviselői

Családi tea- és kávéház

Szerzetes – közösség

18
MÁRC

gyerekvigyázás: van

CsaládPONT sorozatunk idei évadában a közösség, közösségépítés a központi téma, melyet programjaink során több szemszögből
is próbálunk feldolgozni. Családi
tea- és kávéházunkban már vendégül láttunk családközösségeket,
ez alkalommal pedig szerzetesközösségek képviselőit fogjuk faggatni arról, hogyan
is élik meg ők a közösséget. Elsősorban természetesen
szerzetestársaikkal, de kíváncsiak vagyunk arra is, hogy egy
szerzetesközösségnek és egyes tagjainak milyen egyéb közösségélménye, kapcsolata lehet családokkal, plébániai közösségekkel, a világgal.
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időpont: 2014. március 18.,
kedd, 18 óra

2014

29
MÁRC

Családjavító varázsműhely
avagy:

A családi közösség mint megújuló energiaforrás –
hogyan élhetünk együtt boldogan anélkül,
hogy egymás idegeire mennénk?

időpont: 2014. március 29.,
szombat, 9-17 óra
helyszín: Katolikus Ház
jellege: családi lelki nap
családPONT-érték: 3 pont
előadó: Mihalec Gábor
gyerekvigyázás: van

Közösségi létre teremttettünk. Életünk legfontosabb közössége pedig a házasság és a család. Csakhogy
ahol két vagy több önálló akarattal rendelkező ember együtt él, ott előrejósolhatók a konfliktusok, nézeteltérések, feszültségek is. Hogyan kezelhetjük ezeket sikeresen? Miként viszonyuljunk hozzájuk, hogy
ne gyengítsék, hanem erősítsék az egymással való kapcsolatunkat, növeljék a családtagok közötti bizalmat, meghittséget? Hogyan élhetünk évtizedekig növekvő, impulzusgazdag kapcsolatban ugyanazzal
a házastárssal és ugyanazokkal
a gyerekekkel?
Mihalec Gábor, lelkipásztor és
családterapeuta, a Gyűrű-kúra
program megalkotója ezekre a
kérdésekre keresi a választ gyakorlatias, megnevettető, mégis
kellő mélységű és komolyságú
foglalkozásaiban.
Mélyreható élményre, megindító
felfedezésekre készüljön!
22

helyszín: Katolikus Ház
jellege: családi nap
családPONT-érték: 3 pont
gyerekvigyázás: nincs

Húsvéti alkotóház

12
ÁPR

Virágvasárnap előtti szombaton
idén is a húsvéti készülődésé
a főszerep a családPONT
programjában!
Számtalan tojásfestési technika,
apró ajándékok
készítése, sütisütés,
tojáskeresés, locsolóversek, és még sok-sok
meglepetés vár
kicsit és nagyot
a
Katolikus Házban!
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időpont: 2014. április 12.,
szombat, 10-17 óra

2014

26
ÁPR

Házaspárok útja

időpont: 2014. április 26.,
szombat, 9-17 óra
helyszín: Ásotthalom
jellege: családi nap
családPONT-érték: 3 pont
gyerekvigyázás: van

Ritka alkalom egy család életében,
mikor a szülők egy teljes napot
csak egymásra figyelve, beszélgetve tölthetnek, miközben a gyerekekre mások vigyáznak, sőt, még
tartalmas programot is szerveznek
nekik.
Hát most itt a lehetőség,
kedves Családok!
Gyertek, és töltsetek velünk, de
elsősorban házastársatokkal egy
napot a csodálatos ásotthalmi
erdőben, és járjátok végig ti is
a Házaspárok útját!

24

helyszín: Katolikus Ház, díszterem
jellege: zenés est
családPONT-érték: 2 pont
fellép: SZTE Zeneművészeti Karának
vonós kamarazenekara

Zenei est

A tavasz  hanggal, képben, szóval

8
MÁJ

hangversenymester:
Kosztándi István
a verseket felolvassa:
Szabó Mária,
a Karolina Iskola tanára
gyerekvigyázás: van

A Szegedi Tudományegyetem
Zeneművészeti Karának Vonós Kamarazenekara
immár nem idegen a családPONT rendezvények
látogatói előtt. A Katolikus Házban tartott fellépéseik
során mindig egy adott témakört igyekeztek megidézni
zenével, versekkel és képzőművészeti alkotások kivetítésével.
Ezúttal a tavasz hangulatát hozzák el nekünk Vivaldi (A tavasz) és
Piazzolla (Tavasz Buenos Airesben) művein keresztül, melyet projektoros
kivetítéssel és verses kísérettel tesznek még maradandóbbá számunkra.
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időpont: 2014. május 8.,
csütörtök, 18 óra

2014

28
MÁJ

Filmklub

Valahol Európában
fekete-fehér, magyar filmdráma, 100 perc, 1947

„Felnőtt. Ellenség.
Könyörgöm, akasszuk fel”
– visítja a filmben egy szeplős kis
csibész, mikor a rongyos, árva
gyerekek egy csapata megtalálja a
neves karmestert rejtekhelyén, egy
rombadőlt kastélyban. A zene és a
személyiség varázsa és jósága azonban minden korlátot ledöntve bizonyítja, a halál és a gyermek csak a
háborúban jelenthet egyet.
Felejthetetlen alakítások, merész
montázstechnika, költői flash backek
emelték ezt a megrázóan humanista
filmet a világ filmművészetének
élvonalába.
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időpont: 2014. május 28.,
szerda, 19 óra
helyszín: Katolikus Ház, díszterem
jellege: klub
családPONT-érték: 2 pont
klubvezető: Marton Árpád
gyerekvigyázás: nincs

helyszín: Pusztaszer, Hétvezér emlékmű és Pipacs Tanya

Tanyasi majális

31
MÁJ

jellege: családi nap
családPONT-érték: 3 pont
gyerekvigyázás: nincs

Hagyományos családi majálisunkat ebben az évben egy tanya közelébe szervezzük, hogy a tavaszt,
a megújulást, a természet és a
föld első terméseit-terményeit a
lehető legközelebbről élvezhessük
és vehessük szemügyre.
Egy vidám nap a szabadban,
melyben lesz akadályverseny,
lovaskocsikázás, alkotás, sok-sok
növény és állat, és ha segítetek
összegyűjteni az ebéd hozzávalóit,
akkor még valami finomság is
kifőhet a bográcsunkban!
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időpont: 2014. május 31.,
szombat, 9-17 óra

elérhetőségeink:
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