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Család-PONT?
Az meg mi?
Egy hely, ami PONT neked való,
Egy hang, ami PONT neked szól!
Egy csomó program, amit PONT neked találtunk ki...
Hogy miért? PONT azért! Mert szeretünk,
és mert PONTos vagy nekünk!
Te, és a családod!
Szóval ha gondolod, válassz programot és gyere el hozzánk!
Csak arra kérünk, hogy légy PONTos!
Ha lehet, egyenesen Család-PONTos!
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MÁRC.

ÁPR.

MÁJ.

a boldogság ÍZE:

Recept évkezdésre
Végy 12 hónapot, tisztítsd meg jó alaposan a keserűségtől, zsugoriságtól és aggodalomtól.
Oszd mindegyiket 30, illetve 31 részre úgy, hogy pontosan fussa egy évre.
Minden egyes napot külön kell elkészíteni.
Hozzávalók: 1/3 munka, 2/3 derű és humor.
Tégy hozzá 3 tetézett evőkanál optimizmust, 1 kiskanál béketűrést,
egy pici iróniát és egy csipet tapintatot.
Az egészet bőségesen öntsd le szeretettel.
Az elkészült fogást díszítsd apró figyelmességek friss zöldjével
és tálald fel mindennap vidáman, mosolygó arccal!
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HUMOR

ŐSZINTESÉG

FIGYELMESSÉG

SZERETET

TAPINTAT

avagy a család
érzelmi fűszereinek tárháza

MÁRC.

SÜTÉS
április 16. | családi nap

MÁJ.

időpont: 2011. ápr. 16., 10-17 óra
helyszín: Katolikus Ház
jelleg: családi nap
családPONT-érték: 3 pont
díszvendég: Tóthné Libor Mária
ajánló:
Ez a nap családi programsorozatunk első negyedévének fő programja, melyben a család aprajanagyja együtt készülhet húsvétra.
Lesz itt kenyérsütés, kalácsfonás,
tojásfestés, megnyílik Melinda
érzelmi fűszerpatikája, és a nap
végére az is kiderül, ki süti a
legfinomabb pogácsát!
(A pogácsasütő versenyre nevezni
az otthonról hozott, és 15 óráig
leadott pogácsa-költeményekkel
lehet. A zsűri „elnöke”: Limara
(limarapeksege.blogspot.com)

☻☻☻
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szombat

y
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a

ÁPR.

MÁRC.

ÁPR.

MÁJ.

csütörtök

Egymásra hangolva
időpont: 2011. márc. 31., 18 óra
helyszín: Katolikus Ház, díszterem
jelleg: előadás
családPONT-érték: 1 pont
előadó: Bucskóné Lehota Ágota
ajánló:
Szeretet-nyelv-tan mindenkinek!
Hogyan tudjuk a hozzánk közelállók
számára biztosan érezhetővé tenni
szeretetünket? Kapcsolataink meghittségének megőrzéséhez fontos,
hogy felismerjük a szeretetközlés
csatornáit, és megtanuljuk egymás
"szeretet-nyelvét".
Ehhez próbálunk egy kis segítséget
nyújtani a Gary Chapman által leírt
öt szeretetnyelv bemutatásával.
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☻

5

az öt szeretetnyelv
a házasságban

filmklub 1.

☻☻

MÁRC.

ÁPR.

MÁJ.

tea- és kávéház ☻☻
időpont: 2011. máj. 10., 18-20 óra
helyszín: Millenniumi Kávéház

jelleg: filmvetítés

jelleg: beszélgetős teadélután

családPONT-érték: 2 pont

családPONT-érték: 2 pont

film utáni beszélgetést vezeti:
Németh Attila

meghívott vendég:
Erdélyi Zsuzsanna
néprajztudós, folklorista

HÉTKÖZNAPI MENNYORSZÁG
színes, feliratos, svéd filmdráma, 130 perc, 2004
rendezte: Kay Pollack
Van az úgy, hogy
kiderül: a boldogság
nem az, amit annak
hittünk, ahogy a hozzá
vezető út sem az, amin
korábban jártunk...

a beszélgetést vezeti:
Dr. Barna Gábor
tanszékvezető (SZTE Néprajzi Tsz.)
ajánló:
Negyedévenként egyszer megnyitjuk családi tea- és kávéházunk
ajtaját, igazi, hangulatos kávéházi
környezetben. Amíg a felnőttek egyegy csésze kávét vagy teát kortyolgatva érdekes beszélgetésekbe
kapcsolódhatnak be, addig a gyerekek gyerekteát szürcsölgetve kézműveskedhetnek, mesét hallgathatnak, társasjátékozhatnak.
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kedd

helyszín: Katolikus Ház, díszterem

szerda

időpont: 2011. ápr. 13., 19-22 óra

családi

MÁRC.

ÁPR.

MÁJ.

zenés esték 1.
péntek

hétfő

irodalmi esték 1.
időpont: 2011. május. 9., 18 óra
helyszín: Katolikus Ház, díszterem

időpont: 2011. máj. 27., 18 óra
helyszín: Katolikus Ház, díszterem

jelleg: pódiumműsor

jelleg: koncert

családPONT-érték: 2 pont

családPONT-érték: 2 pont

SZERETETNYELV

ajánló:
Az 1997-ben alakult Misztrál zenei együttes hazai és külföldi költők verseit zenésíti meg sajátos és egyéni hangon. Dalaikban ötvöződik a történelem, a hagyomány és a különleges, gyökereiben
magyar és modern dallamvilág. Zenéjük minden korosztálynak
szól: játszadozó kisgyermekeknek, csapongó kamaszoknak,
komoly felnőtteknek, és lelkük mélyén örökifjaknak egyaránt.

irodalmi est a szerelemről

,,Szeretlek” – mondom. ,,Szeretlek” – mondod.
Mégis mindketten mást értünk rajta.
Oberfrank Pál
színművész
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A férfi és a nő párbeszédére épül ez a pódiumműsor, a félreértett szavakról, az egymás mellett való elbeszélésről, az oda
(nem) fordulásokról.
Rólad, rólam és Róla,
aki minden szeretetek Mestere.

☻☻

☻☻

MISZT ÁL
W W W. M I S Z T R A L . H U

Kéri Kitty
színművész

JÚN.

JÚL.

AUG.

a boldogság ÚTJA:
avagy a családi
együttélés rögös ösvénye
Az ölelés
Az ölelés egészséges. Növeli a szervezet ellenállóképességét, oldja a
feszültséget, elmulasztja a búskomorságot, jót tesz álmatlanság ellen,
felpezsdíti a vérkeringést, megfiatalít, nincs semmi kellemetlen
mellékhatása, valóságos csodaszer.
Az ölelés teljesen természetes. Életünk szerves része, nem kell hozzá se
édesítő, se gyomirtó, se tartósító. Teljes értékű, akár a reformkoszt.
Az ölelés gyakorlatilag tökéletes. Szó sincs alkatrészkopásról, hamar
kimerülő telepekről, rendszeres felülvizsgálatról. Csekély energiafogyasztással magas hozamot biztosít, nem árt neki az infláció, nem
hízlal, nem kell utána havi részleteket fizetni, a biztosításról nem is
beszélve, ellophatatlan, adómentes, nem szennyezi a környezetet, és
természetesen korlátlan ideig visszaadható.
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Pünkösdhétfő

JÚN.

JÚL.

AUG.

időpont: 2011. jún. 13., 9-19 óra
helyszín: Palics
jelleg: családi nap
családPONT-érték: 3 pont
leírás:
Ez a nap programsorozatunk második negyedévének nagy nyitórendezvénye. Kiránduljunk együtt
Palicsra, Szeged egykor igen kedvelt fürdőhelyére, ahol a tó körül
sok móka, kacagás, ügyeskedés
és finom ebéd vár kicsiket és nagyokat egyaránt.
fontos:
Erre a kirándulásra busszal fogunk
menni, a helyek feltöltése jelentkezési sorrendben fog történni.
A jelentkezés módjáról és a részvételi díjról a program közeledtével
honlapunkon és szóróanyagainkon
adunk tájékoztatást.
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☻☻☻
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PORTYÁZÁS
június 11. | családi nap

családi

AUG.

időpont: 2011. júl. 12., 18 óra
helyszín: Katolikus Ház, udvar

jelleg: filmvetítés

jelleg: beszélgetős teadélután

családPONT-érték: 2 pont

családPONT-érték: 2 pont

POLLYANNA

színes, magyarul beszélő, angol filmdráma, 98 perc, 2002
A múlt század közepébe, egy
angol protestáns közösség
szigorú-praktikus világába
vezet minket az Eleanor Porter
egykor méltán nagy sikerű
gyermekregénye alapján
készült film, követve az árván
maradt kislány, Pollyanna
élettörténetét és a játékot,
amellyel élni és örülni tanít
kicsinyeket és nagyobbakat
egyaránt.

☻☻

kedd

szerda

helyszín: Katolikus Ház, díszterem

JÚL.

tea- és kávéház

filmklub 2.
időpont: 2011. jún. 1., 17 óra

JÚN.

házigazda:

Takács Család
ajánló:
Ja, hogy itt már a nyár közepén járunk? Akkor kerüljön
jegeskávé és jegestea az
asztalra! (Na jó, esetleg egy
kis sör is szóba jöhet...)
Ez alkalommal találkozzunk a
Katolikus Ház hangulatos belső udvarán, ahol a szülők kényelmesen beszélgethetnek,
míg a gyerekek különféle
szabadtéri játékokban
vehetnek részt.

☻☻
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JÚN.

JÚL.

AUG.

időpont: 2011. júl. 8., 19 óra

irodalmi esték 2.
hétfő

péntek

zenés esték 2.

időpont: 2011. aug. 29., 18 óra

helyszín: Mill. Kávéház terasz

helyszín: Katolikus Ház, díszterem

jelleg: előadás + táncház

jelleg: felolvasóest és beszélgetés

családPONT-érték: 2 pont

családPONT-érték: 2 pont

MEZŐSÉGI TÁNCOK

A
HÁZASSÁG
mint illúzió és realitás

a mezőségi népszokásokról
előadást tart:

Varga Sándor
(SZTE - Néprajz Tanszék)
Aláfestő zenét szolgáltat és
táncházat tart:

Patyi Zoltán és zenekara

☻☻
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Ezen az estén szegedi írónők és
költőnők lesznek vendégeink,
akik a házasság-szerelempárkapcsolat témakörben
különböző műfajokban alkottak
és alkotnak. Vendégeink saját
műveikből olvasnak fel, mesélnek az írások hátteréről, benyomásaikról, s reményeink szerint
az est folyamán kialakul egy
a szó szoros értelmében vett íróolvasó találkozó: megindul az
őszinte beszélgetés…

☻☻

JÚN.

JÚL.

AUG.

Házaspárok útja
szombat

időpont: 2011. aug. 6., 8-18 óra
helyszín: Máriaradna (RO)
jelleg: kirándulás
családPONT-érték: 3 pont
ajánló:
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 Máriaradnán, egyházmegyénk egykori fontos
búcsújáró helyén, és járjátok végig
ti is a Házaspárok útját!

☻☻☻
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SZEPT.

OKT.

NOV.

a boldogság HELYE:
avagy a család
és a teremtett világ viszonya
A szőnyeg visszája
Kétségbe esem sokszor én is
A világon és magamon,
Gondolva, aki ilyet alkotott:
Őrülten alkotott s vakon.
De aztán balzsamként megenyhít
Egy drága Testvér halk szava,
Ki, míg itt járt, föld angyala volt,
S most már a mennynek angyala:
„A világ Isten-szőtte szőnyeg,
Mi csak visszáját látjuk itt,
És néha – legszebb perceinkben –
A színéből is –– valamit.“
| Reményik Sándor |
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SZEPT.

NOV.

időpont: 2011. szept. 24., 10-17 óra

SPORTOLÁS
szeptember 24. | családi nap

helyszín: Piarista Gimnázium

szombat

y
g
a
n
a

OKT.

jelleg: családi nap
családPONT-érték: 3 pont
leírás:
Harmadik negyedévünk nyitó
rendezvényén a család aprajanagyja megmutathatja, melyik
sportágban a legügyesebb.
Apukák szkanderozhatnak,
anyukák sodrófát hajíthatnak,
a gyerekek pedig egész nap
kúszhatnak, mászhatnak,
ugrálhatnak, rohangálhatnak –
mindezzel sok-sok (család)pontot
gyűjtve a nagy családi ellenőrzőbe,
mellyel nálunk akár a fődíjat is
megnyerhetik!

☻☻☻
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SZEPT.

OKT.

NOV.

szombat

ALMA együttes
időpont: 2011. okt. 1., 16 óra
helyszín: Karolina Gimnázium
jelleg: koncert
családPONT-érték: 3 pont
ajánló:
Szereted az almát? És az Almát?
Mi mindkettőt! És a Szuperkukákat
ismered már? Ha még nem, gyere
el az Alma Együttes ÖKO-RIADÓ
című koncertjére, ahol Te is
találkozhatsz velük!
A környezetvédelem nagykövetei
a szelektíves dalok mellett olyan
költők verseit is dalba öntik nekünk, mint Kányádi Sándor, Kiss
Benedek, Weöres Sándor, Gazdag
Erzsi, Móra Ferenc, Szalai Borbála,
Romhányi József, Nagy Bandó
András. Belépő egy ALMA!
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☻☻☻

SZEPT.

zenés esték 3.

időpont: 2011. nov. 7., 18 óra
helyszín: Katolikus Ház, díszterem

jelleg: hangverseny

jelleg: előadás

családPONT-érték: 2 pont

családPONT-érték: 2 pont

fellép: SZTE Zeneművészeti Kar
Vonós Kamarazenekara
művészeti vezető:

Kosztándi István
ajánló:
Hogyan ábrázolják a Teremtést a
művészek? Melyik művészt mi fogott meg ebben a témában? A Biblia kezdetektől fogva foglalkoztatta
a művészeket: a képzőművészet, az
irodalom és a zene is tanúságot
tesz erről. Előadásunk a Teremtés
témáját kívánja körüljárni néhány
kiemelkedő alkotás segítségével,
elsősorban a természeti szépségek
képi, szóbeli és zenei ábrázolásán
keresztül.

☻☻

hétfő

helyszín: Katolikus Ház, díszterem

NOV.

irodalmi esték 3.
szerda

időpont: 2011. okt. 5., 19 óra

OKT.

☻☻

FÉRFI ÉS NŐ

a házasság mint az elkötelezett szerelem misztikuma

Férfi-nő kapcsolat, hűség,
intézményesség…
Tudományos jellegű
előadásunk a házasság
kortárs irodalmi
jelentőségéről szól, külön
kiemelve annak a
keresztény szemléletű,
illetve az általa ihletett
irodalomban való
megjelenését. Várunk
mindenkit, akit vonz az
elkötelezett szerelem
misztikuma!
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OKT.

NOV.

A család jövője - a jövő
családja

időpont: 2011. okt. 6., 18 óra

helyszín: Katolikus Ház, díszterem

filmklub 3.
szerda

csütörtök

SZEPT.

időpont: 2011. okt. 19., 19 óra
helyszín: Katolikus Ház, díszterem

jelleg: előadás

jelleg: filmvetítés

családPONT-érték: 1 pont

családPONT-érték: 2 pont

meghívott előadó:

Pál Ferenc
pap, mentálhigiénés szakember
(SOTE Mentálhigiéné Intézet)
ajánló:
Valóban válságban a család?
Vagy épp ellenkezőleg: a család
lehet társadalmunk megújulásának
forrása? Előadásunkban a család
fenntarthatóságának esélyeitől
kezdve a jövő családmodelljeiig
számos érdekes téma szóba kerül.
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☻

HULLÁMTÖRÉS
színes, szinkronizált dán, francia, holland,
norvég, svéd film, 158 perc, 1996.
rendezte: Lars von Trier

Skóciában, a 70-es években a kissé együgyű, de naivan tiszta Bess
beleszeret egy olajfúró fiúba, aki
egy baleset során teljesen lebénul.
Bess magát hibáztatja a történtekért, mert annyira akarta, hogy a
fiú mihamarabb itthon legyen.
A lány naiv hitében úgy érzi, hogy
minden áldozatot meg kell hoznia
szerelmükért...

☻☻

SZEPT.

OKT.

NOV.

Teremtésvédelmi nap
helyszín: Katolikus Ház

szombat

időpont: 2011. okt. 22., 10 -17 óra
jelleg: családi nap
családPONT-érték: 3 pont
ajánló:
Takarékoskodunk a vízzel, hogy a
vízlábnyomunk kisebb legyen...
Non-stop lekapcsolgatják már a
gyerekeink is a villanyt, mert tudják, hogy az energiaforrások fogyóban vannak... Annyira szelektíven
gyűjtjük a hulladékot, hogy már
csak térképpel találunk oda a megfelelő kukához a panelkonyhában...

Mit tehetnénk még?
Teremtésvédelmi napunk keretében
számtalan ötletet, praktikát, tanácsot kaphatnak gyerekek-felnőttek
egyaránt, miként óvhatjuk környezetünket, a ránk bízott világot.

☻☻☻
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SZEPT.

OKT.

NOV.

családi

időpont: 2011. nov. 11-13.

tea- és kávéház

kedd

péntek-vasárnap

lelkigyakorlat

időpont: 2011. nov. 22., 18 óra

helyszín: Domaszék-Zöldfás

helyszín: Millenniumi Kávéház

jelleg: családi lelkigyakorlat

jelleg: beszélgetős teadélután

családPONT-érték: 2 pont

családPONT-érték: 2 pont

CSALÁDJAVÍTÓ VARÁZSMŰHELY
részvételi díj: 2 000 Ft/fő
ajánló:
Mindenkinek szüksége van pihenésre, feltöltődésre. Gyerekeknekfelnőtteknek, testünknek-lelkünknek egyaránt. Erre kínálunk lehetőséget bentlakásos családi lelkigyakorlatunkkal, melyen már az
adventre hangolódás is
megkezdődhet.
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☻☻

ajánló:
Ez alkalommal kicsit
meg”REFORM”áljuk családi tea- és
kávéházunkat. Megismerkedhetünk
a gabonakávéval, különféle teafajtákat kóstolhatunk, és elgondolkodhatunk azon is, hogy a csokichips-kóla helyett milyen egészséges nassolnivalók kerülhetnek
családunk asztalára.

☻☻

DEC.

JAN.

FEBR.

a boldogság SZÍNE:
avagy a család
alkotói kiteljesedése

Rajz
A vasárnapi istentisztelet után ötéves unokám
lelkesen rajzolgatott. Amikor megkérdeztem,
mit fog ábrázolni a műve, közölte, hogy Istent.
– Hiszen senki sem tudja, hogyan fest Isten –
ellenkeztem.
– Ha elkészültem, majd tudni fogják –
nyugtatott meg a kislány.
| Jacque Hall |
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szombat

DEC.

JAN.

FEBR.

időpont: 2011. dec. 17., 10-17 óra
helyszín: Katolikus Ház
jelleg: családi nap
családPONT-érték: 3 pont
leírás:
Negyedik negyedévünk fő témájához kapcsolódva különböző kézműves technikák kipróbálására
hívjuk az egész családot.
Lesz itt a festésen és rajzoláson
kívül számos lehetőség, hogy
mindenki kibontakoztathassa a
magában rejtőző művészt,
az ALKOTÓ embert.
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☻☻☻
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RAJZOLÁS
december 17. | családi nap

DEC.

filmklub 4.

☻☻

mesedélután

FEBR.

☻☻

időpont: 2012. jan. 21., 18 óra
helyszín: Katolikus Ház, díszterem

jelleg: filmvetítés

jelleg: mesedélután

családPONT-érték: 2 pont

családPONT-érték: 2 pont

TÜKÖR

színes, orosz filmdráma,
102 perc, 1974.
rendezte: Andrej Tarkovszkij
Emlékek, álmok, visszajátszások,
történelmi montázsok, híradórészletek és a rendező apjának költészete teszi képletessé Tarkovszkij
önéletrajzi indíttatású filmjét –
külön érdekesség, hogy az anya
narrátorhangja tényleg a rendező
saját édesanyjáé. Tarkovszkij saját
családi kapcsolatairól mesél a főhős, a dadogó Alekszej sorsán keresztül. A mű, a családtörténeten
túl, az ország történelmét is új
megvilágításba helyezi.

szombat

helyszín: Katolikus Ház, díszterem

szerda

időpont: 2012. jan. 11., 19 óra

JAN.

díszvendég:
Berecz András - mesemondó
ajánló:
A mesék meghatározzák egész
életünket. Születésünktől elkísérnek minket jóban-rosszban, örömben-bánatban –
egészen életünk alkonyáig,
amikor már mi mesélünk
unokáinknak, és újra elhiszszük, hogy igenis létezik a gonosz boszorkány, sőt, talán
még a hétfejű sárkány is.
Ezen a délutánon gyerekek és
felnőttek egyaránt belefeledkezhetnek a mesék világába,
legyen szó bábozásról, mesemondásról, vagy a rég elfelejtett diafilmekről.
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DEC.

JAN.

FEBR.

időpont: 2012. jan. 27., 18-20 óra
helyszín: Katolikus Ház, díszterem

irodalmi esték 4.
szerda

péntek

zenés esték 4.

időpont: 2012. febr. 29., 18 óra
helyszín: Katolikus Ház, díszterem

jelleg: zenés műsoros est

jelleg: előadóest

családPONT-érték: 2 pont

családPONT-érték: 2 pont

A MUZSIKA HANGJA

a XX. század legszebb magyar

ajánló:
Milyen szép is az, amikor a család
apraja-nagyja „egy húron pendül”.
Hát még az, amikor valamennyien
ugyanazt a dallamot játszák, és
valóban ÖSSZHANGban vannak!
Zenei műhelyünk keretében ezúttal
ilyen együtt-muzsikáló családokat
hallgathatunk. (Ha Ön is ilyen
családban él, örömmel várjuk
jelentkezését!)
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☻☻

HITVESI VERSEI
ajánló:
Irodalmi estéink sorozatának ezen az alkalmán
szegedi színművészek
lesznek vendégeink, akik
a XX. század legszebb
magyar hitvesi verseiből
válogatott gyöngyszemeket adnak elő nekünk.
Lélekemelő kikapcsolódás és feltöltődés –
nem csak romantikus
alkatoknak!

☻☻

családi

családPONT-érték: 2 pont

CSALÁDJAVÍTÓ VARÁZSMŰHELY
a lelkigyakorlatot vezeti:

Gorove László és Krisztina
részvételi díj: 2 000 Ft/fő
ajánló:
Mindenkinek szüksége van
pihenésre, feltöltődésre.
Gyerekeknek-felnőtteknek,
testünknek-lelkünknek egyaránt.
Erre kínálunk lehetőséget
bentlakásos családi lelkigyakorlatunkkal, melyre ezúton is
mindenkit szeretettel várunk.

☻☻

FEBR.

kedd

jelleg: családi lelkigyakorlat

péntek-vasárnap

helyszín: Domaszék-Zöldfás

JAN.

tea- és kávéház

lelkigyakorlat
időpont: 2012. febr. 3-5.

DEC.

időpont: 2012. febr. 7., 18 óra
helyszín: Millenniumi Kávéház
jelleg: beszélgetős teadélután
családPONT-érték: 2 pont
díszvendégek:
Szabó Géza és Tamás
ötvösmesterek
ajánló:
A tél közepén igazán jól tud
esni egy csésze forró kávé vagy
tea! Ezúttal egy olyan családot
hívtunk meg beszélgetőtársnak, ahol már nemzedékek óta
apáról-fiúra öröklődik a mesterség, s ahol igazán ragyog a
„boldogság színe” – avagy a
család alkotói kiteljesedése.

☻☻
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DEC.

JAN.

FEBR.

csütörtök

Családi példák - példás családok

K

időpont: 2012. febr. 16., 18 óra
helyszín: Katolikus Ház, díszterem
jelleg: kerekasztal-beszélgetés
családPONT-érték: 2 pont
díszvendégek:
Balczó András és Császár Mónika
olimpiai bajnokok
ajánló:
Igazán nagyot alkotni nem csak
tárgyak létrehozásával lehet. Ezen
az estén megismerkedhetünk egy
családdal, akik életük folyamán
többször is nagyot alkottak!
Vendégünk Balczó András és
felesége, Császár Mónika –
mindketten olimpiai bajnokok,
és 12 gyermek boldog szülei.

Ü
a feladat
nem
önmagunkért,
hanem a
közösségért
küzdeni

☻☻
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Ráhangolódásként Kósa Ferenc, Küldetés című portréfilmjét
febr. 10-én, pénteken vetítjük a Katolikus Ház dísztermében 19 órától.
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IDŐRENDI TÁBLÁZAT

(A programváltoztatás jogát f e n n t a r t j u k !)

2011. ápr. 13., szerda
FILMKLUB
-HÉTKÖZNAPI MENNYORSZÁG
| 7. oldal |

2011. júl. 8., péntek
ZENÉS ESTÉK 2.
-PATYI ZOLTÁN ÉS ZENEKARA
| 12. oldal |

2011. okt. 6., csütörtök
A CSALÁD JÖVŐJE - A JÖVŐ CSALÁDJA
| 18. oldal |

2012. jan. 21., szombat
MESEDÉLUTÁN - BERECZ ANDRÁS
| 23. oldal |

2011. ápr. 16., szombat
NAGY SÜTÉS
|5. oldal |

2011. júl. 12., kedd
CSALÁDI TEA- ÉS KÁVÉHÁZ
| 11. oldal |

2011. okt. 19., szerda
FILMKLUB - HULLÁMTÖRÉS
| 18. oldal |

2012. jan. 27., péntek
ZEN. ESTÉK 4. - A MUZSIKA HANGJA
| 24. oldal |

2011. máj. 9., hétfő
IRODALMI ESTÉK 1.
- SZERETETNYELV
| 8. oldal |

2011. aug. 6., szombat
HÁZASPÁROK ÚTJA
| 13. oldal |

2011. okt. 22., szombat
TEREMTÉSVÉDELMI NAP
| 19. oldal |

2012. febr. 3-5., péntek-vasárnap
CSALÁDJAVÍTÓ VARÁZSMŰHELY
| 25. oldal |

2011. máj. 10., kedd
CSALÁDI TEA- ÉS KÁVÉHÁZ
| 7. oldal |
2011. máj. 27., péntek
ZENÉS ESTÉK 1.
- MISZTRÁL EGYÜTTES
| 8. oldal |
2011. jún. 1., szerda
FILMKLUB
| 11. oldal |

MÁRC.

ÁPR.

2011. aug. 29. hétfő
IRODALMI ESTÉK 2.
-A HÁZASSÁG MINT
ILLÚZIÓ ÉS REALITÁS
| 12. oldal |
2011. szept. 24., szombat
NAGY SPORTOLÁS
|15. oldal|

JÚN.

JÚL.

2011. nov. 11-13., péntek.-vas.
CSALÁDJAVÍTÓ VARÁZSMŰHELY
| 20. oldal |
2011. nov. 22., kedd
CSALÁDI TEA- ÉS KÁVÉHÁZ
| 20. oldal |

2011. okt. 1., szombat
ALMA EGYÜTTES
| 16. oldal |

MÁJ.

2011. nov. 7., hétfő
IRODALMI ESTÉK 3. - FÉRFI ÉS NŐ
| 17. oldal |

SZEPT.

OKT.

2012. febr. 10., péntek
KÜLDETÉS
| 26. oldal |
2012. febr. 16., csütörtök
BALCZÓ ANDRÁS - KÜLDETÉS
| 26. oldal |
2012. febr. 29., szerda
IROD. ESTÉK 4. - HITVESI VERSEK
| 24. oldal |

2011. dec. 17., szombat
NAGY RAJZOLÁS
|22. oldal|

AUG.

2012. febr. 7., kedd
CSALÁDI TEA- ÉS KÁVÉHÁZ
| 25. oldal |

NOV.

DEC.

JAN.

A BOLDOGSÁG SZÍNE

2012. jan. 11., szerda
FILMKLUB - TÜKÖR
| 23. oldal |

A BOLDOGSÁG HELYE

2011. okt. 5., szerda
ZENÉS ESTÉK 3. - KOSZTÁNDI ISTVÁN
| 17. oldal |

A BOLDOGSÁG ÚTJA

2011. jún. 13., Pünkösdhétfő
NAGY PORTYÁZÁS
| 10. oldal |

A BOLDOGSÁG ÍZE

2011. márc. 31., csütörtök
EGYMÁSRA HANGOLVA
| 6. oldal |

FEBR.

Regisztrálj honlapunkon (www.csaladpont.hu)
és rendezvényeinken kívül vegyél részt az alábbi akcióinkban is!

1. rajzverseny
a legszebb rajzokból képeslap-sorozatot fogunk kiadni...

2. családPONT-gyűjtés
minden rendezvényünk pontot ér, 20 pontonként garantált ajándékot adunk...

3. családi recepttár
a beküldött receptekből reményeink szerint szakácskönyvet fogunk készíteni...

om

Fog

(Programjainkról és akcióinkról honlapunkon bővebb tájékoztatást is találsz! )
mi Te
adal mpl

A Belvárosi R. K. Plébánia (6720 Szeged, Dóm tér 15.) és a KatHÁZ Nonprofit Kft. (6720 Szeged, Dugonics tér 12.) közös kiadványa

