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Család mint érték programsorozat - 1. előadás

„Örökkék ég a felhők mögött”

időpont: 2012. márc. 29., 18 óra
helyszín: Katolikus Ház
jellege: előadóest
családPONT-érték: 1 pont
gyerekvigyázás: van
előadó: Császár Angela

2

ajánló:
A Magyar Örökség-díjas és Érdemes művész színésznő a magyar
igék hirdetője, nemzeti és sorskérdéseink hiteles és önzetlen
terjesztője. Hitet, reményt és szeretetet sugározva gyönyörű
versválogatásokkal, az ismeretlenségből előbányászott írói
üzenetekkel várja az est résztvevőit.

MÁRC

szombat

31

Húsvéti alkotónap

időpont: 2012. márc. 31., 10-17 óra
helyszín: Katolikus Ház
jellege: családi nap
családPONT-érték: 3 pont
gyerekvigyázás: nincs

ajánló:
Alkotónapunkon mindenki kipróbálhatja, melyik tojásdíszítő
technikában a legügyesebb. Festés, dekopázs, struktúrpaszta,
quilling-technika, vagy esetleg írókázás? Hungarocell, műanyag
vagy igazi kifújt tyúktojás? Emellett készítünk képeslapot, ajtóés ablakdíszeket, tojástartó kakast, cserépnyuszit, cserépbárányt,
felelevenítünk különféle húsvéti népszokásokat, tojást keresünk és
gurítunk, és talán még egy kis sütisütés is bele fog férni a napba!

3

ÁPR

szombat

14

4

Ki mit tud?
(a Muzsika hangja című program kibővített pótlása)

időpont: 2012. ápr. 14., 16 óra
helyszín: Katolikus Ház
jellege: családi délután
családPONT-érték:
2 pont (csak a szereplőknek)
gyerekvigyázás: van

ajánló:
A január folyamán elmaradt Muzsika hangja című programunk
kibővített pótlása ez a Ki mit tud?, melynek keretében ezúttal már
nem csak zenei, hanem bármilyen egyéb műfajban előadott
produkciókat is szeretettel látunk. Jelentkezhettek egyéni,
csoportos, családi, baráti formációkban is, a lényeg, hogy
mindenki megmutathassa: Ki mit tud? Jelentkezési lapok
a Belvárosi Plébánián és a plébánia hitoktatóitól kérhetők.

Család mint érték programsorozat - 2. előadás

17

A hitben érlelődő család

kedd

ÁPR

időpont: 2012. ápr. 17., 18 óra
helyszín: Katolikus Ház
jellege: előadás
családPONT-érték: 1 pont
gyerekvigyázás: van
előadó: Dr. Harmath Károly OFM

ajánló:
Ma esti előadónk ferences, az újvidéki ferences rendház és
templom felelőse, az Agapé Ferences Kiadóház alapítója és
vezetője, teológiai, középiskolai tanár, a Poverello Alapítvány
igazgatója. Gyermekvédelmi programjuk keretében a gyakorlati
életben is megtapasztalta, hogy mennyire fontos a hitből építkező
család szerepe.

5

ÁPR

szombat

21

Családi zarándok-nap

időpont: 2012. ápr. 21., egész nap
helyszín: Temesvár
jellege: kirándulás
családPONT-érték: 2 pont
gyerekvigyázás: vanáprilis 21.

ajánló:

Egész napos kirándulásunk délelőttjén a szülőknek lehetőségük
lesz részt venni a Temesvári Székesegyház Szent György-napi
zarándoklatán, miközben a gyermekeknek külön programot
munkaszervezünk. Délután aztán ismét együtt lehet a család, és közösen
iskolanap lesz,fedezhetik fel Temesvárt. A részletekről és a jelentkezésről később
adunk tájékoztatást.

és
ezért a zarándoklat

GYEREKPROGRAM
része
ELMARAD!

6

MÁJ

csütörtök

3

Politomágia
- avagy a közbeszéd irracionalitása

időpont: 2012. máj. 3., 17 óra
helyszín: Katolikus Ház
jellege: előadás és beszélgetés
családPONT-érték: 1 pont
gyerekvigyázás: van

ajánló:
Ma esti programunk keretében
Csepeli György szociológussal, az ELTE TáTK egyetemi tanárával
és Varga Mátyás bencés szerzetessel,
a Pannonhalmi Szemle főszerkesztőjével beszélget
Farkas Beáta közgazdász, az SZTE GTK egyetemi docense.

Varga Mátyás

Csepeli György
7

Gyerek-filmklub

16

A titkok kertje

szerda

MÁJ

8

időpont: 2012. máj. 16., 17 óra
helyszín: Katolikus Ház
jellege: filmvetítés
családPONT-érték: 1 pont
szülővigyázás: van J

színes, magyarul beszélő, amerikai-angol családi film,
101 perc, 1993
ajánló:
Mary Lennox kislánykorát a varázslatos Indiában töltötte a múlt
század elején. Szülei elveszítése után nagybácsija, Lord Craven
gyámsága alá kerül és visszatér Angliába. A szomorú idős úr nem
sok időt szentel Marynek. Hosszú utazásokra indul, hogy enyhítse
elhunyt felesége hiányát. A kastély és az óriási birtok eleinte
nyomasztóan hat a lányra, aki lassan mégis feltalálja magát.
Társakat lel helybéli felfedező útjaihoz az egyik kis szolga és a lord
fia személyében. Dickon évekig ágyhoz kötötten élt apja túlzott
elővigyázatosságai miatt, de Mary megjelenése szinte csodát
művel. A kis csapat együtt lel az eldugott kertre, amelyet eredeti
pompájában akarnak visszaállítani. Közben más titkokra is
bukkannak.

JÚN

szombat

2

Juniális

időpont: 2012. jún. 2., egész nap
helyszín: szervezés alatt
jellege: családi nap
családPONT-érték: 3 pont
gyerekvigyázás: nincs

ajánló:
Az egész családot, kicsiket, nagyobbakat, szülőket, gyerekeket,
unokákat, nagyszülőket egyaránt nagy szeretettel várjuk egy
vidám, játékos, szabadban eltöltött napra, melyben a sok
nagyszerű program mellett egy közösen elfogyasztott finom ebéd
is vár majd minket! A pontos helyszínről, a részletekről, és a
jelentkezés módjáról később adunk tájékoztatást.
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JÚN

22

23

péntek-szombat

JÚN

10

Életút kerengő

időpont: 2012. jún. 22-23., 20-22 óra
helyszín: Dóm altemplom
jellege: lelki feltöltődés
családPONT-érték: gyerekvigyázás: nincs

ajánló:
Nem árt néha egy kicsit megállni, elgondolkodni eddigi életünkön,
és eltöprengeni azon is, hova tartunk, mi a célunk. Időnként úgy
érezhetjük, egy labirintusban kerengünk, de ha nem engedjük,
hogy elhatalmasodjon rajtunk a félelem, biztosan célt érünk. A
labirintus az elszánt, tettrekész, önmagát is legyőzni képes ember
szimbóluma. Bátorítunk mindenkit, járja végig Életút kerengőnket,
melyben a szimbolikusan megjelenített egyes életszakaszok
segítenek az elgondolkodásban.

JÚN

25

29

hétfő-péntek

JÚN

Napközis tábor

időpont: 2012. jún. 25-29., 8-16 óra
helyszín: Katolikus Ház
jellege: tábor
családPONT-érték: -

ajánló:
Sok szeretettel várunk napközis táborunkba minden iskolás
gyermeket elsőtől ötödik osztályos korig. Tölts velünk egy vidám,
értékes, tartalmas programokkal teli hetet (hétfőtől péntekig,
reggelitől uzsonnáig), melyben lesz kirándulás, barkácsolás, móka,
játék, kacagás, és még sok-sok meglepetés! A részletekről és a
jelentkezésről később adunk tájékoztatást.
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