
HITTANOS HÍRMONDÓ 

A HÓNAP IDÉZETE 

A grufacsor 

„Nézsonra járt, nyalkás brigyók 

Turboltak, púrtak a zepén, 

Nyamlongott mind a pirityók, 

Brőftyent a mamsi plény.” 

 

Köszöntő 
Áprilisban sok-sok élvezetes programmal várjuk az alsósokat és 

felsősöket, valamint az ifjúságnak is lesz lehetősége velünk tölte-

ni egy napot vagy egy estét! 

Következő programjaink 
 IFJÚSÁGI KIRÁNDULÁS - április 11., Börzsöny 

 KISKÖZÖSSÉGEK MISÉJE - április 14. 18:00, Nagytemplom 

 SZÉP EST - április 18. 18:00 - 21:00, Közösségi ház 

 ALSÓS-FELSŐS KÖZÖSSÉGI NAP -  április 26. 

 

TÁBORAINKRÓL IS TÁJÉKOZÓDHATSZ LAPSZÁMUNKBAN! 

HITTANOSOK.COM  FACEBOOK.COM/HITTANOSOK  2015. április 

A HÓNAP KÉPE 
- ÁPRILIS 

 



Ifjúsági kirándulás - április 11. 

Sok szeretettel várunk minden fiatalt börzsönyi kirándulásunkra! 

Az útvonal: Márianosztra – Nagybörzsöny, a táv kb. 16 km. 

A kiránduláson várható: gyönyörű kilátás, jó társaság, játék és 
szentmise. 

Találkozó: április 11-én 7:45-kor a Nagytemplom előtt (vagy: 
már megvásárolt vonatjeggyel a Nyugatiban 8:25-kor a Szobra 
induló vonatnál) 

Visszaérkezés: este 9 óra körül 

Útiköltség: diákoknak kb. 1600 Ft 

 

 

Folyamatosan frissülő honlapunkon 
megtalálhatod legfrissebb híreinket, tájékozódhatsz újdonsága-

inkról, eseményeinkről, életünkről és sok érdekességről is, de 

feliratkozhatsz hírlevelünkre is! 

HITTANOSOK.COM 

FACEBOOK.COM/HITTANOSOK 

 

Szép Estét! -
április 18. (szombat) 

18:00-21:00 

Sok szeretettel várunk min-

den kedves érdeklődőt, csa-

ládosokat és fiatalokat egy-

aránt különleges, tavaszi 

hangulatú estünkre, a Kö-

zösségi Ház földszintjére.Az 

est folyamán várhatóak 

szépirodalmi és zenei pro-

dukciók, kvíz, valamint tea-

ház és limonádé bár is! 

Töltsünk együtt egy estét!  

 

Fényképfelirat 



FRISS 

TARTALMAK 
HONLAPUNKON 

 

Nagyböjti hittanos 

eseményeinkről 

Élménybeszámolókat 

és sok-sok képet ta-

lálsz honlapunkon 

Megszépült a tető-

tér! 

Az új házirendhez kap-

csolódóan szép rendet 

teremtettünk, az eliga-

zodást feliratok segítik. 

  

HITTANOSOK.COM 

FACEBOOK.COM/

HITTANOSOK 

Napközis tábor - 

júmius 16.-19. 

Ötödik alkalommal, a nyári szünet 

első hetében változatos program-

mal, izgalmas játékokkal, kézmű-

vessel, beszélgetésekkel és lelki 

töltekezéssel, számháborúval, mé-

tával, zászlóssal, kalmárjátékkal, 

akadályversennyel, kiváló hangu-

lattal és még sok meglepetéssel 

várunk! 

Jelentkezési határidő: június 7.  

 

  

Hittantábor -   

augusztus 10.-15. 

Szeretettel várunk minden gyer-

meket ebbe az élményekben, lelki 

töltődésben és jó társaságban 

egyaránt gazdag tábor-

ba! Változatos, interaktív lelki 

programok, strand, vizes és város-

ismereti akadályverseny, éjszakai 

túra, számháború, méta, sportok, 

tábortűz, Ki mit tud, vetélkedők, 

játékok és meglepetések várnak 

Résztvevőinkre! 

Jelentkezési határidő: június 30.  

TÁBORAINKRÓL MINDEN INFORMÁCIÓ  

MEGTALÁLHATÓ A WWW.HITTANOSOK.COM HONLAPON! 

 

 

 

 

Készítette: Varga Balázs  


