
HITTANOS HÍRMONDÓ 

A HÓNAP IDÉZETE 

„Mosolyogj, ha esik az 

eső! Mert ha nem moso-

lyogsz, akkor is esik.” 

/Ismeretlen szerző/ 

 

Köszöntő 
Hamarosan itt a nyár, egy igazán élménydús időszak mindenki 

életében. Erre kiváló lehetőséget nyújtanak nyári táboraink, ahol 

változatos programokkal, lelki töltődéssel és jó társasággal vár-

juk minden leendő Résztvevőinket! 

Ha szeretnél néhány tartalmas napot eltölteni és jól érezni ma-

gadat, akkor köztünk a helyed! Szeretettel várunk! :) 

Elkövetkezendő programjaink, táboraink 
 GRILLPARTI FIATALOKNAK - Június 5. 18:00 

 NAPKÖZIS TÁBOR - Június 16-19. 

 HITTANTÁBOR - Augusztus 4-9. 
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A HÓNAP KÉPE 

- MÁJUS 

 



Nyári táboraink -  
nagy szeretettel hívunk! 
 

Napközis Tábor – június 16-19. 

Ötödik alkalommal, a nyári szünet első hetében változatos prog-

rammal, izgalmas játékokkal, kézművessel, beszélgetésekkel és 

lelki töltekezéssel, számháborúval, métával, zászlóssal, kalmár-

játékkal, akadályversennyel, kiváló hangulattal és még sok meg-

lepetéssel várunk! 

Hittantábor – augusztus 10-15. 

Szeretettel várunk minden gyermeket ebbe az élmények-

ben, lelki töltődésben és jó társaságban egyaránt gazdag tábor-

ba! Változatos, interaktív lelki programok, strand, vizes és vá-

rosismereti akadályverseny, éjszakai túra, számháború, méta, 

sportok, tábortűz, Ki mit tud, vetélkedők, játékok és meglepeté-

sek várnak Résztvevőinkre! 

Folyamatosan frissülő honlapunkon 
megtalálhatod legfrissebb híreinket, tájékozódhatsz újdonsága-

inkról, eseményeinkről, életünkről és sok érdekességről is, de 

feliratkozhatsz hírlevelünkre is! 
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Információk 
táborainkról 
Jelentkezés határidők: 

 Napközis Tábor: június 7. 

 Hittantábor: június 30. 

Minden információ megtalál-

ható és jelentkezési lapok le-

Élménydús táborainkba hívunk!  



FRISS 

TARTALMAK 
HONLAPUNKON 

4 évesek vagyunk! 

Ez alkalomból egy kü-

lönleges képválogatás 

segítségével ismerte-

tünk meg Benneteket 

eddigi életünkről.  

Érdemes megtekinteni 

Kisközösségek 

miséje 

“Mindnyájan egy test 

vagyunk, egy kenyér-

ből részesülünk”, en-

nek megélésére hirdet-

tük meg a Kisközössé-

gek miséjét, legköze-

lebb: május 12.-én. 
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Egy igazán színes hónapot tudhatunk magunk mögött... 

Áprilisi élményeink 
Áprilisban is igen sokszínű eseménysorozat részesei lehettünk: ki-

rándultunk fiatalokkal a Börzsönybe, továbbá különleges, tavaszi 

hangulatú Szép Esten vehettünk részt, sőt a gyermekeket egy vi-

dám, alsós-felsős közösségi napra is hívtuk. Programjainkról él-

ménybeszámolók és sok-sok kép tekinthető meg honlapunkon, ér-

demes meglátogatni!  


