
HITTANOS HÍRMONDÓ 

A NYÁR IDÉZETE 

„A nyár közeledtével fur-

csa gondolataink támad-

nak: több időt töltünk a 

szabadban, kisebbnek 

érezzük magunkat, és 

ez új távlatokat ad a vi-

lágnak. Távolabb kerül a 

horizont, a házunk falain 

és a felhőkön is túlra. ” 

/Paulo Coelho/ 

 

Szeretettel köszöntünk! 
Itt a nyár, sok új élmény szerzésének lehetősége! Ez alkalomból 

változatos programokban, lelki töltődésben, vidám hangulatban 

és jó társaságban egyaránt gazdag táborainkba hívunk minden 

alsós-felsős ifjoncot! 

Nagyon szép és tartalmas nyarat kívánunk Mindenkinek! 

 

Táboraink 

 NAPKÖZIS TÁBOR - Június 16-19. 

 HITTANTÁBOR - Augusztus 10-15. 

Első programunk 

 ÉVKEZDŐ KIRÁNDULÁS - Szeptember 12. 

HITTANOSOK.COM  FACEBOOK.COM/HITTANOSOK  2015. nyári kiadás! 

A NYÁR KÉPE  

NYÁRI KIADÁS! 



Idei élményeinkről 
A 2014-2015-ös tanév igen élménydús időszak volt számunkra. 

Több alkalommal szerveztünk kirándulásokat, közösségi napo-

kat, Szép Esteket, különféle ünnepségeket, de részt vehettünk 

lelkinapokon, keresztúton, síelésen és többnapos alkalmakon is. 

Fontos számunkra a környező iskolákban való jelenlét, így több 

ízben, összesen 8 osztályban tartottunk színes foglalkozásokat. 

Hittanos csoportjaink kísérésében és közösségszervezésében 

is aktívan tevékenykedtünk. A plébánia ifjúsági és családos éle-

tében is sokat munkálkodtunk programok szervezésével és 

azokban való közreműködéssel, befogadó jelenléttel. 

Központunkban, a plébániaépület tetőterét megszépítettük, há-

zirendet, regisztrációs rendszert és szelektív hulladékgyűjtést 

vezettünk be. Továbbá tartottunk hitoktatóknak továbbképzést, 

elkészült okostelefonos applikációnk és internetes felületeinket 

is bővítettük és folyamatosan frissítettük. 

Mindezekről bővebben honlapunkon 

olvashatsz, ahol megtalálhatod legfrissebb híreinket, tájékozód-

hatsz újdonságainkról, eseményeinkről, életünkről és sok érde-

kességről is, de feliratkozhatsz hírlevelünkre is! 

HITTANOSOK.COM 

FACEBOOK.COM/HITTANOSOK 

Elkészült az 
applikációnk! 
Ennek segítségével nem csak 

tájékozódhatsz legfrissebb 

híreinkről, újdonságainkról, 

eseményeinkről, élményeink-

ről és különféle érdekességek-

ről, hanem kvíz és játék segít-

ségével is szórakoztatunk Té-

ged. 

Tulajdonságok: 

• Hírfolyam, bemutatkozás 

• Eseményelőrejelző, értesíté-

sek 

• Kvíz, képkereső 

• Felhasználóbarát megjele-

nés, menürendszer 

Letölthető a Google Play áru-

házban! 

Eseménydús volt a tanév... 



Minden alsós-felsős ifjoncot szeretettel várunk! 

Nyári táborainkról 
Napközis Tábor – június 16-19.  

Ötödik alkalommal, a nyári szünet első hetében változatos 

programmal, izgalmas játékokkal, kézművessel, beszélgetések-

kel és lelki töltekezéssel, kiváló hangulattal és még sok megle-

petéssel várunk!  

Hittantábor – augusztus 10-15.  

Szeretettel várunk minden gyermeket ebbe az élményekben, 

lelki töltődésben és jó társaságban egyaránt gazdag táborba! 

Változatos, interaktív lelki  és közösségi programok várnak 

Résztvevőinkre!  

Táborainkról minden információt megtalál-

hattok honlapunkon. 

FRISS 

TARTALMAK 
HONLAPUNKON 

Beszámolók 

Honlapunk Beszámo-

lók oldalán az elmúlt 

tanév programjainak 

élménybeszámolóit és 

sok-sok képet találsz! 

Magazin 

Érdekességeket, új-

donságokat nézeget-

hetsz weblapunk Ma-

gazin oldalán. 

Facebook oldal  

Érdemes minket a 

Facebookon is követni!  

 

 

HITTANOSOK.COM 

FACEBOOK.COM/

HITTANOSOK 


