
HITTANOS HÍRMONDÓ 

A HÓNAP IDÉZETE 

„A legjobb módszer 

önmagunk felvidításá-

ra, ha felvidítunk má-

sokat” 

/Mark Twain/ 

A HÓNAP KÉPE 
- HÓNAP 

 

 

Köszöntő 
A napok egyre hűvösebbek és esősebbek, ettől függetlenül kivá-
ló programok várnak októberben is kicsikre és nagyokra egy-
aránt! Még mindig itt a remek alkalom, hogy csatlakozz a kor-
osztályodnak megfelelő hittancsoportba és ha alsós vagy felsős 
vagy, gyere el októberi kirándulásunkra! 
 
Szerezz új barátokat, új élményeket! 

Következő programjaink 

 NAGYMAROSI TALÁLKOZÓ  - okt.4.. 

 ALSÓS-FELSŐS KIRÁNDULÁS - okt.11. 

 

 

HONLAPUNKON FRISSÜLTEK AZ IDEI 

HITTANORÁK IDŐPONTJAI! 
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Hittanos alkalmaink! 
 
Nagy örömmel értesítünk Benneteket, hogy elkészült a 2014-

15-ös hittanos alkalmak rendje, mely megtalálható folyamato-

san frissülő honlapunkon, a többi fontos információ, érdekes-

ség és élménybeszámoló mellett.  

Miben más egy ilyen alkalom az iskolaihoz képest?  

A lelki töltekezésre, beszélgetésekre, játékokra és a vidám 

együttlétre is nagy hangsúlyt fektetünk, nem (csak) a lexikális 

tudásra. Mindemellett csoportkísérőink gondoskodnak arról, 

hogy igazi közösséget formáljanak a korosztályokra bon-

tott  csapatok mindegyikéből. Továbbá éves szinten színes 

események várják a kedves tagokat minden korosztályból!  

Szerezz új barátokat, új élményeket, csatlakozz nyitott 

közösségünkhöz!  

Honlapunkon bővebben tájékozódhatsz! 
Látogasd meg folyamatosan frissülő honlapunkat, hogy bőveb-

ben tájékozódhass eseményeinkről, tevékenységünkről és fon-

tos információkról. 
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Hittantábor 
utótalálkozó! 
Egy fantasztikus délutánt 
tölthettünk el a 2014-es hit-
tantábor résztvevőivel, a plé-
bánián. 
 
Miután megérkeztek a gyere-
kek, megtekinthettük a tábori 
filmet, ami hűen tükrözte a 
"zsírsirály Hittantábor"-t. A 
film után egy mókás kvíz já-
ték kérdéseire kellett vála-
szolni ami felelevenítette a 
tábor élményeit. Ezek után 
kifutkároztuk magunkat egy 
izgalmas kalmárjáték és egy 
zászlós játék keretében, 
majd egy finom uzsonna 
után megtudtuk hogy kik vol-
tak a legeredményesebbek a 
kvíz megoldásában! 
  
Köszönjük hogy eljöttetek és 
tartsatok velünk egész év-
ben! 
 

 

Hívunk! 



B-R-E-K-I :) 

Sóstóparti 2.0-bérmálkozók  
közösségépítő hétvégéje  
Az év legelején rögtön elutazott a “Breki” nevet vise-

lő  csapatunk egy hétvégére Balatonra, Szabadisóstóra. Bár 

betegségek és különféle elfoglaltságok kissé csökkentették 

létszámunkat, csapatunk jókedvét sem ez, sem a szakadó 

eső nem tudta elrontani!  

Szerencsére napsütésben is bőven volt részünk, üldögéltünk 

a Balaton partján, részt vettünk szentmisén, sőt különleges 

akadályversenyen, izgalmas vetélkedőn és  kereskedőjáté-

kon is. Továbbá frizbifociztunk, fociztunk, filmeket néztünk, 

társas és kártyajátékokat játszottunk és sokat beszélgettünk.  

Jó hangulatunk, az izgalmas de ugyanakkor pihenésre is bő-

ven alkalmat adó programok mellett a bőséges, sokoldalú és 

meglehetősen finom étkezések is emelték a hétvége fé-

nyét. Köszönjük a résztvevőknek, a szervezőknek és a csa-

ládnak, akinek nyaralójában lehettünk ezen a hétvégén!  

Csatlakozz a bérmálkozók csapatához! 

 

Készítette: Varga Balázs 

FRISS 

TARTALMAK 
HONLAPUNKON 

 

50000 megtekintés!! 
Szeretettel üdvözöljük 

honlapunkon az 50000 

megtekintést!  

Köszönjük Nektek és to-

vábbi jó böngészést kívá-

nunk! :) 

Új taggal gyarapo-

dott a bérmálkozók 

csapata, a BreKi! 
A BreKi nevet viselő, hi-

vatalosan idén megalaku-

ló csoport egy különle-

ges, új taggal bővült 

szeptemberben. Az aláb-

bi összeállításban életké-

peket tekinthettek meg. 
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