
 



Program 
 

9.30-10   érkezés  

10-10.15 köszöntés,  ismerkedés 

10.15  Tóth-Pál Zoltán: Mátyás  király  

 interaktív, népzenés előadás nem csak gyermekeknek 

11.00   Dr. Szarka Miklós: Házasság, család  /előadás, beszélgetés 

-  10-13 éveseknek külön TINI csoport 

13.00   ebéd  (gulyás leves, vegetariánusoknak krumpli leves ) 

13.45 -15  séta Mátyás királlyal kapcsolatos állomásokkal a templom 

környékén 

  (igény szerint:  rövid városnézés  13:30-15:15-ig) 

15.00    kávé, tea,  sütemény 

15.30  több  program egy időpontban:  
 

A/  Dr. Szarka Miklós – a házasság és család kérdéseivel való       

.     interaktív foglalkozás, beszélgetés, témafeldolgozás 

 B/  idősebbek számára:   

  Dr. Imre Sándor:  Aktív idős kor, boldog öregedés 

C/  10-13 éveseknek külön TINI csoport  és a 14-18 éveseknek   

külön IFI csoport  - téma: Párválasztás 
 

17.30   Záróistentisztelet  Úrvacsorával   

A végén ösztöndíjasaink búcsúztatása    

kb. 18.30  Büffé   

kötetlen beszélgetés, búcsúzkodás 

Gyermekfoglalkozások: 

- 3 évnél idősebbeknek: 

  11-12.30        népi táncok és játékok, énekek tanulása,  

                          egyszerű  „hangszerek” készítése 

  15.30-17        témafeldolgozás:  Egy bibliai esküvő  / Tiringer Tünde 

  17.30- 18.30  játék, barkácsolás, színezés,  

 

-3 év alatti gyermekeknek  ezekben az időpontokban, számukra berendezett               

.    teremben megőrzés lesz  



A részvétel ingyenes   (Adományokat a költségekhez szívesen fogadunk.)   

 

Kérjük, aki csak tud, hozzon süteményt,  
vagy /és az esti büféhez valami ennivalót! 

 

Jelentkezni lehet május 5-ig  telefonon vagy e-mailben: Dózsa Évánál 

emdozsa@gmx.de   T: 0511/ 51061916,  mob: 0152 53604430 

 - vagy az alul található jelentkezési lap megküldésével postai úton: 

 Dózsa Éva,  Hilde-Schneider Allee  4.    30173 Hannover  

- további információk:  Menkéné Pintér Magdolna 

m.p.magdolna@gmail.com   T: 05171/802 44 445 mob.:  0173 /352 4852  

………………………………………………… …………………………………………………….. 

Jelentkezem a gyülekezeti hétvégére. / Jelentkezés legkésőbb május 5-ig!  

Név: …………………………………………………………..…………………………………………………… 

Telefon:…………………………………………e-mail:…………………………………………………….. 

Velem jön:  o házastársam/párom;  neve: ……………..………………..………….………….. 

o gyermeke(i)m:  1…………………..…………………………….………..  kora……….. 

       2………………………………….…………….……….... kora……….    

3.………………………….…………….…kora….… 4…….…….…………………..…………… kora…….  

hozok : o  süteményt   o valamit az esti büféasztalra      

szívesen segítek:     oreggel 8-tól az előkészítésben   

oeste a rendrakásban       

o autóval érkezem    o  vonattal érkezem      o  nem kérek ebédet     

Aláírás:…………………………………………………….......  o vegetariánus vagyok 
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Utazás vonattal :  
HAMBURGOT KIVÉVE  az előoldalon megjelölt városokból  Niedersachsenticket-

tel átszállás nélkül lehet Hannoverbe utazni (Hamburgból  1 átszállással). Öt 

főnek összesen:  39 € a jegy ára egész napra, vonattól függetlenül, de IC-re és 

ICE-re nem érvényes.  A hannoveri közlekedésben is mindenre használható, 

tehát nem kell U-Bahn jegyet  sem  venni.   

 

Hannover főpályaudvarról a Wettbergen irányban haladó 3-as, v. 7-es U-

Bahn-nal lehet eljutni a Waterloo –ig (3. megálló).  A föld alól az Archivstr. 

felé haladva a lépcső direkt a templom elé vezet.   

 

 

…………………………………………………. ..………………………………………………….. 

(Ez a postán küldendő jelenkezési lap hátoldala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cím: Dózsa Éva,  Hilde-Schneider Allee  4.    30173 Hannover  

 


