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Rendezvényterv a 2010. évre

Előző évi karitatív és kulturális munkánkat folytatjuk; törődünk az idősekkel,  hajléktalanok-
kal betegekkel, sérültekkel, árva gyermekekkel. 
Klubunk kínálata  orosz,  latin,  angol,  német  nyelvtanfolyamokkal  és korrepetálással  bővül. 
Lesz  varrótanfolyam,  lehetőség  van  számítógépes  gyakorlásra;  könyvtárunk  szépen 
gyarapodó  anyagával  a  klubtagok  rendelkezésére  áll.  Nemrég  új  sportszereket,  játékokat 
kaptunk. A pénteki játszóházban klasszikus filmek közös megtekintését tervezzük. Folytatjuk 
a 2009. szeptemberében megkezdett „Isten csodálatos világa” című tudományos-népszerűsítő 
előadássorozatunkat:  a  protokoll,  a  csillagászat,  a  növény-  és  állatvilág  csodái  után  más 
területeket  is  bemutatunk,  szakképzett  előadók  meghívásával.  Részt  veszünk  különböző 
rendezvényeken:  Szent  Gellért  Ifjúsági  Találkozó  Szegeden,  nyílt  nap  a  Domonkos 
nővéreknél  Hódmezővásárhelyen.  Orosháza  Város  Önkormányzatától  ismét 
főzőtanfolyamunkhoz kérünk segítséget, amelynek időpontja: 2010. június 21-26. Ezúttal a 
különböző népek konyhájával ismertetjük meg a fiatalokat.
Tervezett rendezvénynaptárunk a következő:
2010.01.21: Idősek  klubja  –  téma:  a  Vízkereszt  ünnep  hagyományai,  legendái  (néprajzos 

előadás) Szt. Ágnes vértanú története
2010.01.23: Az emberi lélek rejtelmei. Előadóink a Katolikus Ifjúsági Alapítványtól jönnek. 

Vidám játék, pszichológiai tesztek.
2010.02.18: Idősek  klubja  –  beszélgetés  a  kegyelemteljes  böjtről  –  egy  lelkipásztor 

meghívásával
2010.02.20: Hagyományos  OKIK  karnevál,  táncház,  játék.  A  vidám  műsort  vagy 

klubtagjaink, vagy ismert előadóművésszé vált régi tanítványaink adják
2010.03. Élelmiszergyűjtés  és  szállítás  a  nagyszalontai  gyermekotthonba; 

környezetrendezés,  ajándékkészítés,  süteménysütés  a hajléktalanoknak, húsvéti 
műsorok a város szociális intézményeiben

2010.03.18: Idősek klubja – téma: gyógyító természet; kertkultúra
2010.03.20: OKIK  klub  „Szent  égi  szikra”  –  a  művészetekbe  programozott 

törvényszerűségek. Harmónia a zenében – meghívott előadóval
2010.03.26: Tojásfestő játszóház, szavalóverseny
2010.04.22: Idősek klubja – zenei összeállítás – meghívott előadó az ifjúsági klubból
2010.04.24: OKIK klub – Harmónia a költészetben és a képzőművészetben
2010.05.07: Anyák napi műsor a szociális otthonokban
2010.05.27: Idősek klubja – Anyák napi műsor és ajándék az ifjúsági klub tagjaitól
2010.05.29: OKIK klub – szalonnasütés; szabadtéri zenés, tréfás „történelmi” divatbemutató
2010. május vagy június: Kirándulás a nagyszénási Csillagdához
2010. június elején: Kirándulás az idősek klubjával
2010.06.21-26: OKIK főzőtanfolyam. Népek konyhája – a zene és kultúra bemutatásával. 

Részletes program külön lapon. A zárórendezvényen, június 26-án, szombaton 
jelmezes, népviseletes ételbemutató, majd Immanuel-koncert

2010.07.08-13: Hittantábor
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2010.07.19-24: Etika tábor
2010.08.26: Idősek klubja – grillparty és zenehallgatás
2010.08.28: Évadnyitó OKIK klub az Immanuel-zenekarral – meghívott vendég előadása
2010.09.16: Idősek klubja – történelmi előadás az államalapítás koráról (Szt. Gellért)
2010.09.18. vagy 25: Szt. Gellért nap
2010.09.18. vagy 25: OKIK klub – Előadássorozat indul: Híres emberek tanúságtétele a hitről 
2010.10.14: Idősek klubja
2010.10.16: OKIK klub
2010.11.25: Idősek klubja
2010.11.27: OKIK klub – Sebastian Benvin misszionárius meghívása
2010.12.10. és 17: Karácsonyi játszóház; süteménysütés, műsor, ajándékok, ruhagyűjtés, 

élelmiszergyűjtés és szállítás
2010.12.30: Összevont évbúcsúztató; „mérleg”, Immanuel-koncert, KI MIT TUD?

Orosháza, 2009. szeptember 30.

Bánkiné dr. Borbély Mária
       a Kuratórium elnöke, klubvezető


