
2013. november 22-23 

„Párbeszéd” 
 

„Ajándéknak lenni és befogadni a másikat” 



2013. november 22-én  

a Józsefvárosi Zeneiskola fogadta 

a dejtári tánccsoportot. 





Először meghallgattuk a Zeneiskola műsorát. 





Utána a dejtári tánccsoport mutatkozott be. 



Végül a dejtáriak táncolni tanították a józsefvárosiakat. 







2013. november 23-án 

 

a Szent László Gimnáziumban 

találkoztak 

a 

Béke Háló 

és a 

Kincseink 

 

programban részt vevő 

csoportok. 



Először berendeztük a termet. 



Rengeteg finomságot kaptunk ajándékba, ezeknek 

segítő kezek helyet készítettek a büfében. 



A segítők az ország minden részéről érkeztek. 

A Szent László Gimnáziumból is voltak önkéntesek. 



„Na, kik fognak érkezni?” 

A recepción szeretettel várták a vendégeket. 



Az emelet gyorsan megtelt. 



„És mi lesz a program?” 

Minden résztvevő intézmény műsorral készült. 



A Járdányi Pál Zeneiskola növendékei és tanárnőjük, 

Henterné Istvánfalvi Andrea kamarazenével készültek. 





A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola Béke Hálós 

csapata beszámolt az elmúlt év eseményeiről. 





Az I. kerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium Béke Hálósai 

is az elmúlt év eseményeiről beszéltek. 



A szegedi Radnóti Miklós Kísérleti 

Gimnázium Béke Hálós tanulói műsort 

adtak. Táncoltak… 



… és énekeltek. 



Trevisoból eljöttek hozzánk a Béke Hálós fiatalok, hogy 

beszéljenek a Béke Hálóról és együtt éljük a testvériséget. 



Az ózdi közösség képviselői beszámoltak az olasz 

Béke Hálósok 2013. áprilisi látogatása utáni eseményekről. 



A dejtári fiatalok megrázó, elgondolkodtató jelenetekkel 

mutatkoztak be… 







… a megoldás: a szeretet 



Fergeteges, életvidám tánccal is megleptek minket. 



A budapesti Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanulói 

zsoltárokat énekeltek. 





A Józsefvárosi Zeneiskola „Cincogda” zenekara és tanárnőjük, 

Mendölyné Kiss Cecília kamarazenével mutatkoztak be. 





A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 

igazgatóhelyettese, Velkey Balázs és egy volt tanítványuk a 

Szeretetszolgálatról beszélt. 



A nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola, a Bárczi  Gusztáv 

Általános Iskola és a RIDENS Szakképző Iskola és Speciális 

Szakiskola DVD-n küldte el különleges közös műsorát. 



Minden csoport emléklapot és szeretet-dobókockát kapott. 



Kisorsoltunk egy meglepetés-ajándékot, amit Dejtár vitt haza. 



A vándor Béke Hálós angyalt a 

nyíregyházi Kodály Zoltán 

Általános Iskolának, a Bárczi 

Gusztáv Általános Iskolának 

és a RIDENS Szakképző Iskola 

és Speciális Szakiskolának 

küldtük el, küldtük el, akik 

betegség miatt nem tudtak 

személyesen jelen lenni. 



A végén köszönetet mondtunk segítőinknek. 



Képek a közönségről… 











Köszönjük a figyelmet! 
Szeretettel várunk titeket következő találkozásunkra is! 

Fotókat készítette: Malustyik Mariann 


