
Beköszöntő

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kedves Családfesztiválozók!

 Évről évre más-más témát választunk a családfesztiválra. Már 26. éve, hogy 
jeles szakembereket hívunk meg, akikkel körüljárjuk a kiválasztott témát, hogy 
több oldalról nyissák rá a szemünket, nyúljanak a dolgok mélyére, érintsék meg a 
lelkünket, tanítsanak, ugyanakkor szakítsanak ki bennünket a mindennapok 
gondjai, feladatai közül. 

 Idén az apákat, a modern apaságot választottuk az együttgondolkodásra, nap-
jaink egyik fontos kérdésének tanulmányozására. A családoknak nem második 
anyára van szüksége - mondja Léder László, az Apa Akadémia alapítója, egyik 
előadónk –, vissza kell csempészni az apákat a családba.  

 Az első családfesztiválozó gyerekekből felnőtt nők, családanyák, felnőtt fér-
fiak és családapák lettek. Bízunk benne, hogy valamit kaptak, valamit beépí-
tettek életükbe abból a sok okos gondolatból, élményteli órából, amellyel idáig 
rendezvényünkön találkozhattak.

 Mély gondolatok és könnyebb kikapcsolódás… reméljük, mindenki talál ma-
gának kedvére valót a 26. Családfesztiválon is.

Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!

                                             

                                                                 A Családfesztivál Szervezőbizottsága

 MODERN APASÁG

 „A család erejéhez az apák ereje is 
hozzátartozik.”
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10.30 Előadás: Léder László pszichológus, az Apa Akadémia alapítója
 Csendes apaforradalom.  A modern apaságról őszintén.

11:30 Előadás: dr. Papp Lajos Széchenyi-díjas szívsebész, emeritus professzor
 Őseink hagyatéka

14:00 Előadás: Molnár Lajos atya, plébános (Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia) 
 Hazugság a házasságban, hazugság a családban

09:30 Fesztiválnyitás: megnyitja Balaicz Zoltán, városunk polgármestere
 Egyházak köszöntése, „Az én apukám – a legnagyobb hős” rajzkiállítás
  megnyitása

10:00-12:00
 Egy perc az egészségedért!
 Személyre szóló tanácsadás, különféle szűrővizsgálatok a Szent Rafael 
 Kórház Egészségfejlesztési Irodájának közreműködésével

11:30 Ebéd – előbb a gyerekek, aztán a többiek

15:00 Táncház a Tarsoly Erdélyi Mezőségért Egyesülettel

15:00 Uzsonna

16:00 Keresztrejtvény sorsolás

Délelőtt
  Sport
  Mátrai Wood játékok
  Szabadulószoba
  Fejlesztő és táblajátékok
  Logikai játszóház 

13:30 Egy perc és nyersz

FELNŐTTEKNEK

KÖZÖS PROGRAMOK

FIATALOKNAK

2019. szeptember 21.
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 GYEREKEKNEK

10:00  Tarsoly Erdélyi Mezőségért Egyesület
 Égig érő köpönyeg – bábjáték 

10:00  Deák Ferenc MVK Gyermekkönyvtára
 Apák a középpontban a Családfesztiválon

10:00  DFMK József Attila Városi Tagkönyvtár
  Könyveskuckó

10:00  Szuperbringa-program, közlekedésoktatás 
  Zalaegerszegi Polgárőr Egyesület Bűnmegelőzési Közlekedési Szervezet

10:00 - 15:00 Zöhrer Elréd fémfaragó 
 Ólomöntés

10:30 - 13:00 illetve 13:00 - 15:30 Játszó- és kézművesházak    
  Agyagozás: Horváth Csaba
  Tésztaformázás: Báthory iskola tanulói
     Ollóvágta: Lengyák István
  Bábkészítés: Némethné Balogh Ildikó
  Varrás-hímzés: a Mária Magdolna Plébánia hímzőköre
  Gyöngyfűzés: Sebestyénné Kauzli Zsuzsi és Róka Istvánné
  Ügyes kezek: Domján Károlyné és Kocsisné Horváth Katalin

10:00 - 16:00 
  Trambulin
  Mászófal
  Tájfutás

Délután  
  Terápiás kutyák
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Előadók, fellépők

RÖVID ISMERTETŐ A CSALÁDFESZTIVÁL 2019
ELŐADÓIRÓL, FELLÉPŐIRŐL

Novák Katalin Szegeden született, magyar politikus. 

2014-től az Emberi Erőforrások Minisztériumában a csa-

lád- és ifjúságügyért felelős államtitkár, 2017 novem-

berétől a Fidesz alelnöke, 2018-tól pedig országgyűlési 

képviselő. Férjezett, három gyermek édesanyja. 

 Tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi és 

Államigazgatási Egyetemen, illetve a Szegedi Tudomány-

egyetemen (ÁKJ) végezte. Ezen kívül Párizsban és Los 

Angeles-ben is tanult, felsőfokon beszéli a francia, az 

angol és a német nyelvet, középfokon a spanyolt. Több díjat és elismerést is ka-

pott, mint például a NOE-díja, a Pro Familiae Hungariae Díj, Akócsi Ágnes-díj, a 

Francia Nemzetgyűlés emlékérme, „Familia et Veritas” a World Congress of Fa-

milies Award (Családok Világkongresszusa) adományozásában, “Luchador por la 

Familia” („Családokért küzdők”) díj, Associació Plataforma per la Família Ca-

talunya adományozásában, illetve a Francia Képviselőház emlékplakettje, 2019-

ben a Francia Köztársaság Becsületrend kitüntetés tulajdonosa lett és ugyancsak 

az idén Popovics-díjat kapott. A Nők Magyarországért Klub alapítója, a Szegedi 

Tudományegyetem Frankofón Egyetemi Központjának tanácsadó testületi tagja, 

a Német-Magyar Ifjúsági Társaság alapítója és tanácsadó testületének tagja, a 

“Political Network for Values” („Politikai Hálózat az Értékekért”), Tanácsadó 

Testületének alelnöke, a Frankofónia Barátai nagyköveti csoportjának alelnöke.

Léder László Pro Familiis díjas pszichológus, író, a Kopp 

Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) 

szakértő munkatársa, a Csendes Apa-Forradalom című 

könyv szerzője, 2 gyermek édesapja. 

 2017-ben alapította az Apa Akadémiát, amely a mo-

dern kori apaság kérdéseivel foglalkozik. Az Apa Aka-

démia célja az „apaság hazai kultúrájának helyreállí-

tása”, az apák visszacsempészése a családokba. A gyer-
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mekek apák, férfi példaképek nélkül nőnek fel és ez a következő generációkra is 

kihatással van. Az apátlan társadalom hazánkban népegészségügyi problémává 

vált. Mit tehetünk mi magunk, apák, anyák és nagyszülők, hogy  hazánk ne vál-

jon apátlan társadalommá?

Prof. Dr. Papp Lajos 

Magyar Örökség díjas, Széchenyi-díjas szívsebész, 

nyugalmazott egyetemi tanár, emeritus professzor neve 

széles körben ismert. 

 A világhírű szívsebész professzort Zalaegerszeghez is 

fontos szálak kötik. 1994-ben létrehozta a HIETE zala-

egerszegi kihelyezett szívsebészeti tanszékét, létrehozta 

az azóta is sikerrel működő szívsebészeti-kardiológiai 

osztályt. 

 Megszámolhatatlanul sok emberen segített élete so-

rán. Hitvallása, hogy az élete egy szolgálat. Szolgálni az embert, szolgálni a be-

tegeket a Teremtőtől kapott hittel és a krisztusi szeretet jegyében gyógyítani. 

 Számos előadást tart és könyvek hosszú sora jelent meg hitvallásról, gyó-

gyításról. 

Molnár János

A hét éve felszentelt, fiatal pap egy éve teljesít lelki-

pásztori szolgálatot a kertvárosi templomban és a hozzá 

tartozó területen.

 A közeli Zalaháshágyon nevelkedett, két testvérével 

szeretetteljes családi körben. Gimnáziumi éveit Zalaeger-

szegen töltötte, majd Budapestre került, ahol a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetemen tanult teológiát és a Központi 

Papnevelő Intézetben készült a papi életre.

 2012-es felszentelése óta 4 évig volt lelkivezetője kö-

zépiskolás fiataloknak a szombathelyi Brenner János Kol-

légiumban. Ezzel egyidőben püspöki titkárként segítette 

Veres András püspök urat. Majd 2 évet töltött Rómában, hogy tanulmányait 

folytassa. 

 2018. augusztus 5-én kezdte meg szolgálatát a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 

Plébánián a kertvárosban. 

Előadók, fellépők
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Előadók, fellépők

Kármentő Népzenei Együttes

A vasvári Kármentő Népzenei Együttes 1996-ban lépett először közönség elé. 

Abban az évben méltóképpen akarták megünnepelni a honfoglalás jeles évfor-

dulóját. 

 Céljuk az volt, hogy ma-

gyar muzsikával, magyar tánc-

cal, magyar ruhában, magyar 

ételeket fogyasztva érezzék 

jól magukat egymás társasá-

gában egy bálban.

 Az alapítók és családjaik 

barátok voltak. A magyar né-

pi kultúra, a népzenei és nép-

tánckincs megőrzését tűzték 

zászlajukra, sikerrel.  

 Az azóta felnőtté vált zenekar túl van közel 300 fellépésen, zenéltek faluna-

pokon, fesztiválokon, jótékonysági koncerteken. Megfordultak belgiumi, német-

országi, ausztriai, erdélyi színpadokon is.

Tarsoly Erdélyi Mezőségért Egyesületet  

Pethőhenyén alapították 2010-ben helyi és erdélyi tagokkal. Céljuk a népi ha-

gyomány felelevenítése és aktualizálása. Rengeteget épültek erdélyi kapcsolataik 

által, hisz ott a 

népi hagyomány 

még sokkal élőbb 

és aktuálisabb, 

mint Zalában. 

Ugyanakkor cél-

kitűzésük a ne-

héz körülmények 

között, román 

többségi társadalomban élő mezőségi magyarság fennmaradását és megújulását 

segíteni. Testvérszervezetük a Szamosújvári Téka Alapítvány.

 Immár 5. éve mesetábort szerveznek, ezen kívül különböző hagyományos 

programokat, táncházakat, kézműves foglalkozásokat, bábelőadásokat tartanak 

saját szervezésben, de most már gyakran meghívásra is. Programjaikat a NEA és 

az EEM Csoóri Sándor Alap támogatja.
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Támogatóink
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A tökéletes munkahely
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