Tevékenységi beszámoló 2013
Január 4-5.

Keresztény szemlélődő lelkigyakorlat
Jálics Ferenc jezsuita atya tanítványa, Tariska Eszter vezetésével, kéthetente a Posticum kápolnájában szemlélődő meditációt tartunk.
Havonta egyszer ezt meghosszabbítjuk a szombat délelőttel.
A szemlélődő imádság közvetlen, egyszerű és spontán kapcsolat az Istennel. Nem cselekedetekkel, vallásos szövegek imádkozásával, hanem
teljes önátadásban, magával a létezésünkkel szolgáljuk és dicsérjük Istent. Jézus azt mondta: Isten országa tibennetek van. Ezt a bennünk
jelenlévő országot keressük.
Résztvevők száma: 10 fő.

Január 11.

Keresztény szemlélődő lelkigyakorlat
Résztvevők száma: 10 fő.

Január 18.

Keresztény szemlélődő lelkigyakorlat
Résztvevők száma: 10 fő.

Január 18-20. Láthatalan Színház - Bekötik szemed. Megtöltik lelked. Kinyitják szíved.
A Láthatatlan Színház egy olyan színház, amelynek ötlete a látás érzékszervének ideiglenes kikapcsolásán alapszik. Bekötött szemmel élhetünk
át olyan helyzeteket, amelyek látás nélkül katartikus élménnyé válhatnak, segíthetik helyünk megtalálását, mélyíthetik hitünket,
spiritualitásunkat, és egy mélyebb lényeg-látáshoz vezethetnek.
Résztvevők száma: 7 fő
Január 23.

Egyházkutatás
A Posticum. egyidejűleg civil- és katolikus egyházjog szerint (magán)jogi személyiséggel rendelkezik. Ennek köszönhetően megteheti, hogy ne megkötések,
hanem az igényeknek megfelelően szervezhesse programjait. Saját programjai mellett a Posticum teret biztosít más rendezvények/ intézmények számára
is.
Az Egyháztörténeti és Társadalomtudományi Intézet anyagi hátterét svájci kutatási alap (ösztöndíj/ak) biztosítja(ák), infrastruktúráját a Posticum kulturális
központ.

Január 25.

Keresztény szemlélődő lelkigyakorlat

Február 1.

Keresztény szemlélődő lelkigyakorlat
Régizene próba: az Il pastor fido régizene együttes próbái. Az együttes célja: az európai
barokk kor zenei világának megelevenítése korhű és modern hangszerek histórikus
sajátos hangszerelésben.

Február 1-3.

Láthatatlan Színház

Február 14.

Proenerg Tréning
A világítástechnikával foglalkozó cég a saját tréningjeire a Posticumot választotta

Február 16.

Grafológia pedagógusoknak – kurzus.
A Posticum és a Romániai Grafológiai Egyesület együttműködéseképp a Posticum
kurzusaiknak, előadásaiknak.

reneszánsz illetve
előadásában,

helyszínűl.

helyszínt

ad

a

Bridge Language Study House gyűlés: a nyelviskolával való együttműködés lassan három éves. A nyelvleckéknek termeket, a gyűléseiknek
megfelelő helyet biztosítunk.
Február 21-24.

Zen meditációs elvonulás

Március 1-3.

Láthatatlan Színház
A Posticum
gyűlése

Március 2.

éves

kuratóriumi

Leim-kór és szövődményei - előadás
Máltai Szeretetszolgálat közgyűlése

Március 11 – május 1.
Nagyböjti Időutazás - élménykiállítás
Jézus szenvedéstörténetének fõbb állomásait megközelítőleg 2000 gyerek látogatta végig, (magyar, román illetve, szlovák, ill. német ajkú). A
program a Nagyböjt ideje alatt minden nap látogatható volt.

Március 8.

Grafokontroll
A grafokontroll tudományosan megtervezett viselkedésterápiás módszer, mely segítség lehet az önépítéshez, önfejlesztéshez, az egészséghez,
a sikerhez az írásváltoztatás alapján. Segítségével megteremthetjük a harmóniát a test, a lélek és az intellektus között.

A grafokontroll segítségével megszabadulhatunk nem kívánatos tulajdonságainktól, módosíthatjuk, erősíthetjük azokat a tulajdonságainkat,
amiket szeretnénk.

Március 13.

Állásinterjú – külső teremfoglalás

Március 27.

Il pastor fido – próba

Április 9.

Református lelkészi gyűlés, a nagyváradi esperesség a Posticumot választotta gyűlésének helyszínéül.

Április 12.

Proenerg tréning

Április 20-21. Olvassunk-est
Éjszakába nyúló mesés kalandjáték 7-12 éves gyerekeknek. A program levezetésében önkéntesek és egy bábszínész is segít. A gyerekek a
diákszállóban alszanak.
Résztvevők száma: 20 gyerek, 15 önkéntes

Május 3.

Il pastor fido – próba

Május 3-11.

Születés hete
Információs hét a születésről, szoptatásról, gyereknevelésről kismamáknak és apukáknak. Nagyváradi szervező: Hoffmann Kinga.
A rendezvényt Magyarországon és Románia más városaiban is megszervezik.
Résztvevők száma: kb. 150 fő

Május 11-12. Láthatatlan Színház
Május 16-22. Orchestra Posticum Iuventutis Internationalis
A nemzetközi, fiatal zenészekből álló orchestra nemzetközi túrnéja ebben az évben elmaradt, helyette régizenei kurzus került megrendezésre,
amit a két előadó, Petr Zejfart és Michele Barchi koncertje zárt a püspöki palotában. KÉP
Május 17-19. Posticum Jazzfesztivál
Az idei jazzfesztivál a nemzetközi kulturális kapcsolatok, a világméretű közösség és az ökumenikus lelkiség jegyében fogant.
A fesztivál a temesvári Bega Blues Band dzsessz- és blues együttes fellépésével startol, amely nemrég ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját és a
Posticum most először látta vendégül. A fesztivál második napján Annette Lowman dzsessz-énekesnő a az egyesült államokbeli Portlandból érkezett
Váradra.
A
hangszeres
kíséretet
Vukán
György,
Peczek
Lakatos
Krisztián
és
Balázs
Elemér
biztosította.
A fesztivál utolsó napján, május 19-én a magyarországi Balázs Elemér Group lépett színpadra, új felállásban. Ezt követte az idei fesztivál különlegessége:
Vukán György és Annette Lowman közösen adták elő Vukán György szerzeményét, a Missa ad Dominum Jesum Christum című misét, melyet két évtizede,
II. János Pál pápa magyarországi látogatása alkalmából mutattak be, szintén az amerikai énekesnő közreműködésével.
Résztvevők száma: kb. 1000 fő

Május 18.

Gyerekfesztivál
Lovagkori forgatag a témája a 2013-as gyerekfesztiválnak.
Résztvevők száma: kb. 200 fő

Május 24.

Orizont – Gyógypedagógusok Országos Egyesülete
Országos konferencia nemzetközi részvétellel, csoportbeszélgetések
Résztvevők száma: kb 100 fő.

Május 31 – Június 1. Ipiapacs
Turisztikai program iskoláknak. Ezúttal Krasznáról (Szilágy megye) látogatott el egy osztálynyi gyerek a tanítónénijük kíséretében. A szállás a
Posticum diákszállójában, a program városnézés, játszóház az Albin Alapítvány székhelyén és a Posticum tanyáján állatsimogatás, szabadtéri
játékok.
Június 11-12. Háziorvosok konferenciája
Résztvevők száma: kb. 80 fő
Június 14.

Bankett a Jazzlandben
Résztvevők száma: 25 fő

Június 15.

Klasszikus koncert

Június 20.

Makai Judit szupervízió
Judit családterapeuta, szupervízor, coach, a Posticumban tartja az egyéni szupervízióit, cserébe a Posticum humán-erőforrás
menedzsmentben szokta a segítségét kérni.

Június 21.

Évzáró ünnepség
4. osztályos gyerekek tartanak szűk körben évzárót a díszteremben és a teraszon. Búcsúznak a kisiskolától. Tanítónénijük Alföldi Andrea, a
Posticum barátja.

Június 24-28. Spirituális gyakorlatok
Július 6.

Keresztelő a kápolnában
Aczél Dóra, a Posticum munkatársa kislányát, Rózát keresztelte meg egy református lelkész.

Résztvevők száma: kb. 50 fő.
Július 12.

Homeopátia – előadás
Dr. Bóna László homeopata orvos tartott nyílt előadást a homeopátriás készítményekről.
Résztvevők száma: kb. 40 fő.

Július 13.

Osztálytalálkozó – Jazzland
Résztvevők száma: 55 fő.

Július 20.

Kuratóriumi gyűlés

Július 27.

Szülinapi ünnepség – 70 éves hölgy
Résztvevők száma: 11 fő.

Augusztus 11. Vinoteka – borkóstoló a The Monk étteremben
Augusztus 15. Makai Judit szupervízió
Augusztus 22-25.
Zen elvonulás
Résztvevők: 27 fő szállóvendég, kb. 15 fő érdeklődő.
A rendezvényről megjelent cikk: http://www.hangmasszazs.ro/2013/09/van-egy-bizonyosmegrenditoen-meghitt.html

Szeptember 6.

Keresztény szemlélődő lelkigyakorlat

Szeptember 17.

Makai Judit szupervízió

Szeptember 20-21.

Keresztény szemlélődő lelkigyakorlat

Szeptember 22.
Jakobovits Miklós emlékkiállítás
A kiállítás szervezője az In Memoriam Jakobovits Miklós Társaság. A vernisszázson beszédet mond Jovián György Munkácsy-díjas festőművész, a budapesti
Petőfi Múzeum munkatársa.

Szeptember 26.
Playback Műhely
A pszichodráma egyik vállfaja, önkifejező improvizatív színház. A nagyváradi csoport a Posticumot bérli a gyakorlásaikra.
Szeptember 27.
Vinoteka – borkóstoló
Szeptember 28.
A The Monk bisztró hivatalos megnyitója
Október 5.

Il pastor fido próba

Október 11-12.

Grafológia nyílt nap
Október 12.

Vukán György emlékkoncert
A híres jazz-zongorista nyáron hunyt el, a Posticum visszajáró vendége volt. Az emlékkoncerten Balázs József (zongora), Pecek Lakatos Krisztián
(nagybőgő), Balázs Elemér (dob) és az amerikai egyesült államokbeli Tim Ries (szaxofon) muzsikált. Az est során a dzsessz sztenderdek mellett Vukán két
szerzeménye is felcsendült.

Október 15.

Makai Judit szupervízió

Október 17-18.

Állam és egyház kapcsolata Kelet-Közép-Európában 1945 és 1989 között.
Intézmények és módszerek címmel konferencia kezdőddött Nagyváradon, a
Posticum kulturális központban pénteken. A kétnapos fórumot a budapesti
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és a Posticum szervezte.

Október 17.

Ciróka-Maróka
Hagyományörző, mondókázó, énekes, táncos foglalkozások mamáknak és babáknak.

Október 24.

Ciróka-Maróka

Október 25-26. Keresztény szemlélődő lelkigyakorlat
Október 28.

Proenerg megbeszélés

Október 31.

Ciróka-Maróka

Október 31-November 2.
Láthatatlan Színház
November 5.

Proenerg megbeszélés

November 7.

Ciróka-Maróka

November 8-10.
Lelkigyakorlat/elvonulás és könyvbemutató Mustó Péter
vezetésével
Téma: Csendben születik az élet
Résztvevők száma: 30 fő.

November 12. Makai Judit szupervízió
November 14. Ciróka-Maróka
November 14-15.

jezsuita atya

Az egyház hatalma, a hatalom egyháza - konferencia
A nagyváradi Posticum Egyháztörténeti és Társadalomtudományi Intézet, a budapesti Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, a nagyváradi
Szacsvay Akadémia és a szegedi METEM – Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség szervezett előadás-sorozatot november 14-15. között.

Megjelent cikk a Reggeli Újságban (2013/11/26):

Az egyház hatalma, vagy a hatalom egyháza?
November 14-én és 15-én második alkalommal rendezett egyháztörténeti konferenciát Nagyváradon a Posticum Egyháztörténeti és Társadalomtudományi Intézete. A
színvonalas szakmai fórum azt vizsgálta, hogy az államszocializmus időszakában az egyházak milyen magatartást tanusítottak az állammal szemben és milyen ideológiai
alapokra helyezték az esetleges kollaborálást. Az esemény konklúzióiról beszélgettünk Gyarmati György történésszel, a budapesti Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltárának főigazgatójával, valamint Nagy Mihály Zoltán főszervezővel, a Román
Kulturális
Intézet (ICR) alelnökével.
A mostani konferenciára lassan azt mondhatjuk, hogy egy sorozat egyik állomása volt
magyarországi és romániai egyházak közelmúltbeli történetét vették számba, élve azzal
lehetőséggel, hogy az úgynevezett államszocializmus korszakának iratai fokozatosan
elérhetőbbé válnak – mondta el Gyarmati György. A történész hozzátette, a
konferencia egyik legmarkánsabb jellemzője, hogy nem a médiában szokásos
ügynökvadászati, leleplező célzatú megközelítéssel próbálta felmérni az erdélyi
helyzetét, hanem a történelmi szakszerűségnek eleget téve próbált azzal szembesíteni,
volt állam és egyház, állam és társadalom, illetve felekezetek egymás közötti
kapcsolata. Erre utal egyégként a konferencia címe is: Az egyház hatalma – a hatalom

amikor
a

egyházak
milyen
egyháza.

okszor azt gondoljuk, hogy az egyházak sorsát az általuk vallott hitelvek irányítják, de a
konferencia is azt mutatta, hogy ez sok esetben inkább személyiségfüggő volt – mondta
el
Nagy
Mihály Zoltán. Ennek erdélyi magyar viszonylatban Márton Áron az egyik
legkiemelkedőbb példája, hiszen az ő magatartása bizonyítja, hogy római segédlet
nélkül ez
az egyház mégis teljesíthette küldetését Romániában, egy olyan jogi környezetben, ahol a katolikus egyház mint „megtűrt” egyház létezett – hangsúlyozta a konferencia
főszervezője. Az egyének szerepére és személyes kihatásukra azonban csak történelmi visszatekintés vethet fényt.
A konferencia ugyanakkor arra is igyekezett reflektálni, hogy a politikai rendszerváltozások egyházpolitikai változásokat is vontak-e maguk után. A huszadik századi világi
rendszerek történetében meglehetősen gyakori, amit manapság úgy hívunk, hogy rendszerváltás, ehhez képest a katolikus egyház esetében majd’ kétezer éves
kontinuitás, de a protestáns egyházaknál is mintegy félezer éves folytonosság követhető nyomon – hangsúlyozta Gyarmati György. „Az egyházakon belül, valamikor a ’60as ’70-es évek fordulóján van egy nehezen észrevehető rendszerváltás, amikor már az államszocializmus időszakában teológussá lett, és adott esetben már teológus
korában beszervezett személyek kerülnek az egyház vezetői pozícióiba” – mondta el a történész, aki hozzátette, hogy a ’60-as ’70-es évek fordulóján ordináriussá lett
egyházi vezetők kontinuitása bizonyos esetekben megmaradt még a ’89-es változások után is.
Szombati-Gille Tamás

November 16.
„Puma” Vadászrepülő osztálynak hősiességéről.
A Magyar Királyi Honvéd Légierő 101. Puma vadászrepülő osztályáról tartottak
előadást. Résztvevők száma: kb 60 fő.

November 19.

Proenerg tréning

November 21.

Ciróka-Maróka

November 22-23.

Keresztény szemlélődő lelkigyakorlat

November 23.

Gyászmise
A HÁLÓ, katolikus háttérintézmény a Posticumban tartja konferenciáit, találkózit. Nemrégen hunyt el egyik szervezőjük, így a
gyászmisének a kápolna adott helyet.

November 28.

Ciróka-Maróka

November 29.

Vinoteka borkóstoló
Résztvevők száma: 30 fő.

December 1.

Csillagösvény – előadássorozat.
Az első előadás címe: A Székely Hadosztály példája (Megemlékezés a Székely
Hadosztály megalakításának 95. évfordulójáról)
dr. Csiby Károly egyetemi tanár

Résztvevők száma: kb 40 fő.

Előadő:

December 2.

Farkas Zsolt református lelkész – munkamegbeszélés
A Könyvtár ideális helynek bizonyul kisebb munkamegbeszélések helyszínéül. Farkas Zsolt a külföldi vendégeit nálunk szállásolja el,
újabban a saját munkáját is nálunk szervezi.

December 3.

Lucian Ban és Mat Maneri – jazzkoncert
A román származású jazz-zenész a Posticumban már koncertezett, ezért nosztalgiából szervezett egy koncertet ugyanitt. A koncertre
barátját, az amerikai Mat Manerit hívta.
Résztvevők száma: kb. 30 fő.

December 5.

Ciróka-Maróka

December 6-7.

Keresztény szemlélődő lelkigyakorlat

Résztvevők száma: 6 fő.

December 6.

Visual Kontakt
A Posticum berkeiben létrejövő művészeti alakulat nagyobb rendezvényeit a Posticumban tartja. Ezúttal a Samizdat művészeti
folyóirat újraéledését ünnepelte.
Résztvevők száma: kb 80 fő.

December 12.

Ciróka-Maróka

December 14.

Mozgásfejlesztő Egyesület – információs előadás szülőknek és gyerekeknek
Téma: A mozgás és az értelmi képességek kapcsolata...
Résztvevők száma: kb. 80 fő.

December 19.

Ciróka-Maróka

December 20.

Keresztény szemlélődő lelkigyakorlat
Résztvevők száma: 7 fő

December 21.

Kiskarácsony, Nagykarácsony
Karácsonyfadiszítés és koncert családoknak, gyerekeknek. A teraszon forrócsoki,
forraltbor várta a résztvevőket. A koncertbe a gyerekek is beszálltak saját dallal, saját
hangszert megszólaltatva.
Résztvevők száma: kb 50 fő.

Biotermék-kóstoló
Zsolt, bihardiószegi biogazda Virágoskúttal, Magyarország
legnagyobb biofarmjával kötte össze a Posticumot. A

László
egyik
teraszon

termékkóstolót tartott, bízva a jövőbeni megrendelésekben.
Résztvevők száma: kb 50 fő

Hangfürdő – meditáció
Résztvevők száma: 8 fő

