
Érdeklõdjék a BSz egyéb rendezvényei, munkája iránt a 
3366//2288--445522333344-es tel/fax számon, vagy a wwwwww..bbiibblliiaasszzoovv..hhuu honlapon; 

elektronikus leveleit a bbsszz@@bbiibblliiaasszzoovv..hhuu, 
egyéb küldeményeit a HH--22111199 PPéécceell,, PPff..1177 címre küldheti el!

(A Biblia Szövetség kiadványa, megjelentetésért felel: dr. Mikolicz Gyula)

Aki érdeklõdik a Biblia Szövetség, 
vagy az általa szervezett rendezvények, táborok, konferenciák iránt,

és szívesen csatlakozna azokhoz, akik 
22000066--bbaann

a szövetségi programok valamelyikét választják 
a maguk vagy családtagjuk számára 

a lelki megújulásra és megerõsödésre, 
a „szabadidõ hasznos eltöltésére“, 

illetve testvéri találkozásra, barátkozásra.

M I N D E N K I N E K !

ttáábboorrookkrróóll,, kkoonnffeerreenncciiáákkrróóll

PPrrooggrraamm ffüüzzeettBibl ia  Szövetség

2006.  év
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1.  Tini tábor – 10-13 éves korosztálynak, fiúknak és lányoknak

2.  Lányok tábora – 14-30 éves korú lányoknak

Program-terv:
KKiiccssooddaa vvaaggyy,, UUrraamm?? c. sorozat feldolgozása
munkafüzet és csoportbeszélgetés segítségével

Témák: - Istentõl jött, emberré lett; - Magához hív téged; 
- Meghalt érted; - Õ él!; - Küld téged, és újra el fog jönni

Esti áhítat: - Ki keres engem?; - Mit akar tõlem?; 
- Mi közöm hozzá?; - Egyáltalán, kicsoda õ?; 

- Tényleg találkozni fogok vele?

Szabadidõs terveink:
- Kézmûves foglalkozás; - játék; 

- kirándulás Nagykárolyba (Románia); - kerékpár túra; 
- foci; - vetélkedõ; - filmvetítés és elõadás az oroszországi

Bajkál-tóról

AA 1133.. éévvüükkeett bbeettööllttöötttt ggyyeerreekkeekk 
aa pprrooggrraammoott nneemm vveehheettiikk iiggéénnyybbee,, 

sszzáámmuukkrraa aajjáánnlljjuukk aa nneemmnneekk ééss kkoorroosszzttáállyynnaakk mmeeggffeelleellõõtt!!

Jelentkezéshez töltsd ki a füzetben található adatlapot, 
és küldd el a BSz címére, vagy e-mailen, levélben 

hasonló tartalmú nyilatkozattal keress meg bennünket!

Táborvezetõ: Papp Tibor
Munkatársak: Budai Judit, Horváth Mária, 

Kézér Karolina és Szilasi József

Program-terv:
""IIssmmeerreettlleenn iissmmeerrõõss"" -- TTéévvhhiitteekk

Témák: "Asszem..." - tudd, hogy mit hiszel! 
Paradicsom a tornacipõmben - tévhitek a vallásról

Kozmikus zsaru - tévhitek Istenrõl
Szupersztár-mítosz - tévhitek Jézusról és feltámadásáról

Biblia és svájci sajt - tévhitek a Bibliáról

Esti áhítatok: Akik találkoztak az "Ismeretlen ismerõssel"
(bibliai nõi példák) – Sára hite; – Rúth választása;
– Anna gyötrelmei; – A sunemita asszony ötletei; 
– A samáriai asszony találkozása az élõ vízzel

Szabadidõs terveink: - Kézmûves foglalkozás; - játék; 
- kirándulás Nagykárolyba (Románia); - kerékpár túra; 

- filmvetítés és elõadás az oroszországi Bajkál-tóról

Jelentkezéshez töltsd ki a füzetben található adatlapot, és
küldd el a BSz címére, vagy e-mailen, levélben 

hasonló tartalmú nyilatkozattal keress meg bennünket!

Várunk mindenkit, aki egyszerre már legalább 13 gyertyát
elfújt születésnapi tortáján!

Táborvezetõ: Szász Lídia Dóra
Munkatárs: Bálint Józsefné (Gyöngyi)

Idõpont: 2006. június 26 - július 1.

Idõpont: 2006. június 26 - július 1.

Tiborszálláson (Szatmár megye - a Kraszna folyó közelében)
*

Zárt területen modern építésû házak, emeletes ágyakkal, 
- fiúknak, lányonak elkülönített mosdóhelyiségekkel, 
- modern ebédlõvel, ami egyben a közös programok

helyszíne is, napi négyszeri étkezéssel,
- a sportolásra 50 db kerékpár, 

foci- és strandröplabda pálya, baseball, különbözõ erõsségû
és típusú íjak tucatja áll rendelkezésre, asztaliteniszezési és

egyéb lehetõségek adottak,
- a közelben õsi háziállatok mini zoo-ja látogatható,

- kézmûves és készségfejlesztõ foglalkozások lehetõsége.
*

A partiumi (Románia) Nagykároly közelsége arra csábít 
bennünket, hogy egy rövid külföldi látogatást is szervezzünk

Károli Gáspár szülõvárosába
mindazoknak, akik útlevelüket magukkal hozzák. 

Részvételi díj: 1133..550000,,-- FFtt,, ami a szállás és étkezés
díját tartalmazza

A részvétel egyéb feltételei: a résztvevõktõl 
3 napnál nem régebbi orvosi igazolást kérünk

Jelentkezési határidõ: 2006. június 12.
Jelentkezési elõleg: 5.000,- Ft, amit piros postai

csekken a jelentkezéssel egyidõben fizess be!

Tiborszálláson (Szatmár megye - a Kraszna folyó közelében)
*

Zárt területen modern építésû házak, emeletes ágyakkal, 
- mosdóhelyiségekkel, 

- modern ebédlõvel, ami egyben a közös programok
helyszíne is, napi négyszeri étkezéssel,

- a sportolásra kerékpár, foci- és strandröplabda pálya, base-
ball, különbözõ erõsségû és típusú íjak tucatja áll rendel-
kezésre; asztaliteniszezési és egyéb lehetõségek adottak,

- a közelben õsi háziállatok mini zoo-ja látogatható,
- kézmûves és készségfejlesztõ foglalkozások lehetõsége.

*
A partiumi (Románia) Nagykároly közelsége arra csábít 

bennünket, hogy egy rövid külföldi látogatást is szervezzünk
Károli Gáspár szülõvárosába

mindazoknak, akik útlevelüket magukkal hozzák.

Részvételi díj: 1133..550000,,-- FFtt,, ami a szállás és étkezés
díját tartalmazza

A részvétel egyéb feltételei: a 18 év alatti résztvevõktõl 
3 napnál nem régebbi orvosi igazolást kérünk

Jelentkezési határidõ: 2006. június 12.
Jelentkezési elõleg: 5.000,- Ft, amit piros postai

csekken a jelentkezéssel egyidõben fizess be!
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3.  Fiúk tábora – 14-30 éves korú fiúknak

4.  Hitmélyítõ tábor – 16 éves kortól, hitben élõ fiúknak és lányoknak

Program-terv:
Szabadidõs: túrázás, pihenés, beszélgetés, sport, közös játék...

Lelki program: 
délelõtt: - Szép lehetsz, - A szülõ is ember, - Essen szét a ház!,

- Nézd ezt a klippet!
délután: (Randevútól a házasságig) 
- Randizósdi, - A szerelem nevében, 

- Ha szeretnél, megtennéd a kedvemért, - Igen a házasságra
este: - A szeretet nyomában, - Mondd, te mit választanál?

- Harcban önmagammal, - Én is vagány akarok lenni!
- Jézus az árulkodó jel

„Gyakran olyan dolgokat szeretnénk megtenni, amirõl úgy
sejtjük, hogy Istennek nem tetszik, de a környezetünk mégis

erre bíztat, és mi is jobban vonzódunk a rosszhoz. 
Vívódunk magunkban, és ki segít nekünk?“

Jelentkezéshez töltsd ki a füzetben található adatlapot, 
és küldd el a BSz címére, vagy e-mailen, levélben 

hasonló tartalmú nyilatkozattal keress meg bennünket!

Várunk mindenkit, aki egyszerre már legalább 13 gyertyát
elfújt születésnapi tortáján!

Táborvezetõ: Sípos Ajtony Levente
Munkatárs: Macsári István

Program-terv:
Szabadidõs: pihenés, lovaglás (szervezés alatt), vetítés,

kirándulás a környék nevezetességeihez, 
pl. a vajai Vay Ádám kastély és a falu ébredési emlékei...

Lelki program: 
délelõtt:

ð Kicsoda Isten?; ð Mit ér az Írás?; ð Mi az Egyház?
ð Miért élünk?

délután:
Tévhitek…

ð Istenrõl, Jézusról; ð a Bibliáról; 
ð a vallásról, keresztyénségrõl; ð az életrõl és a boldogságról

esténként a közeli református templomban 
a falu és a környék hívõ testvéreivel 

közös áhítaton veszünk részt.

Jelentkezéshez töltsd ki a füzetben található adatlapot, 
és küldd el a BSz címére, vagy e-mailen, levélben 

hasonló tartalmú nyilatkozattal keress meg bennünket!

Táborvezetõ: Sípos Aba Álmos
Munkatárs: Benedek Csilla

Idõpont: 2006. július 3-8.

Idõpont: 2006. augusztus 7-12.

Noszvaj – Síkfõkúton (Heves megye),
a Lazít-lak pihenõházban

*
Zárt területen, modern építésû házakban, emeletes ágyakon 

(a szobákhoz mosdó-zuhanyozó-wc tartozik),
- a napi háromszori étkezéshez az élelmet a modern

ebédlõhöz tartozó konyhában vagy szabadtûzön készítjük,
- sportoláshoz a közeli futballpálya, és külön költséggel
lovaglási és vízibiciklizési lehetõség áll rendelkezésre,

- túrázni a Bükk-hegység turista útvonalain, 
az ott található természeti szépségeket is megismerve 
(õsember-barlang, források, stb.) a megfelelõ idõjárás

reményében fogunk,
- a táborhely alatti völgyben elhelyezkedõ tó látványa 

felejthetetlen élményt jelent,
- a közeli, bogácsi melegvízû strand csábításával szemben

talán még a táborvezetõ esetleges ellenkezése sem hatásos.

Papos (Szatmár megye), Fülöp tanya - lovas panzió
*

Az ismeretlen szatmári dombok között, ligetes, 
erdõs akácosban, a forgalmas útvonaltól távol,

- teljes komforttal felszerelt, légkondicionált panzióban,
- kétágyas, fürdõszobás szobákban,

- jól felszerelt, modern konyhával, társalgóvalb
- vidéki hangulat,

- lovaglás, kirándulás, fürdõzés és kerékpár túra 
lehetõségével.

*
A két éve elkészült modern épület biztosítja 

a nyugalmas pihenés, a lelki megerõsödés lehetõségét.
*

Az Ige közelsége, a testvéri közösség 
Isten áldásainak forrása lesz.

Részvételi díj: 1133..550000,,-- FFtt,, ami a szállás és étkezés
díját tartalmazza

A részvétel egyéb feltételei: a 18 év alatti résztvevõktõl 
3 napnál nem régebbi orvosi igazolást kérünk

Jelentkezési határidõ: 2006. június 19.
Jelentkezési elõleg: 5.000,- Ft, amit piros postai

csekken a jelentkezéssel egyidõben fizess be!

Részvételi díj: 1133..550000,,-- FFtt,, ami a szállás és étkezés
díját tartalmazza

A részvétel egyéb feltételei: hitben élõ fiataloknak
Jelentkezési határidõ: 2006. július 24.

Jelentkezési elõleg: 5.000,- Ft, amit piros postai
csekken a jelentkezéssel egyidõben fizess be!

f  k  É  a  \  U  d  g
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5.  Kenu tábor – 16 éves kortól, fiúknak és lányoknak

6.  Állami otthonos lányok tábora – 10 éves kortól, lányoknak

Program-terv:
A túra útvonala: vasárnap: érkezés Pozsonyba, kemping

hétfõ: Dévény-Pozsony (városnézés, dévényi vár, evezés: 10 km)
kedd: Pozsony-Doborgaz (evezés: 30 km), a dunacsúnyi erõmû

megtekintése, zsilipelés
szerda: Doborgaz-Nagybodak (evezés: 15 km)

csütörtök: Nagybodak–Sülyi-tó–Nagybodak, evezés: 3+3 km,
strandolás a Sülyi-tóban

péntek: Nagybodaki holtágrendszer, 
a bõsi vízierõmû megtekintése

szombat: Nagybodak–Ásványráró, evezés az Öreg-Dunán
vasárnap: hazautazás (Ásványráróról Gyõrbe busszal)

Lelki program: 
reggeli elmélkedések a boldogságról 

vízparti beszélgetések a szegények és a depressziósok
Istenérõl - Dobjam vissza kenyérrel? 

- Hol itt a békesség? - Tiszta sor - tiszta szív!
esténként: ismerkedés - a szegény én - sírni lenne kedvem 

- Easy Readers (szelíd motorosok) - békességre vágyom
- tiszta szívvel

Jelentkezéshez töltsd ki a füzetben található adatlapot, és
küldd el a BSz címére, vagy e-mailen, levélben 

hasonló tartalmú nyilatkozattal keress meg bennünket!

Táborvezetõ: Dr. Nagy Ákos Károly
Munkatársak: Prikler György, Szabó László

Program-terv:
Szabadidõs: sok közös játék (folyamatos felügyelet mellett),
kirándulás, múzeumlátogatás, lovaglás egy péceli barátunk

ajándékaként, strandolás...

Lelki program:
A szeretet útjáról 

(az ember útkeresései - Isten útja az emberhez)
hétfõ: az ember választott útjai
kedd: az önmegvalósítás útján

szerda: az önpusztítás útján
csütörtök: a titkos út

péntek: a szeretet útja

este: A széles útról a keskeny útra 
(munkatársak bizonyságtételei)

- amit Jézustól kaptam,
- ami életemben megváltozott,

- hogyan érthetem meg Isten akaratát,
- megváltozott személyes kapcsolataim,

- meghallgatott imádságok
*

Táborvezetõ: Gáspár Andrea
Munkatársak: Dobos Zsuzsa, 

Suszter Éva, 
Szabó Csillag Virág 

Idõpont: 2006. július 9-16.

Idõpont: 2006. augusztus 7-12.

Részvételi díj: 1155..000000,,-- FFtt (a fenti tartalommal)

A részvétel egyéb feltételei: minimális úszni tudás

Jelentkezési határidõ: 2006. június 23.

Jelentkezési elõleg: 5.000,- Ft, amit piros postai

csekken a jelentkezéssel egyidõben fizess be!

KÉRJÜK, HORDOZZA IMÁDSÁGBAN ÉS 
TÁMOGASSA ANYAGIAKKAL 

AZ ÁLLAMI GONDOSKODÁS ALATT ÉLÕ
LÁNYOK KÖZÖTTI MISSZIÓNKAT!

Keresztyén szellemben Pozsonytól Ásványráróig
az immár szokásos vízitúránkat a Duna 

csallóközi szakaszára tervezzük
*

A mozgótábor kihívásai különösen is izgalmassá teszik az
együttlétet, de ezeket az izgalmakat feledteti a táj szépsége,
a közösség, a víz „közelsége“, a jó hangulat, a lelki program

és Isten áldást osztó jelenléte.
A határátlépések miatt személyi igazolványra vagy útlevélre
szükség van. A minimális úszni tudás elengedhetetlen fel-

tétel, de a gyenge úszóknak is osztunk mentõmellényt.
A részvételi díj tartalmazza a kenuk használatát, a csomagok

szárazföldi szállítását, a szállás és étkezés díját.
*

Hozni kell: Sátrat, hálózsákot, matracot, szúnyogriasztót,
naptejet, fürdõruhát, esõkabátot, TB kártyát, személyi 

igazolványt vagy útlevelet, nyári sapkát, zseblámpát, mûanyag
tányért, evõeszközt, kést. Pozsonyban koronát válthattok.

Pécel: A tábort a Biblia Szövetség székházában, 
Pécelen szervezzük immár sokadik alkalommal.

*

A résztvevõk 10 év feletti, általában állami gondoskodásban,

illetve igen nehéz családi környezetben élõ lányok, akiket a

közöttük dolgozó munkatársaink szerveznek be erre a hétre.

A költségeket teljes egészében a Biblia Szövetség fedezi, 

a közöttük szolgáló testvéreink különösen nagy odafigyelést,

gondoskodást és kitartást igénylõ munkája mellett.

A táborra jelentkezni nem lehet, a programot azért közöljük,

hogy a kedves Olvasók, a Biblia Szövetség tagjai, a lányok

sorsát szívükön viselõ testvérek figyelmét felhívjuk erre, 

a szerintünk igen fontos missziói területre.

,  *  =  5  `  4  &  .
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7.  Genezis tábor – 16 éves kortól, fiataloknak és felnõtteknek

8.  Családi napok – 1 napos és 99 éves kor között a családtagoknak

Program-terv:
A programot a Biblia Szövetség Protestáns Teremtéskutató Köre

szervezi Vissza a kezdetekhez címmel.
reggel: Kegyelem az ítéletben - sorozat az özönvízrõl

este: Akiket Jézus újjáteremtett - sorozat bibliai személyekrõl

szakmai program: 
elõadások: - Létezik-e evolúció? 

- Létezik-e mikroevolúció? 
- Valóban Ádámtól és Évától származunk? - Milyen idõs a Föld? -

Keresztyénség és tudomány? - Csodálatos teremtmények 
- A teremtettség szép - Teremtés a mûvészetben 

- Mi az általános kijelentés? 
- Megismerhetõ-e Isten az általános kijelentésbõl? 

- Teremtéspárti könyvkiadás 
- Valóban léteznek csökevényes szervek?

- Valóban évmilliók alatt népesedett be a Föld?

Filmklub: Tudományos kerekasztal beszélgetésekrõl és
látványos bizonyítékokról

Fórum: az elõadásokról és a felmerült kérdésekrõl

Jelentkezéshez töltse ki a füzetben található adatlapot, 
és küldje el a BSz címére, vagy e-mailen, levélben 

hasonló tartalmú nyilatkozattal keressen meg bennünket!

Táborvezetõ: - Weber István
Munkatársak: a Protestáns Teremtéskutató Kör tagjai

Program-terv:
Gyülekezés: fél 10-ig

Délelõtt:
– Felnõtteknek: elõadás után közös beszélgetés

– csecsemõktõl óvodásokig: játszószoba
– kicsik: kézmûvesség vagy gyalogtúra

– tinédzserek: focibajnokság vagy teaház (választás szerint)

Közös ebéd: szabadtéren, bográcsban fõtt étel, gyümölcs stb.

Délután:
– barátkozás a családok között

– ruha-túrka (csak nõknek és lányoknak!)
– sport, vidámság

*
SZÜLÕK DÉLELÕTTI PROGRAMJA:

– június 10.: Generációk a családban – Dr. Tolnay Lajos és
felesége, Márti

– szeptember 2.: Együtt a kereszthordozásban
– Dr. Hajdú Csaba és felesége, Kati

*
A szervezõk munkáját megkönnyítitek, ha elõzetesen jelzitek

az érkezõk létszámát. Hívjatok barátokat, ismerõsöket is!
*

Programfelelõs: Dr. Mikolicz Gyula

Idõpont: 2006. július 17-22.

Idõpont: 2006. június 10. és szeptember 2.

Részvételi díj: 1133..550000,,-- FFtt,, ami a szállás és étkezés

díját tartalmazza

Jelentkezési határidõ: 2006. július 3.

Jelentkezési elõleg: 5.000,- Ft, amit piros postai

csekken a jelentkezéssel egyidõben fizess be!

Részvételi díj: 

nniinnccss,, ddee aaddoommáánnyytt eellffooggaadduunnkk

A részvétel egyéb feltételei: kötelezettség nélkül

Jelentkezési határidõ: 

a szombatot megelõzõ szerdáig

Pécelen - a Biblia Szövetség székházában
*

A Genezis tábort ajánljuk középiskolás diákoknak, 
felsõfokú tanulmányokat folytatóknak, felnõtteknek, akik

munkájuk során a hit és tudomány kérdéseivel foglalkoznak,
pedagógusoknak, lelki munkásoknak (lelkipásztoroknak és

teológus hallgatóknak is!), ifjúsági vezetõknek 
és minden gondolkodni szeretõ embertársunknak.
Elhelyezés korlátozott számban a Biblia Szövetség

székházában, 2-3 ágyas szobákban, kultúrált környezetben,
háromszori étkezéssel.

A bejáróknak étkezést biztosítunk.

Elõadók: Cserháti Mátyás, Gaál Éva, Hazuga Nándorné, 
Dr. Jeszenszky Ferenc, Dr. Nitkovszki Eduárd, Papp Tibor, 

Dr. Pauk János, Dr. Szentpétery Péter, Szilágyi Imre,
Tariska Zoltán, Vohmann Péter, Weber István, mint

munkaterületükön elismert szakemberek

Pécel - a Biblia Szövetség székháza és 
a hozzá tartozó szabad területek

*
Hagyományos családi napjainkkal a keresztyén

emberek, családok közötti barátság ápolását, 
ezzel a jelen és a jövõ építését szeretnénk segíteni.

Hisszük, hogy Isten Lelkének jelenléte egyedi jelleget
teremt ismerõs és még ismeretlen emberek között,
bátorít, hogy nem vagyunk egyedül kérdéseinkkel,

problémáinkkal, örömeinkkel.
*

A programok kötetlensége a szervezettség mellett 
felszabadulttá és pihentetõvé teszi az együttlétet.

A találkozás lehetõsége mélyíti a barátságot, erõsíti a
hitet, munkálja a gyõztes keresztyén életet.

!  E  *  A  v  F  7  G  3



6

J T ` 0 =  -  - F

9.  Házassággondozó konferenciák (I. és II. hét) – házaspároknak

10.  Lelkigondozói konferencia – felnõtteknek

I. hét program-terve (június 25-30.): 
–– HHáázzaassttáárrssii öönniissmmeerreett 

(Milyen férjnek vagy feleségnek ismerem magam?)
–– IIssmmeerrjjüükk mmeegg,, ffooggaaddjjuukk eell ééss éérrttssüükk mmeegg eeggyymmáásstt!!

(Különbözõségeink. Empátia.) 
–– BBáánnttááss,, mmeeggbbáánnttóóddááss,, mmeeggbbooccssááttááss,, mmeeggbbéékkééllééss

–– MMiitt aaddhhaattuunnkk eeggyymmáássnnaakk ééss mmiitt kkaapphhaattuunnkk eeggyymmáássttóóll??

A tervezett napirend: 
7.30 imaóra 
8.00 reggeli 

9.00 egyéni csendesóra 
10.00 elõadás 

11.00 kiscsoportos beszélgetés
13.00 ebéd 

14.00-16.00 párok beszélgetnek egymással a megadott kérdésekrõl
16.30 kiscsoport vagy elõadás 

18.00 vacsora 
20.00 esti áhítat. 

*
A konferencia vezetõje: Dr. Pálhegyi Ferenc, munkatársaival

* * *

II. hét program-terve (július 23-29.):
szervezés alatt

A konferencia vezetõje: Fûtõ Róbert, munkatársaival

Idõpont: 2006. június 24-29. és 2006. július 23-29.

Részvételi díj:- 4444..000000,,-- FFtt//hháázzaassppáárr (I. hét - Szépalma)

- 3322..440000,,-- FFtt//hháázzaassppáárr (II. hét - Pécel)

A részvétel egyéb feltételei: házaspároknak

Jelentkezési határidõ: Szépalmára, 2006. május 24.; 

Pécelre, 2006. július 9.

Jelentkezési elõleg: 5.000,- Ft piros postai csekken

I. hét Szépalma-Porva (Veszprém megye), 
Hotel Szépalma

II. hét: Pécel - a Biblia Szövetség központja
*

A Szentírás tanítása alapján valljuk és hisszük, 
hogy Isten a házasságot már a teremtéskor is kiemelt

feladattal és rendeltetéssel ruházta fel.
A házasság és ezzel a család válsága hûen tükrözi az

ember elesett voltát; s ahogyan Isten Lelke és szeretete
vigyázza és ápolja az egyéni életeket, 

hasonló gondoskodással dicsõíti meg magát 
a keresztyén házasságban is.

A házassággondozó konferenciák célja és feladata,
hogy lehetõséget adjon a megújulásra, a szeretet-

kapcsolat megerõsítésére, ezzel a házasságra, családra
vonatkozó isteni rendelkezés megvalósulására.

Program-terv:

Lelki program:

Áhítatok, imaközösség, elõadások és az elhangzottak
közös megbeszélése

Szánjátok oda magatokat Istennek! - címmel
Reggel és délután:

ODASZÁNVA...
ð életünket; ð testünket; ð Krisztus követésére; 

ð megszentelõdésre; ð szolgálatra; 
ð földi értékeinket; ð idõnket; ð jövõnket

Este: evangélizáció

Szabadidõs program: 
pihenés, séta a faluban és környékén, ismerkedés és

barátkozás, a közeli, melegvizû gyógyfürdõ 
szolgáltatásainak igénybevétele

*
A konferencia vezetõiként:

Asztalos Zoltán és Zila Péter, munkatársaikkal

Idõpont: 2006. november 20-24.

Részvételi díj: 1166..000000,,-- FFtt

Jelentkezés és bõvebb felvilágosítás: 

Asztalos Zoltánné 4200 Hajdúszoboszló, 

Csokonai u. 32.; Tel/fax: 52/363-812

Jelentkezési határidõ: 2006. november 1.

Jelentkezési elõleg: nincs

Berekfürdõ (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 
– Megbékélés háza

*
Már több mint egy évtizede, még megboldogult

Borbély Béla atyánk kezdeményezésére és
szervezésében indultak az elsõ lelkigondozói 

konferenciák Berekfürdõn. Azóta is minden évben 
sok-sok ember nyer áldást, megerõsödést ebben a kies
épületben. A szervezõk hûsége, a szolgálók õszinte és

Igéhez hû gondolatai, a testvéri légkör, valamint
természetesen Isten Lelkének ereje az, 

ami gazdag lelki tartalommal tölti meg a programokat.

A programot elsõsorban ajánljuk a Tiszántúlon és 
a Duna-Tisza közén élõ érdeklõdõ embereknek.
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11.  Pedagógus konferencia és hitmélyítõ hét – pedagógusoknak

12.  Teológiai (I.) és orvosi (II.) konferencia – felnõtteknek

Program-terv:

Szabadidõs program: 
ismerkedés az itt élõ kollégák munkájával, barátkozás,

pihenés, séta, a hét közepén 
félnapos kirándulás a környék nevezetességeihez

Lelki és szakmai program:
Délelõtt és délután: szemléletteremtõ tematikus elõadások

Reggel és este: hitmélyítõ bibliamagyarázatok

A részletes programon dolgoznak a szervezõk,
a jelentkezõket értesíteni fogják a tervezet részleteirõl.

* * *

A részvételi díj tartalmazza a szállás, étkezés és 
a konferencia rendezési költségeit.

Jelentkezés és/vagy további felvilágosítás: 
MMiihháállyyii MMáárrttaa,, 1126 Budapest, Szoboszlai u. 15. 

tel.: (06-1) 355-1586; ill. 
KKõõrröössii ÉÉvvaa,, tel.: (06-1) 200-2355; 

e-mail: korosye@freemail.hu

A konferencia vezetõje: - Dr. Viczián Miklós, munkatársaival

Idõpont: 2006. július 3-8. (a Molnár Mária Külmissziós Alapítvánnyal közös szervezésben)

Idõpont: 2006. június 19-23. Idõpont: 2006. október 29-november 3.

Péterfalva (Kárpátalja)
*

Szállás: a Péterfalvi Református Gimnázium Kollégiumában
Megközelítés: Budapestrõl Fehérgyarmatig vasúton (6.05-
11.25). Fehérgyarmattól Tiszabecs országhatárig autóbusz

(12.32-13.05), a határtól a kenferencia helyszínéig 
a szállításról gondoskodunk. 

A gépkocsival érkezõk Tiszabecsnél kelhetnek át a határon,
és onnan, a határ mentén DK-re tartsanak Péterfalváig.

A konferencia helyszíneként ebben az évben Kárpátaljára
esett a választásunk. Ezzel szeretnénk lehetõséget biztosítani

arra, hogy az itt élõ pedagógusok is nagyobb számban 
tudjanak részt venni a programokon, de motivált bennünket

az is, hogy a Kárpát-medence más részeirõl érkezõ 
pedagógusok megismerkedhessenek az itt élõ kollégáikkal,

munkájukkal, környezetükkel, körülményeikkel.

II. hét: Szépalma-Porva (Veszprém megye), 
a Hotel Szépalmában

*
A konferencián való részvétel keresztyén szemléletû és

életvitelû orvosok, medikusok számára ajánlott.
*

Program-terv:
A részletek kidolgozás és egyeztetés alatt.

A részvétel a részletes programtervet tartalmazó meghívóra
történõ jelentkezés alapján lehetséges.

Meghívó igényelhetõ a Biblia Szövetség címén, 
amit várhatóan szeptember hónapban küldünk ki.

*
A konferencia vezetõiként: Dr. Erdélyi Judit és 

Sípos Ete Álmos munkatársaikkal

Részvételi díj: 13.500,,-- FFtt

A részvétel egyéb feltételei: lelkipásztoroknak, 

teológus hallgatóknak

Jelentkezési határidõ: 2006. június 25.

Jelentkezési elõleg: 5.000,- Ft, amit piros postai

csekken a jelentkezéssel egyidõben kell befizetni!

Részvételi díj: 22.000,,-- FFtt

A részvétel egyéb feltételei: orvosoknak, 

medikusoknak

Jelentkezési határidõ: a meghívóban közölt idõpont

Jelentkezési elõleg: 5.000,- Ft, amit piros postai

csekken a jelentkezéssel egyidõben kell befizetni!

I. hét: Pécel - a Biblia Szövetség központjában
*

A konferencián való részvétel a biblikus szemléletet elõtérbe
helyezõ, vagy az iránt érdeklõdõ lelkipásztorok vagy 

teológus hallgatók számára ajánlott.

*
Program-terv:

A részletek kidolgozás és egyeztetés alatt.

A részvétel a részletes programtervet tartalmazó meghívóra
történõ jelentkezés alapján lehetséges.

Meghívó igényelhetõ a Biblia Szövetség címén, 
amit várhatóan május hónapban küldünk ki.

*
A konferencia vezetõje: Sípos Ete Álmos, munkatársaival

Részvételi díj: 1144..000000,,-- FFtt

Jelentkezés: írásban vagy e-mailen a jobboldalon

közölt címeken.

Jelentkezési határidõ: 2006. június 20.

A részvétel egyéb feltételei: gyakorló vagy 

felsõfokú tanulmányokat folytató pedagógusoknak
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13.  Lelki konferencia – felnõtteknek

14.  Hitmélyítõ konferencia – felnõtteknek

Program-terv:
Lelki program:

Reggel: imaközösség
Délelõtt (10.00-12.30): (2Kor 6. alapján)

– Együttmunkálkodók: ne botránkoztassunk; 
– Ajánljuk magunkat a nehézségek által; 

– Ajánljuk magunkat Isten erejében; 
– Ajánljuk magunkat mindenben

Délután (16.00-18.30): (Jel 2-3. alapján)
– Levél az efézusi gyülekezet angyalának 
– Levél a szmirnai gyülekezet angyalának

– Levél a pergamoni gyülekezet angyalának
– Levél a filadelfiai gyülekezet angyalának
– Levél a laodiceiai gyülekezet angyalának

Este (20.00-21.00): A szeretet... (1Kor 13. alapján)
ð hosszútûrõ és kegyes; ð nem irigykedik, és nem

fuvalkodik fel; ð nem viselkedik bántóan, és nem rója fel 
a gonoszt; ð nem örül a hamisságnak; ð mindent elfedez, 

és soha el nem fogy

Szabadidõs program: erdei vagy botanikuskerti séta, pihenés,
kirándulás a környék nevezetességeihez (Csesznek, Zirc...),

barátkozás, ismerkedés
*

A konferencia vezetõje: Margit István
Munkatársak: Benedek Csilla és Dr. Szabó Pál

Idõpont: 2006. november 26-december 1.

Részvételi díj: 22.000,,-- FFtt

A részvétel egyéb feltételei: 18 év felettieknek

Jelentkezési határidõ: április 30.

Jelentkezési elõleg: 5.000,- Ft, amit piros postai

csekken a jelentkezéssel egyidõben kell befizetni!

Szépalma-Porva (Veszprém megye) - Hotel Szépalma
*

A Bakony-fennsík magaslati levegõje, természeti 
szépsége és kincsei, a szállodai ellátás az elmúlt évek-
ben mindig gazdag élménnyel ajándékozta meg az ott
konferenciázó testvéreinket. De tudjuk azt is, hogy az
Ige közelsége, a testvéri légkör, a szolgálók hûséges
munkája, legfõképpen Isten kegyelmes jelenléte volt

az, ami megáldotta és ezzel megújította, megerõsítette
mindazokat, akik vállalták a részvételt.

Hisszük, hogy Isten hûsége ebben az esztendõben is
áldásokat tartogat és oszt majd a konferencián.

A résztvevõk száma (35 fõ) korlátozott, és 
a konferencia meghirdetése után hamar betelik.

& o & o & o & o & o

Idõpont: 2006. július 10-15.
Program-terv:

Lelki program:
Délelõtt (10.30-12.30): Séba királynõje (1Kir 10.) 
ð Válasz a feltett kérdésekre; ð Látni és álmélkodni; 

ð Boldogok a te szolgáid; ð Többet ad, mint amit kérni tudunk

Délután (16.00-18.30): (Jn 15. alapján)
– Krisztus nélkül semmi értelme; – Krisztusban maradjunk,

vagy sem?; – Tanítványság és sok gyümölcs; 
– Krisztus szeretete – A beteljesedés öröme

Este (20.00-20.45): Az Úr mondja magáról
ð „Aki énhozzám jó, semmiképpen ki nem vetem.“; 

ð „... én vagyok az Úr, a te gyógyítód.“; 
ð „Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak.“; 

ð „Azért jöttem, hogy életük legyen és bõvölködjenek.“; 
ð „Ne félj, én vagyok az Elsõ és az Utolsó, és az Élõ!“

Szabadidõs programok: 
pihenés a BSz csendes parkjában, séta a városban, kastély-

látogatás
*

A konferencia vezetõje: Benedek Csilla
Munkatársak: Kurgyis Lászlóné (Zsuzsa), Tariska Zoltán

Részvételi díj: 13.500,,-- FFtt

A részvétel egyéb feltételei: 18 év felettieknek

Jelentkezési határidõ: 2006. június 26.

Jelentkezési elõleg: 5.000,- Ft, amit piros postai

csekken a jelentkezéssel egyidõben kell befizetni!

Pécel – a Biblia Szövetség székháza
*

A két-három ágyas szobák komfortja, a tágas épület, 
a környezet nyugalmat árasztó békessége megteremti

azt a szükséges külsõ feltételt, ami az Isten elõtti 
elcsendesedéshez, a lelki megújuláshoz,

megerõsödéshez szükséges.
A ház szûkös vendéglátó képessége (max. 23 fõ) nagy

elõnyt jelent ahhoz, hogy a családias légkör lehetõséget
adjon a felszabadult, õszinte közös beszélgetésekhez,

az egymás jobb megismeréséhez.
*

A fõváros közelsége miatt 
vendégeink sokszor szállásigény nélkül 

vesznek részt a konferencián.


