Programfüzet

Beszámolókkal és képekkel, amik a 2006. év
eseményeirõl tudósítanak

B i b l i a S zö vetség

2007. év

táborokról, konferenciákról

M I N D E N K I N E K !
Aki érdeklõdik a Biblia Szövetség, vagy az általa szervezett rendezvények, táborok, konferenciák
iránt, és szívesen csatlakozna azokhoz, akik 2007-ben a szövetségi programok valamelyikét
választják a maguk vagy családtagjuk számára a lelki megújulásra és megerõsödésre,
a „szabadidõ hasznos eltöltésére“, illetve testvéri találkozásra, barátkozásra.
fotó:
Papp Tibor

Érdeklõdjék a BSz egyéb rendezvényei, munkája iránt a
3 6 / 2 8 - 4 5 2 3 3 4 -es tel/fax számon, vagy a w w w . b i b l i a s z o v . h u honlapon;
elektronikus leveleit a b s z @ b i b l i a s z o v . h u ;
egyéb küldeményeit a H - 2 1 1 9 P é c e l , P f . 1 7 címre küldheti el!
(A Biblia Szövetség kiadványa, megjelentetésért felel: dr. Mikolicz Gyula)

Felnõtt konferenciák
Berekfürdõ

Berekfürdõi
lelkigondozói
konferencia
2007. november 19-23.
Vezeti: Zila Péter
Költsége: ~18.000,- Ft/fõ/hét
(az utazás költségét
nem tartalmazza)
Jelentkezés: Asztalos Zoltán,
4200 Hajdúszoboszló,
Csokonai u. 32.

„A nyári, péceli csendeshéten – a konyhai szolgálatom
mellett –, részt vehettem az elõadásokon és esti áhítatokon is.
Kegyelmes Urunk ajándéka volt ez az együttlét...
Délelõtt Séba királynõ és Salamon találkozását beszéltük meg,
aki, bár ajándékokat vitt, de megajándékozottan tért haza,
mivel Isten dicsõségét és hatalmát láthatta, tapasztalhatta.
Este a megfeszített Krisztusról hallhattunk...
Hálával gondolok erre, az egyébként igen meleg nyári hétre, ahol
az Úr mindent kirendelt testileg és lelkileg is a résztvevõknek.
Számomra pedig az evangéliumi ének sorait juttatta eszembe:
»Csodálva, imádva tekintek
Kegyelmednek tengeribe,
És hallgatom édes örömmel,
Mit róla tanít az Ige.«”
Haszon Józsefné / Bp.

Szépalma

„A november végi hó mentes, bár ködfoltos napokat a szépalmai szállodában tölthettük, ahol – a korábbi esztendõkhöz hasonlóan – hitmélyítõ csendeshetünk
igen meleg, testvéri légkörben telt el. Vasárnap déltõl péntek reggelig a lelki
felüdülés mellett a testiekben sem szenvedtünk hiányt, az idõjárás pedig lehetõvé
tette a táj szépségével való ismerkedést is.
Délelõtt a 2Kor 6,1-10 alapján az együttmunkálkodók botránkoztatás-mentes
életérõl hallottunk, amit a csoportos megSzépalma
beszélések oldott és õszinte hangulatú
együttléte követett. Délutánonként a hét
„mennyei levél” idõszerû hitbeli, társadalmi
és etikai témáival foglalkoztunk, este pedig
a szeretet volt az áhítatok témája, amit egyegy vers mûvészi tolmácsolása tett értékesebbé.
Az ezeket követõ fakultatív programunk
film- és (érdekes, Távol-Keletet bemutató)
diavetítés volt.” Margit István / Pécel
Szépalma

Szépalmai
lelki konferencia
2007. november 25-30.
Vezeti: Margit István
Költsége: 24.700,- Ft/fõ/hét
(az utazás költségét
nem tartalmazza)

Szépalma

„Azzal a reménységgel
tekintek vissza a péceli hétre,
hogy mindenki Isten örökkévaló
munkájában részesedhetett.”
Benedek Csilla / Pécel

Péceli
lelki konferencia
2007. július 9-14.
Vezeti: Benedek Csilla
Költsége: 14.250,- Ft/fõ/hét
(az utazás költségét
nem tartalmazza)
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Pedagógus konferencia
2007. július 2-7. Kismaros
Vezeti: dr. Viczián Miklós
Költsége: ~16.000,- Ft/fõ/hét
(az utazás költségét nem tartalmazza)
Jelentkezés: dr. Viczián Miklós,
1027 Bp., Hidász u. 7.
viczian@freemail.hu
vagy Kõrösi Éva, korosye@freemail.hu
Részvétel csak pedagógusoknak!

Szakmai konferenciák
„Bár nem vagyok tagja, de
mégis közel áll hozzám az a
teológiai irányvonal, amit a
BSZ képvisel ma Magyarországon. Fontos lenne, hogy minél
több magyar lelkipásztor vegye
komolyan a Szentírás tanítását
úgy, hogy szigorúan ragaszkodik annak tartalmához és tanításához, elveihez...“
Rácz József / Dunaszentgyörgy

„A Kárpátaljáig tartó utazás nehézségeit kárpótolta a gondos vendégfogadás és a
pedagógus konferencia gazdag programja, ami széles kitekintést adott a magyarság
újabb kori történelmére, demográfiai helyzetére, a magyarországi vállalkozások
gondjaira és a posztmodern gondolkodás jellemzõire. A tág körkép mellett az iskolai fegyelmezés szakmai kérdései is terítékre kerültek. A reggeli hitmélyítõ alkalmakon Jónás könyvével ismerkedtünk, esténként pedig Jézus Krisztust egyedülálló
nagyságáért dicsõíthettük – a péterfalvai gyülekezettel együtt – a templomban
megtartott evangélizációs istentiszteleteken. A konferencia programját a félnapos
beregszászi, munkácsi kirándulás tette teljessé.” dr. Viczián Miklós / Bp.
„Immár tizenegyedszer gyûlt össze 2006 október-november fordulóján a BSz orvos-szekciójának kicsiny,
ám lelkes csapata. Az utóbbi években a konferencia inkább lelki-teológiaivá változott. Amíg kezdetben
több orvos-szakmai és orvos-etikai elõadás hangzott el, addig egy-két éve már az egyik szakmai elõadássorozatot teológiai-filozófiai váltotta fel... Minden napot igetanulmánnyal kezdtünk, délelõtt az evolúció volt a központi gondolat, délután következtek az orvos-szakmai témák (homeopátia, gyógyszeres
terápia, szakmai döntések a keresztyén hit alapján, a rákkutatás diagnosztikai-terápiás eredményei és
lehetõsége), este a Krisztus-követés útja volt az összefoglaló cím.” Dr. Erdélyi Judit / Bp.
„A Genezis táborban csodálatos ajándékot kaptam Istentõl: mások hite által épülhettem. A lelki harcban nagy segítségemre volt az eltöltött hét; a csodálatos lelki tápláléktól sokat erõsödhettem. Jézus megfáradként magához hívott, és nyugalmat adott
nekem (Mt 11,28). Színvonalas és éredekes elõadásokon, tápláló áhitatokon vehetten
részt, kedves embereket ismerhettem meg, és jó lehetõségek nyíltak a szabadidõ eltöltésére is. Pécel nagyon szép helyen fekszik.“ Szabó Dániel / Bácsfeketehegy, Vajdaság

Teológiai
konferencia
2007. június 25-29. Pécel
Vezeti: Sípos Ete Álmos
Költsége: 14.250,- Ft/fõ/hét
(az utazás költségét
nem tartalmazza)
Részvétel csak lelkészeknek!

Orvos konferencia
2007. okt. 28-nov. 2.
Szépalma
Vezeti: dr. Erdélyi Judit és
Sípos Ete Álmos
Költsége: 25.000,- Ft/fõ/hét
(az utazás költségét
nem tartalmazza)
Részvétel csak orvosoknak!

Genezis tábor
2007. július 16-21. Pécel
Vezeti: Weber István
Költsége: 14.250,- Ft/fõ/hét
(az utazás költségét
nem tartalmazza)
Genezis tábor

„Olyan témákról kaptam információt a
Genezis táborban, ami eddig ismeretlen
volt elõttem. Az elõadások alatt felmerült kérdéseim sem maradtak megválaszolatlanok. Külön köszönet a könyvbemutatókért és internetes elérhetõségekért. Örülök a sok jó barátnak is.“
Halász Sámuel / Hertelendyfalva, Vajdaság
„Hálás vagyok a lelkiekben gazdag hétért. Fontos és biblikus dolgokat hallottam, és
még jobban megismerhettem teremtõ Uramat. Érthetõek és nagyon érdekesek,
sokoldalúak voltak a teremtésrõl szóló tanítások. Nagyon élveztem a színvonalas és
képekkel tarkított elõadásokat. Az esti áhítatok is elgondolkodtatóak voltak. Milyen
csodákat tud tenni Jézus azokkal, akik találkoznak vele! Nagyon tetszett, hogy elõadók
és hallgatók teljesen egyek tudtunk lenni az Úrban, és valóban áldásos, testvéri
közösség alakult ki közöttünk. Nagyon várom a folytatást!“
Szolga Renáta / Bácsfeketehegy, Vajdaság
„Öt napig ennek a lelkes, tudományra, és fõleg az igazságra éhes társaságnak lehettem a tagja. A
nagyszerû elõadásokon kivül, amelyek számos kérdésemre adtak választ, a csapat összetétele tetszett nagyon. Ezen a héten több korosztály volt együtt, mégsem éreztük a generációk közötti válaszfalakat. Hát nem csodálatos, hogy a Biblia az a könyv, ami minden korlátot lerombol?! Egyaránt
megszólítja a fiatalt és az öreget, a férfit és a nõt. Már nagyon várom a következõ tábort!“
Kelemen Andrea / Bácsfeketehegy, Vajdaság
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Missziói
konferencia
– Az aratnivaló sok, de
a munkás kevés címmel
2007. aug. 20-24. Pécel
Vezeti: Margit István és
Weber István
Költsége: 14.250,- Ft/fõ/hét
(az utazás költségét
nem tartalmazza)

Tinik
10-13 éves fiúk –
lányok táborozása
2007. június 25-30. –
Simontornya
Vezeti: Papp Tibor
Költsége: 12.500,- Ft/fõ/hét
(az utazás költségét
nem tartalmazza)
a simontornyai táborhely udvara

„Vonattal utaztunk, többszöri átszállással. Amikor megérkeztünk, még sokat kellett gyalogolni,
mert a tábor kint volt a falu szélén.
Kényelmes házakban laktunk, és a táborhoz tartozott egy strandröplabda pálya is, amit
gyakran használtunk. Kecskék is voltak. Áhítat reggel és este volt. Reggeli
elõtt rendet kellett rakni (ezt szerintem senki se szerette). Az ételek
egyébként finomak voltak. Minden
nap ebéd után kézmûves foglalkozás
volt. Két nap el lehetett menni
íjászni. Egy nap elmentünk a környékre bringázni. Egyszer átmentünk a
romániai Nagykárolyba. Vagy fél órát álltunk a határon, de Nagykároly nagyon szép volt.
A szorgalomra mindenki pontot kapott, és az utolsó napon ezt „levásároltuk”.” Sztanó Gábor / Bp.

„Hálára késztet bennünket az a tény, hogy ezekben a tini táborokban
nincsenek komoly fegyelmezési nehézségeink. Ennek okát – többek között
– abban látjuk, hogy a táborozó gyerekek nagy részét a korábbi évekrõl
már ismerõsként üdvözöljük, és így szinte természetes az a folyamat, hogy „régi” táborozóink pillanatok alatt beavatják az
újakat a tábori szabályokba. Így nem kell nagy csatákat vívnunk az áhítatokra való pontos érkezés, az esti fürdések, a
szobák rendjének fenntartása és egyéb kívánalmak miatt. A
reggeli áhítatok témájához kapcsolódott a Kicsoda vagy,
Uram? c. munkafüzet feladatsorának megoldása, majd ezek
segítségével csoportbeszélgetéseken igyekeztünk elmélyíteni az
áhítatban elhangzottakat. Újdonság volt egy missziós történet
feldolgozása, aminek folytatását napról napra nagy izgalommal várták a gyerekek. Az aranymondást is közösen tanultuk, ahol
az elsajátítás játékos formája megkönnyítette az igék megjegyzését. Az
esti áhítat az evangéliumot mint örömhírt kapcsolta a gyermekek
életéhez. A kézmûves foglalkozásokon hímzõfonalból, raffiából, bõrbõl
dísz- és ajándéktárgyat készítettünk.
Diaképek segítségével a Bajkáltóhoz kirándultunk, íjaztunk,
kerékpároztunk, foci-, vízilufi- és
röplabdaverseny is volt. De a
romániai Nagykárolyt is bebarangoltuk, illetve egyik délután
missziói témájú csapatversenyben mértük össze tájékozottságunkat és ügyességünket. A tábort a korábbi,
népszerû gyakorlatnak megfelelõen jutalomvásár zárta.”
Horváth Mária / Pécel
A fotók a Szatmár
megyei Tiborszálláson
készültek
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13 éves kor feletti
lányok táborozása
2007. június 25-30.
– Simontornya
Vezeti: Bálint Józsefné, Gyöngyi
Költsége: 12.500,- Ft/fõ/hét
(az utazás költségét nem tartalmazza)

Tiborszállás

„Tiborszálláson a lányokkal délelõttönként tévhitekrõl
beszélgettünk, úgymint a vallásról, Istenrõl, Jézusról és
a Bibliáról szóló emberi véleményekrõl, illetve cáfolatairól...
Esténként olyan bibliai nõalakokkal foglalkoztunk, akik találkoztak Jézus Krisztussal,
az élõ Istennel: élethelyzeteikkel, nehézségeikre, gondjaikra talált megoldásaikkal...
A szabadidõs programokból a kézmûves és a készségfejlesztõ foglalkozások
vonzottak bennünket a legjobban.
Utolsó délután birtokba vettük a tábor konyháját, hogy elkészítsük a tiborszállási lavórtortát.
A lányok önálló munkával készítették, díszítették ezt a különleges csemegét,
majd megvendégelték a többi táborozót is.”
Szász L. Dóra / Kisbér
„Tiszta és szeplõtlen kegyesség
az Isten és Atya elõtt ez:
meglátogatni az árvákat…”
(Jak 1,27)
„A résztvevõk mindannyian
állami gondoskodásban, vagyis
intézetben élõ tizenéves fiatalok voltak. Nap mint nap sok
lelki fájdalom, csalódás érte már õket eddigi életükben, a
világtól pedig nem kaptak túl sok segítséget és megértést
ezek elhordozásához. Volt közöttük, aki nem is ismerte az
édesanyját; vagy, akinek meghalt a családja, néhányuk szülei
pedig olyan nehéz anyagi körülmények között élnek, hogy
nem tudják magukhoz venni gyermeküket, másoknak pedig
alkalmatlanok is erre a feladatra. Érthetõ módon mindegyikük nagyon érzékeny és szeretetéhes...
Programjaink között szerepelt, hogy naponta kétszer – reggel és este – összegyûltünk az ige köré, továbbá a héten
játékos csapatverseny formájában felfedeztük Pécelt, lovagoltunk egy közeli tanyán, sokat kézmûveskedtünk, és egy
egész napos kiránduláson is voltunk Esztergomban... Azóta
is levelezek két lánnyal, és tudom, hogy hosszú ideig merítettek erõt ebbõl a táborból mindennapjaikhoz. Hatalmas élmény és ajándék volt számukra az egy hétig tartó jókedv és
békesség...“ Szabó Csillag Virág / Neszmély

Állami gondoskodás vagy
nehéz családi körülmények
között élõ lányok táborozása
2007. augusztus 6-11. – Pécel
Vezeti: Gáspár Andrea
A tábor költségét a Biblia Szövetség fedezi,
ehhez adományt, felajánlást
köszönettel elfogadunk.
Résztvevõk ajánlását is várjuk!
Vidám péceli pillanatok...

... és az
elkészült
mûvek

Tinik
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„Szerintem az eddigi négy vízi túrából ez
volt a legjobb. Az elsõ kettõ csillagtúra volt, de a lelkész nem jött
velünk, és talán ezért nem
forrt össze annyira a csapat.
Az egy évvel korábbi borzasztóan nehéz volt a nagy
távok miatt. A tavalyit –
szerintem – sikerült jól
behatárolnunk. Mindig jutott idõ az imádságra,
beszélgetésre...
A csapat lelkileg is igen jó
összhangban töltötte az
együttes idõt: a reggeli bizonyságtételek és beszélgetések
segítettek ebben bennünket.”
Prikler György / Hódmezõvásárhely

Fiataloknak
Kenutábor
2007. július 8-15. –
Sajópüspökitõl a Tiszáig
Vezeti: Dr. Nagy Ákos és
Prikler György
Költsége: ~15.000,- Ft/fõ/hét
(az oda- és visszautazás
költségét nem tartalmazza)
Fotók:
túra a Dunán

„A hitmélyítõ táborban a fegyelmezett élet – ott
megismert – különbözõ területei a beszélgetésekben nagyon jól kirajzolódtak. Nekem
legaktuálisabb a gondolat és az idõ fegyelme volt.
Rádöbbentem arra, hogy mennyire meghatározó
a gondolat az életben. Bár hallottam és tudtam
errõl, de így összeszedve, és példákkal illusztrálva érdekesebb volt. Most jutottam el oda, hogy
akkor ezen változtatni kell... Az egyetem jó
kényszerítõeszköz arra, hogy
ezen a területen elõrelépjek. A
zárthelyi vizsgákon, és az arra
való felkészüléseken érzem,
hogy rangsorolnom kell, hogy
mi a célom, és ebbe mi fér
bele, s csak azzal szabad
foglalkoznom... Az evangélizációs esték örömet okoztak,
mert szeretek énekelni, és a a
többiekkel közösen így is
szolgálhattam…”
Kiss János / Vasad

Papos

Hitmélyítõ
ifjúsági konferencia
2007. augusztus 6-11. –
Simontornya
Vezeti: Sípos Aba Álmos
Költsége: ~12.500,- Ft/fõ/hét
(az oda- és visszautazás
költségét nem tartalmazza)

Papos

„Papos, Mátészalkától 8 km-re fekvõ kis falu, aminek határában épült lovas panziót foglaltuk el, hogy egy hetet együtt tölthessünk az Ige körül...
Ki kell emelnünk a mátészalkai testvérek szeretetét, törõdését és gazdag vendéglátását, valamint házigazdánk figyelmes gondoskodását
(ingyenes lovaglás, kocsizás…). A résztvevõk között kialakult lelki-testvéri kapcsolatot az õszinte beszélgetések, közös szolgálat
(esti áhítat és bizonyságtétel a gyülekezet részvételével a templomban), az ige üzenete alakította folyamatosan.” Benedek Csilla / Pécel
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„2006-ban három új csoport indult, összesen több mint 100 résztvevõvel: Újpesten, Hajdúböszörményben és Pécelen, de folytattuk korábban kezdett tanfolyamainkat is Gyöngyösön, Rákosfalván, Debrecenben és Nyíregyházán. Összesen 32
alapfokú és 8 szakirányú képzést tartottunk. Nagy örömöt jelent, hogy újra meg
újra láthatjuk, ahogy Isten Igéje felébreszt, megújít, megelevenít embereket, és a
csoportokban szeretetközösségeket formál.” Sípos Alpár Szabolcs / Tápiószele
„Számomra a bibliaiskola nemcsak annyit jelent, hogy megismerhettem a biblia
összefüggéseit, hanem azt is, hogy Isten kijelentését helyesen értelmezhettem.
Megváltoztatta gondolkodásomat (ember központúról Isten központúra), ami
azt jelenti, hogy mindent Isten szemszögébõl kell nézni. Az Ó- és Újszövetség
közötti összefüggések is megvilágosodtak számomra, illetve, ami korábban érthetetlen volt, az most érhetõvé vált.” Ruska Attila / Nyíregyháza
„A hatalmas ismeretanyag befogadása igen fárasztó munkának is bizonyult, mégsem
lehetett kétséges, hogy alkalomról alkalomra ott a helyünk Pécelen. Sokat könnyített
helyzetünkön, hogy tanítóink mindig nagy lelkesedéssel és örömmel foglalkoztak a
Biblia témaköreivel, és a néha megterhelõ ismeretfolyamot üdítõ kis áhítatok tették
még befogadhatóbbá, örömmel teljesebbé.” Deli Levente / Biatorbágy

Bibliaiskola
Részletes
program és
részvételi feltétel
a Biblia és
Gyülekezet c.
folyóirat aktuális
számában
található

„Miért jó a Bibliaiskola? Elõször is azért, mert Isten igéjével, szavával foglalkozunk több hétvégén; mert megerõsít a hitben és lelkesít arra,
hogy még jobban vágyjam megismerni õt és szavát; tiszta, biblikus és érthetõ a tanítás; rendszeres igetanulmányozásra késztet; átfogó, rendszerezõ képet is ad
a Bibliáról és annak tanításáról; lenyûgözõ észrevenni az összefüggéseket; nem csupán száraz tananyag, hanem csendesnap, istentisztelet és
átformáló igetanulmányozás is egyben; a számon kérõ feladatsorok is motiválnak arra, hogy tüzetesebben rágjam át magam az elhangzottakon; együtt tanulhatok régi barátokkal, ismerõsökkel, illetve újabb kedves hívõ embereket ismertem meg.” Szász Márti / Bp.

Családi napok
Pécelen
– 2007. június 2.
– 2007. szeptember 1.
Délelõtt szülõknek családi
témában elõadás és közös
beszélgetés,
tiniknek teaház,
óvodás korig babaszoba,
nagyobbaknak kézmûves
foglalkozás vagy túra,
és a fiúk számára
az elmaradhatatlan foci;
közös, szabad tûzön fõzött
ebéd után barátkozás,
ruhaválogatás, játék etc.
Jelentkezés az adott napot
megelõzõ szerdáig az étel
elkészítése miatt.
A részvétel ingyenes,
korosztály: 0-100. életév.

Képek a családi napról

Családok
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Házaspárok

Pécel

Házassággondozó
konferencia

„Pécelen a reggeli elõadások Istenrõl,
kegyelmérõl, igazságáról és szereteté– 2007. június 24-29.
rõl szóltak, ami segített bennünket az
Szépalma
igazi istenismeretben elõre jutni, és
Vezeti: dr. Pálhegyi Ferenc
abban, hogy ennek fényében lássuk
Költsége: 49.400,- Ft/hp.
az egyéni és házassági gondjainkat...
A csoportbeszélgetések nagyon õszin(az utazás költségét
te légkörben zajlottak, ezekbõl mindnyájan épültünk...
nem tartalmazza)
Pécel
Az esti elõadás fejtegette a házassággal kapcsolatos
Közös szervezésben
témákat, mint a tisztelet és szeretet, vagy a férfi és nõ
a Bibliai Házassággondozó
közötti különbséget. Esténként filmnézés is színesíSzolgálattal
tette programunkat. Az utolsó nap csendes délutánt
*
tartottunk, amikor mindenki átgondolhatta a héten
– 2007. júl. 28- aug. 4. Pécel
elhangzottakat, és levelet írhatott párjának és Istennek
(szervezés alatt)
is. A morzsaszedegetésen elérzékenyülve hallgattuk
Költsége: 28.500,- Ft/hp.
ezeket az (önkéntesen felolvasott) leveleket. Pl. valaki
azzal a kéréssel fordult Istenhez, hogy szeretné, ha a
Pécel
párja bocsánatot kérne tõle. Majd meghallgattuk társa levelét, ami után egyikünk szeme
sem maradt szárazon, mert megható módon kért bocsánatot párjától – életében
elõször.” Váraljai János és Edina / Bp.
„Szépalma, távol minden városi nyüzsgéstõl, festõi környezetben fogadott bennünket,
18 különbözõ korú házaspárt az ország más-más pontjáról... A közös bemutatkozás után
rögtön feladatot kaptunk: választani valakit, akivel szívesen megosztjuk örömünket, kudarcainkat, félelmeinket. A reggeli-esti áhítatok, délelõtti-délutáni elõadások, majd az azt követõ
kiscsoportos beszélgetések mind-mind közelebb vittek az Úrhoz és egymáshoz. A sûrû program mellett jutott idõ kirándulásokra, íjászatra, szaunára, pezsgõfürdõre, és nem utolsó sorban arra is, hogy párunkkal olyan dolgokról beszélgessünk a Biblia
látásmódja szerint, amik a másik szükségleteirõl szólnak. A figyelmes meghallgatást tanultuk vagy újra tanultuk... Jó volt a
közös étkezések alkalmával mindig más párok mellé ülve beszélgetni, ismerkedni, tanulni egymástól. A hét végére jól összeforrott, vidám csapat lettünk.” Lénárd Jánosné / Pécel

Tudnivalók
Jelentkezés
A Biblia Szövetség programjai nyitottak, azokra magyar nyelvû jelentkezõket várunk,
az egyes pontoknak megfelelõ esetleges életkori, nembeli vagy szakmai korlátozással.
Rendezvényeink a biblikus keresztyén etikai normák alapján szervezõdnek; így kérjük, hogy jelentkezésüket
ennek ismeretében tegyék meg; részvételük, magatartásuk feleljen meg ennek a normarendszernek!
Rendezvényeink elválaszthatatlan részét képezi a biblikus keresztyén tanítás ismertetése és gyakorlása.
Jelentkezni a pontos név és cím megadásával lehet a Biblia Szövetség címén – kivétel a berekfürdõi és
a pedagógus konferencia. A családos napra az ebéd elkészítéséhez csak létszámadatot várunk.
18 életév alatt szükséges a születési idõpont közlése is, ebben az esetben a szülõk,
gondviselõk beleegyezõ és elfogadó nyilatkozatát fogjuk kérni, amihez a megfelelõ nyomtatványt megküldjük.
Jelentkezési feltétel az elõleg rózsaszín postai utalványon történõ befizetése, ami 5.000,- Ft/fõ (kivétel a berekfürdõi és
a pedagógus konferencia), amit visszafizetni – a részvétel meghiúsulása esetén –
csak rendkívül indokolt esetben tudunk (pl. programtörlés).
A jelentkezéseket visszaigazoljuk, részletes ismertetést a tudnivalókról az adott idõpont elõtt két héttel közlünk.
Részvétel
Részvétel a program teljes idõtartamára ajánlott. A tinédzsereknél (de idõsebbeknél is) a szórakoztató eszközök
(mp3-4, CD-DVD-lejátszó, mobiltelefon...) használatának mellõzését kérjük!
A mindennapi gyakorlatban nem használatos eszközök (mûszaki berendezések, ékszerek, ruházat...)
állapotában történõ esetleges változásokért vagy eltûnéséért felelõsséget vállalni nem tudunk.
*

Elérhetõség: Biblia Szövetség, 2119 Pécel, Pf. 17; tel/fax: 28/452-334; e-mail: bsz@bibliaszov.hu
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