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Keresztény Advent Közösség
(Postacím: 1121 Budapest, Remete út 16/A)

Sola Scriptura Teológiai Főiskola
(Postacím: 2051 Biatorbágy, Patak u. 34/A)

Spalding Alapítvány
(Postacím: 2051 Biatorbágy, Füzes u. 83/a)

Tárt-Kapu Alapítvány
(Postacím: 8600 Siófok, Rákóczi Ferenc u. 8. 
– Aradiné Kadlicskó Edina)

Eleki Életmódközpont
(Postacím: 5742 Elek, Kossuth utca 54.)



T öbb mint három évtizede szervezünk nyaranta különböző 
korú és érdeklődésű résztvevők számára táborokat. E tábo-
rok témájukat és programjukat tekintve bőséges választási 

lehetőséget nyújtanak a kikapcsolódásra, testi-lelki felüdülésre vá-
gyók részére. A pihenés és a természet szépségeinek felfedezése mel-
lett a Biblia üzenetének, értékeinek felfedezésére, megismerésére is 
lehetőséget kínálunk minden turnusban.
Az idei évben néhány táborunkat új helyszínen rendezzük meg. Mint 
minden évben, most is törekedtünk arra, hogy a szállások minősége 
és ára mindenki számára vonzó és elérhető legyen.
Minden táborunkban igyekszünk az egészséges életmód értékeire is 
ráirányítani a fi gyelmet, ezt az ízletes vegetáriánus étrend és a sok 
közös aktív program – séták, túrák – is biztosítják.
Szeretettel várunk mindenkit táborainkban!

 A táborok szervezői

táborozók!
KEDVESKEDVES



Idén is megrendezzük hagyományos  
reha bilitációs táborunkat a Zemp-
léni-  hegység déli részén fek vő 
Si mán. A tábor programjai nak 
felépítése (reggeli-esti bib liai és 
rehabilitációs témájú előadások, 
be szél getések) az elmúlt évek me-

netrendjét fogja követni, központ-
ban a Biblia tanításaival. Szeretettel 

várjuk a szabadult és szabadulni vágyó 
szenvedélybetegeket és/vagy családtag-

jaikat. A tábor programjain való részvétel 
önkéntes. Nyaralás, pihenés, baráti-bajtársi kö-

zösség, gondolkodást megelevenítő, gyógyu lást elősegítő beszélge-
tések várják a résztvevőket.

■ Táborvezetők: Vankó Zsuzsa és Nagy Sándor 

■ Jelentkezés és további információ: 
Nagy Sándor ■ nagy.sandor25@gmail.com; 06-20/381-6012

REHABILITÁCIÓS TÁBOR

■ Egyéb információk: 
A táborozás ára: (az árak az idegenforgalmi adót tartalmazzák!)
6000 Ft/fő/éj (szállás és napi háromszori étkezés) 
Az ár minimálisan még változhat, annak függvényében, hogy 
a tábor üzemeltetője emeli-e a díjakat a tavalyi árakhoz képest.

SZÉP-kártyát elfogadunk!



ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK, PROGRAMOK
A beszélgetések és előadások listája még közel sem teljes, és vál-
tozhat. Ebben a tájékoztatóban egyelőre csak egyet-kettőt közlünk 
közülük. A teljes programot hamarosan közzétesszük egy tájékoztató 
e-mailben. Egy online felmérés keretben lehetőség lesz arra is, hogy 
részben a résztvevők alakítsák ki a tábor tematikáját. 

DÉLELŐTTI BESZÉLGETÉSINDÍTÓ ELŐADÁSOK 
(30 perc)
› A stressz mint az egyik legfőbb kiváltó oka a szenvedélybeteg -
 ségnek. Hogyan kerüljük el a stresszhelyzeteket a gyógyulás 
 érzékeny időszakában?
› Hogyan kezeljük a stresszt? Növelhető-e stressztűrő képessé-
 günk?
 A további témákat hamarosan közöljük egy tájékoztató emailben.

ESTI INTERAKTÍV BESZÉLGETÉSEK
› Bibliai témák közös megbeszélése. 
 A témákat hamarosan közöljük egy tájékoztató e-mailben.

A reggeli és esti együttlétek közötti programlehetőségek: 
› Kerékpáros kirándulás igény szerint
› Séták az árnyas turistautakon
› Kirándulások a környéken: Boldogkőváralja, vizsolyi Biblia-
 múzeum, Tokaj, strandolás a Tiszán, sárospataki városnézés stb.
› Gyógynövénytúrák a közelben

Sima, Ifjúsági tábor (http://www.simaitabor.hu)
A tábor időpontja: 2019. JÚNIUS 30. – JÚLIUS 7.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. JÚNIUS 15. 



Az „Új kezdet” életmódtáborba 
azokat várjuk, akiknek célja az 
egészséges életmód legfontosabb 
alapelveinek megvalósítása a min-
dennapok gya korlatában. Progra-
munkban a testi-lelki egészségről 
szóló előadások és beszélgetések, 

egyéni tanácsadás, fórum, gyógy-
növény- és é tel bemutatók, hosszabb-

rövidebb ki rándulások, reggeli tornák, 
közös mozgás szerepelnek. Mindez szép, 

kulturált környezetben, napi háromszori tel-
jesen növényi (vegán) étkezéssel. 

A gyermekek számára külön foglalkozásokat tartunk.
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■ Táborvezetők: dr. Pásztor Judit és Somogyi Lehel 

■ Jelentkezés és további információ: Eleki Életmódközpont
elekivendeghaz@gmail.com; 06-20/400-8646; 06-66/240-610 

„ÚJ KEZDET” ÉLETMÓDTÁBOR

■ Egyéb információk: 
A táborozás ára: (az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák!)

felnőtteknek: 6500 Ft/fő/éj 
4-18 év között: 6000 Ft/fő/éj
4 év alatt: 3000 Ft/fő/éj 

SZÉP-kártyát elfogadunk!

A jelentkezőktől 10 000 Ft foglaló befi zetését kérjük a Vajdaságért 
Alapít vány számlájára, „Celldömölk” megjelöléssel (K&H Bank 
10402623-50526554-86651004), a jelentkezést követő 14 napon be-
lül. A jelentkezést csak akkor tekintjük véglegesnek, ha az előleg 
befi zetése megtörtént. A jelentkezés lemondása esetén a foglalót nem 
tudjuk visszatéríteni.



Celldömölk Vas megye északkeleti kapujában fekszik. Fekvésének, 
természeti értékeinek köszönhetően a térség turisztikai központja.
Ság hegy és környéke, Keme-
nes Vulkánpark látogatóköz-
pont, Sárvár, Jeli arborétum, 
mozdony skanzen nevezetessé-
gei vonzzák az érdeklődőket.

Megközelítés:
Budapest, Győr, Pápa, Szom-
bathely felől rendszeres vonat- 
és autóbuszjáratok érkeznek.

Celldömölk, Vasvirág Hotel (Sági u. 56.)
A tábor időpontja: 2019. JÚNIUS 30. – JÚLIUS 7.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. MÁJUS 31. 

érkeznek.



A Tárt-Kapu Alapítvány szervezésé-
ben 2019-ben két toleranciatábort 
rendezünk, két helyszínen. Tábo-
runkat mozgássérültek és laikus 
segítőik részére szervezzük. Célja, 
hogy a sérült és a testileg egészsé-
ges emberek egymásra találásuk 

által erősödhessenek, együtt tevé-
kenykedjenek, üdüljenek, beszélges-

senek, és Istenhez közelebb kerüljenek.

■ A táborok vezetője: Aradiné Kadlicskó Edina

■ Jelentkezés és további információ: 
Aradiné Kadlicskó Edina ■ 06-20/569-7610; aradiek@gmail.com

■ Egyéb információk: 
A táborozás ára: (az árak az idegenforgalmi adót tartalmazzák!)
30 000 Ft/fő 
A segítőknek a tábori díj 50%-áig biztosítunk kedvezményt, sérült 
barátainknak pedig lehetőség szerint.
Szeretnénk, ha jövendő táborozóink közül a pénz miatt senkinek nem 
kellene otthon maradnia, ezért jelzést kérünk a részvételi szándékról. 
A Tárt-Kapu Alapítvány próbál támogatókat keresni a táborozási díj 
kifi zetéséhez.

TOLERANCIATÁBOROK



Az alapítvány munkáját önkéntes adományokból fi nanszírozza. Ado-
mányokat az OTP Banknál vezetett 11743040-20065087-00000000 
számú számlára köszönettel elfogadunk.

Agárd – A táborhely a Velencei-tótól 900 méterre helyezkedik el. 
A szállás 19 négyágyas, külön fürdőszobás faházban lesz, ezekből 
4-5 akadálymentes, összesen 76 fős. A szálláshelyen egy nagyobb 
közös helység található, árnyas fákkal teli udvarral együtt. A tá-
borhely Törökkoppányhoz hasonlít. Hagyományos és vegetáriánus 
étkezést egyaránt biztosítunk.

Programok: beszélgetések, játé-
kok, fürdőzés a Velencei-tóban, 
szervezett kézműves-foglalko-
zások, kirándulás Pákozdra. 

Kemenesmihályfa
– Celldömölktől 
pár kilométerre 
található.
A szálláshely 4 szo-
bából áll, és teljesen 
akadálymentes, 
összesen 30 fős. Nagy 
udvar tartozik hozzá. 
Hagyományos és vege-
táriánus étkezést egyaránt 
biztosítunk.

Programok: beszélgetések, 
játékok, fürdőzés Mesteriben, 
szervezett kézműves-foglalko-
zások, kirándulás Sárvárra. 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. ÁPRILIS 30.
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I. tábor: Agárd
A tábor időpontja: 2019. JÚLIUS 7–14.
II. tábor: Kemenesmihályfalva
A tábor időpontja: 2019. JÚLIUS 21–28.



FŐISKOLAI TÁBOR – nem csak főiskolásoknak

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola  
ismét a tavalyi-tavalyelőtti gyönyö-
rű helyszínen rendezi meg nyári 
táborát: Sima falucskában, a vad-
regényes Zempléni-hegység déli 
részén. A mindössze 31 fős telepü-
lésen, a természet közelségében a 

nyugalom, az elcsendesedés garan-
tált. A tábor közelében fekszik Bol-

dogkőváralja, a hazai turizmus egyik 
kedvelt célpontja, valamint Vizsoly, ahol 

a Károli Gáspár által első ízben magyar 
nyelvre fordított teljes Bibliát kinyomtatták. 

A táborba a főiskola hallgatói mellett mindazokat szeretettel várjuk, 
akik érdeklődnek a Biblia tanításai iránt. Az előadások mellett több 
szemináriumi sávot is meghirdetünk, ahol 10–12 téma közül lehet 
választani. E kiscsoportos műhelymunka keretében a résztvevők to-
vább mélyíthetik ismereteiket, megoszthatják egymással gondolatai-
kat. A programot a Zemplénben tett kirándulások színesítik. A tábort 
azoknak ajánljuk, akik nyitott légkörben, a főiskola oktatóinak veze-
tésével szeretnék (újra)felfedezni a Bibliát, és annak életet átformáló, 
közösségteremtő erejét.

A táborozás részvételi költségeiről a főiskola honlapján adunk tá-
jékoztatást.
A programok időtartama alatt gyermekek részére külön foglalkozást 
biztosítunk.

■ Táborvezetők: Vankó Zsuzsa és Bán László

■ Jelentkezés: A sola@sola.hu e-mail címen, a főiskola honlapjáról 
(www.sola.hu) letölthető jelentkezési lap elküldésével. 
■ Bővebb információ: ban.laszlo@sola.hu; 06-20/569-7630



JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. JÚNIUS 20.

Sima, Ifjúsági tábor (http://www.simaitabor.hu)
A tábor időpontja: 2019. JÚLIUS 14–21.

A TÁBOR 
PROGRAMJÁBÓL
A szemináriumok és elő-
adások listája változhat, 
még tovább bővül. A tel-
jes program hamarosan 
elérhető lesz a főiskola 
honlapján.
A táborban többek közt 
a következő témákat 
dolgozzuk fel:
› Az imádság teológiája és gyakorlati 
 kérdései
› Biblia-fordítás és Biblia-értelmezés
› A „maradék” ekkléziológiai fogalma, 
 és a hit általi megigazulás evangéliuma
› Az ismeretlen Pascal – Pascal belső 
 küzdelme az ateizmussal
› Az önrefl exív értelem kifejlődése mint 
 az evolúcióelmélet belső ellentmondása
› Emberi kapcsolataink megrontói: az elvárások
› Hogyan nyerhetünk új szívet? Jellemfejlődés lépésről lépésre
› „Minden értelmet felülhaladó békesség.” – Hogyan lehet 
 a miénk?
› Szövetségek Isten és ember között a Bibliában
› Jakab, Jézus testvére az Újszövetségben – Megtérése és későbbi 
 szerepvállalása az egyház kezdeti szakaszában
› A kereszténység az ellentmondások vallása? – 2Kor 6,8–10 írás-
 magyarázata



Táborunk célja elősegíteni a Biblia 
gondolatvilágának, belső össze-
függéseinek mélyebb megismeré-
sét. Ezen a táboron is igyekszünk 
az életmód-változtatást elősegíteni 
– így lesznek egészséges, növényi 
alapú ételek, mozgásprogramok, 

kirándulások –, de naponta több 
előadást, illetve beszélgetést szeret-

nénk tartani bibliai témákról.

■ Táborvezető: Somogyi Lehel 

■ Jelentkezés és további információ: Eleki Életmódközpont
elekivendeghaz@gmail.com; 06-20/400-8646; 06-66/240-610 

■ Egyéb információk: 
A táborozás ára: (az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák!)

felnőtteknek: 6000 Ft/fő/éj 
4–18 év között: 5000 Ft/fő/éj
4 év alatt: 2500 Ft/fő/éj 

SZÉP-kártyát elfogadunk!

A jelentkezőktől 10 000 Ft foglaló befi zetését kérjük a Vajdaságért 
Alapít vány számlájára, „Biblia-ismereti tábor” megjelöléssel (K&H 
Bank 10402623-50526554-86651004), a jelentkezést követő 14 na-
pon belül. A jelentkezést csak akkor tekintjük véglegesnek, ha az elő-
leg befi zetése megtörtént. A jelentkezés lemondása esetén a foglalót 
nem tudjuk visszatéríteni.
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BIBLIA-ISMERETI TÁBOR



Megközelítés:
Elek Budapesttől 240 km-re, 
Gyulától 11 km-re lévő, 
tiszta, rendezett, csendes, jó 
levegőjű kisváros.
Autóval az útvonal letölt-
hető a Google Térképről 
(https://maps.google.hu/
maps?hl=en&tab=ll) 
Tömegközlekedéssel az élet-
módközpont megközelíthető 
vonattal, Budapest Keleti 
pályaudvarról. Kétegyháza 
felé (lökösházi vonal) aztán 
Kétegyházán az eleki busz-
ra kell átszállni. Békéscsa-
báról, Gyuláról is érkeznek 
rendszeres autóbuszjáratok 
Elekre. Elek központjától 
az életmódközpont 10 perc-
nyi sétára van.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. MÁJUS 31. 

Eleki Életmódközpont (Elek, Kossuth utca 54.)
A tábor időpontja: 2019. JÚLIUS 15–21.



Idei családos táborunkat ismét az 
Alföld déli részén, Kunfehértón 
szervezzük meg. A tábor a 120 
hektáros Kiskunsági Nemzeti 
Park mellett fekszik. A fürdő-
tó másfél kilométerre található, 
amely szintén jó program a nyári 

kánikulában. Szállásunk egy volt 
úttörőtábor, ahol kőépületekben és 

néhány faházban, 4-6-8 ágyas szobák-
ban leszünk elszállásolva. A kerítéssel 

körbevett, fákkal övezett, árnyékos, ligetes 
területen sportolásra, csoportos beszélgetésekre, 

gyermekfoglalkozásokra is van lehetőség. Az idei táborban is lesz-
nek kézműves-foglalkozások, a tavalyi évhez hasonlóan, ahogy is-
mét lehetőség lesz pónilovaglásra is.

■ Táborvezetők: Soós Attila és Balogh Gábor 

■ Jelentkezési lap igénylése, információk: 
Balogh Gábor ■ b.gbr@icloud.com; 06-20/379-6019

■ Egyéb információk: 
A táborozás ára: (A táborban idegen-
forgalmi adót nem kell fi zetni!)

Felnőttek, 12 év felett: 5700 Ft/fő/éj 
4–12 év között: 4300 Ft/fő/éj
2–3 évesek: 2000 Ft/fő/éj 
A fenti árak tartalmazzák a kézműves-
foglalkozások költségeit is.
SZÉP-kártyát elfogadunk!
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CSALÁDOS TÁBOR



Gyermek- és ifjúsági tábor (Kunfehértó, Határ út)
A tábor időpontja: 2019. JÚLIUS 21–26.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. MÁJUS 31. 

A TÁBORI ELŐADÁSOK TÉMÁJA
Mit tehetünk azért, hogy kiegyensúlyozott családdá váljunk?

Reggeli témák:
Hétfő: Szerepcserék és a nemi 
identitás válsága a modern 
korban. A hagyományos és 
a modern férfi szerep
Kedd: Hogyan legyek nő, ha 
a férjem helyett is helyt kell 
állnom?
Szerda: Konfl iktuskezelés és 
érdekellentétek a családban
Péntek: Táborzárás, fórumbe-
szélgetés
 
Esti témák:
Hétfő: Az apa szerepe a család-
ban, Ábrahám példáján keresztül
Kedd: Az anya kiváltsága a gyerme-
kek nevelésében. – Jókébed és Anna
Szerda: Digitalizálódott kapcsolatok?! 
Hogyan váljunk „képernyőtudatos” családdá?
Csütörtök: Világunk mai, aktuális társadalmi-nemzetközi 
folyamatai. Előadás,  beszélgetés, fórum

-
a
k?! 

láddá?



IFJÚSÁGI TÁBOR

A szállás 100%-ban vegán étke-
zést biztosít, a főszakács pedig egy 
olyan mesterszakács lesz, aki veze-
tett már Magyarországon top 10-es 
éttermet is. Aki nem kér étkezést, 
annak lehetősége van önellátó fő-
zésre is egy különálló helyiségben.

A Vár-Camping egy barátságos kis 
hegyi kemping, a település legma-
gasabb lakóövezeti pontján, köz-
vetlenül a siroki vár lábánál. Mi-
vel a várhegy viszonylag meredek, 
ezért a kemping területét is lépcső-
zetesen alakították ki. A különbö-

ző szinteken összesen 8 faház áll, 
ezekben 14 külön bejáratú szoba, és 

összesen 45 férőhely (pótágyakkal 49) 
áll rendelkezésre. A faházak tiszták és 

rendezettek, minden alapberendezés megta-
lálható bennük (ágy, komód, ágynemű és huzat, 

fogasok, kerti asztal és székek). A tisztálkodás és az önellátó főzés 
(egyedi igény esetén) egy külön épületben lehetséges.

■ Táborvezetők: Nagy Sándor és Borbély Miklós

■ Jelentkezés és további információk: 
Az e-mail-címekre kiküldött jelentkezési űrlapon keresztül; 
E-mail: ifi jelentkezesek@gmail.com;
Telefon: 06-20/381-6012

■ Egyéb információk: 
A táborozás ára: (az árak az idegenforgalmi adót tartalmazzák!)

6000 Ft/fő/éj (szállás és napi háromszori étkezés)

SZÉP-kártyát elfogadunk!



Sirok, Vár-Camping (https://www.varcamping.hu)
A tábor időpontja: 2019. JÚLIUS 21–28.

BESZÉLGETÉSEK, 
ELŐADÁSOK
A témákat még nem találtuk ki, de 
a tavalyi évekhez hasonlóan lesz-
nek előadások és beszélgetések 
is bibliai témákban. Egy online 
felmérés keretben lehetőség lesz 
arra, hogy az ifjúság alakítsa ki 
a tábor tematikáját. Olyan témá-
kat dolgozunk majd fel közösen, 
melyeket a résztvevők javasolnak, 
amelyek valóban érdeklik a tábo-
rozókat. Továbbá a szilveszteri alkalmon 
nagy sikert aratott TED-előadásokat is 
meghallgathatunk majd, a résztvevők 
tolmácsolásában. Meghívott előadók is 
lesznek a táborban, akik a saját témájukban 
fórumbeszélgetéseket fognak tartani.

EGYÉB PROGRAMLEHETŐSÉGEK
› Túrázás a környékbeli hegyekben 
 (itt halad el az Országos Kéktúra útvonala)
› A siroki vár 
› A közeli látnivalók felfedezése (Kútvölgyi szabadidőpark, 
 Nyírjes-tó, barlanglakások, tájház, Recsk stb.)
› Kirándulás Egerbe (Vár, Gárdonyi-múzeum, Török fürdő, 
 Kopcsik Marcipánia marcipánház, bazilika stb.)
› Igény szerinti további beszélgetések bármilyen témában 
› A Darnó-völgyben tarthatjuk meg a szombati istentiszteletet
› „Török asztal” kilátóhely
› Kisnánai vár 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. JÚNIUS 1. 



ZENEI TÁBOR

■ Jelentkezés és további információk: 
Vigh Ágnes ■ vigh.agnes@gmail.com, 06-20/379- 6250
A jelentkezők részére részletes tájékoztatólevelet júniusban küldünk.

Immár negyedik alkalommal rende-
zünk tábort a Pécstől 14 km-re fek-
vő Orfűn. Orfű a Mecsek-Hegyhát 
közepén fekszik, csodálatos ter-
mészeti környezetben. A falu jel-
legzetessége három tó, melyek 
közül kettőn (Orfűi- és Pécsi-tó) 

úszni, vitorlázni, csónakázni lehet. 
Orfűről számos túraútvonal indul, 

amelyeken a Mecsek legszebb részeit 
lehet bejárni. 

A zenei tábor programjában idén Louis 
Spohr: Die letzten Dinge c. oratóriuma szerepel. 

A reggeli és esti bibliai előadások a mű mondanivalójáról, Jelenések 
könyvéről szólnak. Ezen kívül tervezünk a tábor zenei jellegéhez 
igazodó további előadásokat is. Napközben a zenei tábor résztvevői 
kórus-, illetve zenekari próbákon készülnek a tábort záró jótékony-
sági egyházzenei hangversenyekre. Az előadások és próbák mellett 
kirándulásokat, túrákat is szervezünk. 
A tábor részére saját szakácsunk fogja az ételeket készíteni. 

■ Táborvezetők: Vigh Ágnes és Holló Péter
■ A tábor zenei vezetői:
Kassainé Garamvölgyi Rita – karvezető (06-70/339-7191)
Tóth Judit – koncertmester (06-20/379-9457)
Cséfalvay Dániel – karmester

Az elhelyezés az egymás  mellett elhelyezkedő Te ke re-
si Vendég ház ban,  valamint a Tekeresi Lovas panzióban 
lesz, 2–6 ágyas szobákban, illetve apartmanokban. 
A szobákhoz és az apartmanokhoz külön fürdőszoba és 
WC tartozik. 



Orfű, Mecsek-Hegyhát
A tábor időpontja: 2019. AUGUSZTUS 1–11.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. MÁJUS 31. 

■ Egyéb információk: 
A táborozás ára: (A lovaspanzió nagy részét idén felújították, így 
a két szálláshely árfekvése különböző.)

A vendégházban a részvételi díj napi 4600 Ft/fő/éj; 
a lovaspanzióban az apartmanokban 5000 Ft/fő/éj; 
az emelt komfortfokozatú 2 ágyas szobákban 6300 Ft/fő/éj. 
(Az emelt komfortfokozatú 2 ágyas szobákat elsősorban házaspá-
roknak tartjuk fent.)

• gyermekek számára a részvétel 3 éves korig díjtalan; 
• a 3–6 éves korú gyermekek napi 1500 Ft kedvez-
ményben;
• a 6–14 éves korúak napi 1000 Ft kedvez-
ményben részesülnek.
A részvételi díj tartalmazza a szállást és 
a napi háromszori vegetáriánus étkezést. 
A részvételi díjon felül a 18 és 70 év 
közötti táborozók idegenforgalmi adója 
350 Ft/éj. 
Szociális rászorultság alap ján nagycsalá-
doknak szerény anyagi támogatást tudunk 
nyújtani, az erre vonatkozó kéréseket a je-
lentkezésekkel együtt kérjük elküldeni a megadott 
e-mail-címre. 



ZENEI TÁBOR

ELŐADÁSOK A TÁBORBAN
A táborban elhangzó reggeli és esti előadások mindegyike Louis 
Spohr: Die letzten Dinge (Végső események) c. művéhez kapcsoló-
dik, amely Jelenések könyvén alapul. 

Az egyes előadások címei:
› Péntek reggel: János apostol látomása a megdicsőült Emberfi áról 
 (Jel 1. fejezet)
› Péntek este: Jézus Krisztus bemutatkozása a gyülekezeteknek írt 
 levelekben (Jel 2–3. fejezet)

› Vasárnap reggel: Az „első szeretet” és a Krisztusért átélt szenve- 
 dés értelme (Jel 2,4.10)
› Vasárnap este: A megölt Bárány és a Bárány haragja a hét pecsét 
 felnyitásáról szóló látomásban (Jel 4–7. fejezet)

› Hétfő reggel: Jézus Krisztus közbenjáró szolgálata a mennyei 
 szentélyben, a hét trombitaszólóról szóló látomásban (Jel 8,2–5)
› Hétfő este: Jézus Krisztus mint az „asszony” szülötte és a „kígyó” 
 ellenfele (Jel 12. fejezet)

A kórus- és zenekari kották május közepétől a karvezetőtől, illetve 
a koncertmestertől szerezhetők be.
A kórus részére két előzetes próbát tartunk: 

• 2019. május 12-én (vasárnap) 10 órától, 
• és 2019. június 16-án (vasárnap) 13 órától 

Zugligetben (Budapest, XII. Remete u. 16/a).
Kérjük, ezen lehetőség szerint minden kórustag vegyen részt.



Tervezett táborzáró hangversenyek:
2019. augusztus 9. – Orfű
2019. augusztus 10. – Pécs, Liszt Ferenc Hangversenyterem
2019. augusztus 11. – Budapest, Olasz Kultúrintézet

› Kedd reggel: A végső eseményeket megelőző jelek és a „nagy 
 nyomorúság” (Jel 6,12–17)
› Kedd este: Kik állhatnak meg a „nagy nyomorúságban”? 
 (Jel 7,14–17)

› Szerda reggel: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg 
 mostantól fogva” (Jel 4,13)
› Szerda este: Miért az evangélium része az ítélet? (Jel 11,16–17; 
 14,7; 15,3–4)

› Csütörtök reggel: A végső események sorrendje
› Csütörtök este: „Leomlott Babilon” (Jel 14,8; 18. fejezet)

› Péntek reggel: Az Emberfi a eljövetele az ég felhőiben (Jel 14. és 
 19. fejezet)

› Szombat délelőtt: A Bárány „menyegzője”, „vacsorája” és a „királyi
 szék” az új Jeruzsálemben (Jel 19–21. fejezet)



SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET
TÁBORAINKBAN!


