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Hiszek Uram, segíts hitetlenségemen! (Mk9,24).  
 
Kedves Barátunk! Szeretett Testvérünk! 
 
A 2020-as év vezérigéje egy olyan bibliai eset kontextusában hangzik el, amikor 
Jézus egy reménytelen helyzetben gyógyítja meg egy apa fiát. Nemrég 
megrendülten hallgattam egy édesanya beszámolóját, akinek 18 éves fia halt meg 
- az egész esemény a mély gyász közepette nemhogy a hitét nem kezdte ki, hanem 
egy erőteljes spirituális élménnyé vált számára. Tanulni szeretnék tőle, csendben, 
alázatban, és ebben a szellemben végezni a dömösi csapattal együtt a munkánkat 
a Biblia Centrumban. 
 
Az év már kezdetét vette, megújult honlapunkról (www.bice.hu) és a facebook 
oldalunkról (facebook/BibliaCentrum) folyamatosan értesülni lehet a közelgő 
programokról, eseményekről. Nem csak a honlap, hanem alapítványunk logója is 
megújult - ezzel itt a programfüzeten, de sok más helyen is lehet találkozni. 
Nem csupán megjelenésünkben, hanem szolgálatunkban is folyamatosan 
igyekszünk megújulni. Ez érvényes a legkülönbözőbb rendezvényünkre, pl a 
bibliaiskolai programot szeretnénk új formába önteni - erről nemsokára 
jelentkezünk részletekkel. Ugyanakkor a külső megjelenésben, infrastruktúrában is 
tervezzük a változást: új raktárépületet épül, a faházat összefogással rendbe 
hozzuk, szeretnénk új „szerepkörrel” ellátni és élettel megtölteni. Munkatársak 
körében is lehet új arcokkal találkozni, valamint a nyári időszakra több segítő is 
jelezte, néhány hétre-hónapra bekapcsolódnának a helyi tevékenységbe. 
 
A 2020-as év utazása a Biblia Centrumban sok és nagyon különböző izgalmas 
lehetőséget kínál. Remélem mindenki meg fogja találni a kapcsolódási pontot, 
résztvevőként, önkéntesként vagy mint támogató, munkatárs, hogy együtt 
tegyünk egymás hasznára és épülésére, Istenünk dicsőségére! 
 
Testvéri szeretettel,  
Madarász Lajos és Nagy Ernő 
 

 
 
  

http://www.bice.hu/
https://www.facebook.com/BibliaCentrum/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARC6zEWUCeTUK2ttwVHLdMuN49aHmJi1zkinj19I137U8ANWLpK2IwMY_W4_zJbK2wRh6UKwj4yO9p2O
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Programok áttekintése 
 
 
 
Házasság hete estek    február 10&14  

OKI bibliaiskola - bölcsességirodalom  március 27-29 

Youngstars Int. tinivezető képzés  április 3-5 

Fogaskerék#9 tinitábor    április 8-11 

Célkereszt kiscsoportos lelkigondozás április 17-19 

ANNA ANyák NApi Találkozó   május 8-10 

 

Gyerektábor      június 14-20  

Angol napközis tábor    június 22-26  

Zenei tábor       július 12-18  

BIKA  

 építőhét   július 13-18 

 ifi napok   július 19-23 

 Bibliai Kalandtábor július 24/25-31 
 

Angol nemzetközi tábor 1.    augusztus 2-8  

Angol nemzetközi tábor 2.   augusztus 8-15  

 

Fogaskerék#10 tinitábor    szeptember 25-27 

Célkereszt kiscsoportos lelkigondozás október 9-11 

Női konferencia     október 16-18  
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A mai modern, kihívásokkal teletűzdelt világunkban talán mindannyian érezzük, h 
szükségünk van bölcsességre. De mit jelent ez a nagyívű fogalom? És hogyan 
tehetünk szert bölcsességre? 
A szentírási kánon része egy sor olyan mű, melyet bölcsességirodalomnak 
nevezünk és a segítségünkre íródtak. Bár nem ritkán okoznak meglepetést és 
mintha nem igazodnának a mai elképzeléseinkhez. Akkor mégis hogyan tud 
megszólalni az ókori bölcselet ma? És hogyan profitálhatunk belőle mindennapi 
életünk során és közösségeinkben? Többek között ilyen kérdéseket fogunk együtt 
megnézni és körbejárni. 
 
Előadó:  Richard Harknett (Anglia, GLO Europe és Echoes International) 
Téma:  BÖLCSESSÉGIRODALOM 

Példabeszédek, Prédikátor, Jób 
könyve, Énekek éneke 

Időpont:   március 27-29 
   péntek 18:00 - vasárnap 14:00  
Részvételi díj:  12.400 Ft 
 

 

 
Ezen a hétvégén betekintést nyerhetünk a Youngstars International szervezet 
szemléletébe és módszertanába, megismerkedhetünk azzal, hogyan lehet 
hatékonyan beépíteni az élménypedagógiát a fiatalok felé való szolgálatunkba. 
 
Előadó:   Daniel Horst (Youngstars Int igazgatója) 
Téma:   Jónás, mint kerettörténet 

történet-mesélés módszerek, áhitat technikák, tinik vezetése, 
értékek, relfexió, evangélium 

Időpont:   április 3-5 
péntek 17:00 - vasárnap 17:00 

Részvételi díj:   12.400 Ft* 
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Gedeon - félős nyuszi és nagy harcos vezér egyszerre? Amit egy ókori bíra 
történetéből és jellemrajzából tanulhatunk. Mire alapozhatjuk önbecsülésünket és 
önbizalmunkat? 
A megszokott izgalmas programok és régi vagy új barátságok mellett egy remek 
tábor vár ránk húsvét előtt. Gyertek el és tapasztaljátok meg! 
 

Előadó:  Steiner Józsi, Kovács Dani, Csikós Endi 
Téma:  GEDEON és az önbecsülés. Félős 

nyuszi vagy önbizalomtól duzzadó vezér? 
 (extra: Wycliffe missziós beszámoló) 
Időpont:  április 8-11 
  szerda 17:00 - szombat 13:00 
Korosztály:   10-15 év (16+ segítőként) 
Részvételi díj:  18.000 Ft.  
 

 

 
 

A kiscsoportos lelkigondozás egy új szolgálat. Új formájában, 
mert úgy segít azoknak, akik ezt igénybe veszik, hogy egy 
kiscsoport előnyeit ötvözi a szakképzett lelkigondozók 
tudásával. Új szemléletében, mert nem csupán a bajba 
jutottak problémáin igyekszik segíteni, hanem egy 
egészséges lelki és spirituális életvitel kialakításában is. 
Amennyiben úgy érzed, hogy hétköz-napjaid inkább a lelki 
terhekről és a küszködésről szólnak, ha szellemi életed 

erőtlen és frissességre vágysz, ha iránymutatást szeretnél életedben - szeretettel 
várunk!  
 
Felelős:   Nagy Ernő és munkatársak  
Időpont:   április 17-19  
   péntek 17:00 - vasárnap 14:00  
Részvételi díj:  12.400 Ft 
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A Bibliában egészen különböző női alakokról olvashatunk - boldog és beteljesedett 
élettel, akik Isten nagyságát és egyediségét a hétköznapok magaslataiban és 
mélységeiben egyaránt megtapasztalták. 
A hétvégén 4 ilyen személyről lesz szó. Mit éltek meg és ez hol találkozik a saját 
tapasztalatainkkal? Milyen hasonló útkereszteződésekben ismerek magamra és 
mit tanulhatok mindebből? Mely területen érdemes újrapozicionálni életünket és 
olyan lépéseket tenni, melyek meggazdagíthatnak? Isten ma 2020-ban hasonlóan 
valódi és megtapasztalható, mint a bibliai időkben! 
 
Előadó:   Ulrike Brandt (Hans Brandt felesége) 
Téma:   Amikor Isten a görbe utainkon keresztül  

írja a történetét 
Időpont:   2019. május 8-10 
   péntek 18,00 - vasárnap 14,00  
Részvételi díj:   14.000 Ft.  
 

 

 

 
Idei gyermektáborunkban a már megszokott programok mellett számos érdekes 
dologgal készülünk. Új helyszínek, új felfedezések, új kalandok. A sok játék, éneklés 
és kézműves foglalkozásokon túl idén is a Bibliából fogunk történeteket hallgatni 
és esténként egy misszionárius izgalmas életébe pillanthatunk bele.  
 
Felelősök:  Csikós Peti+Anna és csapata 
Időpont:  június 14-20 
  vasárnap 17:00 - szombat 10:00  
Korhatár:  7-12 évesek 
Részvételi díj:  32.000 Ft 
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Alapítványunk és a helyi közösség több mint 10 éve szervez napközis tábort 
elsősorban dömösi, pilismaróti és környékbeli fiatalok számára.  
A program mindennap tartalmaz történeteket, énekeket, aktív nyelvgyakorlást - 
mindezt egyszerű angol nyelven, több csoportban, igény szerint fordítással. 
Emellett sok szabadidős program, játék, kirándulás teszi emlékezetessé a hetet. 
Péntek délután pedig záróprogram, amelyre a szülőket, hozzátartozókat is 
szeretettel várjuk!  
 
Tábor vezető:  Phil Davies, Roger Brind és nemzetközi csapata 
Időpont:   június 22-26 
   hétfő 9:00 - péntek 19:00  
Korhatár:   6-18 évesek 
Részvételi díj:   7.500 Ft / 27.500 Ft* 
(bentlakásos ár teljes ellátással) 
 

 

 
“Nekem nincs Buddha szobrom, és nem csábít a pénz vagy a hatalom..” De vajon 
van-e bármi más a szívedben, ami fontosságban Isten mellé, vagy fölé kerül? Van 
olyan dolog, amit ha elvesztenél, akkor nem tudod hogyan tovább? Vagy olyan 
imád, ami ha nem válna valóra, elfordulnál Istentől? Te milyen bálványoknak 
hódolsz?  
Gyere el, hagyd otthon az unalmas összkomfortot, és keressük együtt a választ a 
fenti kérdéseket! 
 
Előadó:   Kiss Zoltán 
Téma:   Bálványaim 
Helyszín:   Gerecse, Tardos (Sártvány puszta) 
Időpont:   július 19-23 
Részvételi díj:  16.000 Ft (máj29-ig, 
utána 20eFt) 
Korhatár:   15+ 
www.bikatabor.hu 
 
  

http://www.bikatabor.hu/
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Nottingham városlakóinak életét kegyetlen zsarnok keseríti meg. De a sherwoodi 
erdő mélyén ott lapul a remény... Ott táboroznak a Vidám Fiúk (és lányok), akik 
Robin Hood vezetésével készek kiállni a szegényekért, készek szembeszállni a 
gonosz városbíróval. Vajon milyen lehet Robin csapatához tartozni? Milyen 
dilemmákkal, örömökkel, kihívásokkal szembesül egy szabad ember, akit a törvény 
keze üldöz? 
És hogy jön ez a XXI. század tinédzserének problémáihoz? Költözz ki velünk az 
erdőbe, és légy részese te is a kalandnak! 
 
Táborvezetők:  Takács Attila és Erika 
Helyszín:   Gerecse, Tardos (Sártvány puszta) 
Időpont:   július 25-31  
Részvételi díj:  25.000Ft (máj29-ig, utána 
27eFt) 
Korosztály:  10-14 év 

www.bikatabor.hu 
 

 
Ezen a nyáron immár 26. alkalommal rendezzük meg a zenei napokat Dömösön, festői 
környezetben. Táborunk programja kapcsolódik a hagyományainkhoz, de néhány 
izgalmas újdonsággal is kiegészül. A teljesség igénye nélkül: zenei és bibliai témájú 
előadások, játékos est, kirándulás, tábortűz, beszélgetések, filmnézés, és természetesen 
sok-sok zene! 
A tábor első részében megtanulunk egy zenei repertoárt, amit aztán két helyen is 
előadunk, egy idősek otthonában és a váci börtönben. A tábor vége kötetlenebb, több 
szabadidővel. 
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, akik énekléssel, hangszeres játékkal, ezek 
mellett pedig bibliatanulmányozással akarnak bekapcsolódni egy közösséget építő, 
formáló és erősítő munkába. Kis csapatunk zenei felkészültségtől függetlenül mindenkit 
szívesen lát, sőt: hangszeres tudás vagy az éneklés képessége sem feltétele a 
rendezvényen való részvételnek. Pihenésre, kikapcsolódásra is van lehetőség! 
Bővebb információ:  www.evangeliumizeneitabor.hu 

 
Felelős:   Soproni János és Simon Kornél 
Időpont:   július 12-18  
   vasárnap 10:00 - szombat 14:00  
Részvételi díj:   42.000 Ft 
  

http://www.bikatabor.hu/
www.evangeliumizeneitabor.hu
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A nemzetközi angol tábor - tekintettel a jelentkezők nagy számára - kéthetes lesz. 
Bibliai tanulmányok mellett különböző, a keresztyén életet érintő szemináriumok 
teszik gazdaggá a 2 hét tartalmi részét.  
A közösségi és szabadidős programok sokoldalú és élvezetes kikapcsolódást 
biztosítanak. Budapesti városnézés, kirándulás a környékbeli látványosságokhoz, 
vagy az esztergomi és visegrádi környék kulturális és rekreációs pontjaihoz, na meg 
a sok közös beszélgetés, játék, tábortűz teszi felejthetetlenné az itt töltött időt. 
Jelentkezni lehet csupán egy hétre is!  
 
Táborvezető:  Roger Brind és Mark Davies 
Időpont:   2019. augusztus 2-15 (váltás 8-án) 
 vasárnap 10:00 - szombat 14:00 
Részvételi díj:   
34.000 Ft (vagy 61.000 Ft)  
 

 

 

 

 

 

 
 
Az őszi fogaskerék programja és előadója egyeztetés alatt van. Az időpontját 
azonban érdemes megjegyezni és beírni a naptárba. 
 
Felelős:  Kovács Dani 
Időpont:   szeptember 25-27 
   péntek 17:00 - vasárnap 14:00 
Korosztály:   10-15 év (16+ segítőként) 
Részvételi díj:   12.400 Ft. 
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A kiscsoportos lelkigondozás egy új szolgálat. Új formájában, mert 
úgy segít azoknak, akik ezt igénybe veszik, hogy egy kiscsoport 
előnyeit ötvözi a szakképzett lelkigondozók tudásával. Új 
szemléletében, mert nem csupán a bajba jutottak problémáin 
igyekszik segíteni, hanem egy egészséges lelki és spirituális életvitel 

kialakításában is. Amennyiben úgy érzed, hogy hétköz-napjaid inkább a lelki 
terhekről és a küszködésről szólnak, ha szellemi életed erőtlen és frissességre 
vágysz, ha iránymutatást szeretnél életedben – szeretettel várunk!  
 
Felelős:   Nagy Ernő és munkatársak  
Időpont:   október 9-11  
   péntek 17:00 - vasárnap 14:00  
Részvételi díj:  12.400 Ft 
 

 

 
Közösen kelünk útra Jézus követőiként és tárunk föl lenyűgöző 
kincseket; mint az új identitásunk, élő kommunikáció az Istennel, 
szellemi tekintély, áldozatkészség, bizalom, öröm és hasonlók. 
Hogyan tudják ezek a kincsek gazdagítani a mindennapjaimat? 
Hogy a hozzám közelállókat és távolabbi embertársaimat is 
megajándékozhassam, miközben Isten szíve is örül? Hívunk és 

várunk Téged erre a kincskeresésre! 
 
Előadó:  Lore Engelmann 
Téma:  Rejtett kincsek nyomában - együtt a felfedezőúton  
Időpont:  október 16-18 
 péntek 18,00 – vasárnap 14,00  
Részvételi díj:  14.000 Ft.  
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Az eddigi két férfi konferencián a férfiasság témájával foglalkoztunk: hogyan lehet 
férfivá válni, annak lenni és maradni? Majd ennek a gondolatkörnek a 
folytatásában a nő került a figyelem középpontjába: hogyan látjuk mi, férfiak ezt 
az ismeretlen lényt, amely nélkül se létezni, se igazi férfiként élni nem tudnánk? A 
folytatáshoz az időpontot és a témát az év folyamán közölni fogjuk.  
Az előadásokat az eddigi mintához hűen bibliai és lélektani megközelítésben fogjuk 
kifejteni.  
 
Előadók:   Harmatta János és Nagy Ernő 
Téma:   Férfi szemmel: egyeztetés alatt  
Időpont:   egyeztetés alatt   
Részvételi díj:  12.400 Ft. 
 

 

OKI - Biblia Centrum Oktatási és Képzési Intézet 
 
A Biblia Centrum bibliaiskolája, az OKI 2008 óta működik. Célja a teljeskörű 
felkészítés a különböző gyülekezeti szolgálatokra, illetve a bibliai ismeretek és 
összefüggések megértésének bővítése, elmélyítése. A programra folyamatosan 
lehet jelentkezni rendes hallgatónak, de vendégként is szívesen látunk mindekit. 
Aki jelentkezni szeretne vagy érdeklődik a (lényegesen megváltozott 
feltételrendszerű) képzési programunkról, kérjük látogassa meg az oki.bice.hu 
honlapot. Kérdéseiket, üzeneteiket várjuk az nagy@bice.hu e-mail címre.  
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ALAPVETŐ TUDNIVALÓK 
 
Jelentkezés 
Aki jelentkezik, tudatosan vállal egy bibliai alapon álló közösséget a rendezvény 
időtartamára, valamint a programokon való részvételt. A rendezvény 
lebonyolításáért felelős személy a résztvevők rendelkezésére áll, és fel van 
hatalmazva a program szükségszerű kiigazítására és a résztvevők eligazítására. 
Célszerű a jelentkezési internetes űrlapot minél előbb kitölteni. Ha ugyanis a 
létszám betelt, már a jelentkezési határidő előtt sem tudunk túljelentkezéseket 
fogadni. A jelentkezési határidő programkezdés előtt 10-15 nap szokott lenni. 
Kiskorú résztvevő esetében a szülő vagy gyám aláírása is szükséges. Ugyancsak a 
szülő/gyám feladata, hogy a rendezvényfelelős figyelmét felhívja az egészségügyi 
problémákra (pl felmentés sport, úszás, kirándulás alól) 
Amennyiben egészségi állapota diétás táplálkozást tesz szükségessé, úgy ezt 
kérjük, időben jelezze felénk! Lehetőségeink szerint igyekszünk ezen elvárásoknak 
is eleget tenni.  
 
A jelentkezési díj programonként 2000 Ft szokott lenni. A befizetés utalással vagy 
a Biblia Centrum csekkjén történhet (OTP 11711034-20470515). A csekk jobboldali 
szelvényének jobb felső sarkában lévő „Közlemény” rovatba kérjük bejegyezni: 
„jelentkezési díj”. Az igazoló szelvényt mindenki hozza magával a rendezvényre. 
A jelentkezési díj a költségtérítés összegébe beleszámít. A jelentkezési díjat a 
résztvevő lemondása esetén nem áll módunkban visszatéríteni. Amennyiben mi 
mondjuk le a rendezvényt, természetesen visszafizetjük. 
 
Szolgáltatás és költségtérítés 
A költségtérítés ellenében szállást és ellátást nyújtunk, napi 3x étkezéssel. A szállás 
ágyhuzattal együtt értendő. A részvételi költségtérítés összegét az előző évi 
költségek alapján állapítottuk meg. A költségtérítés összege mintegy 80%-a a teljes 
önköltségnek. A különbözetet adományokból fedezzük. 
Azok támogatására, akik a megszabott költségtérítést anyagi helyzetük miatt nem 
tudják állni, alapot hoztunk létre, amelyre adományok fizethetők be. Erre a célra 
csekket küldünk annak, aki ezt jelzi.  
 
Házirend  
A Házirend a Biblia Centrum minden szobájában megtalálható - kérjük ennek 
betartását és figyelembe vételét. 
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Szállás 
Az elszállásolás két- vagy többágyas szobákban történik. Magas létszámú ifjúsági 
rendezvények esetén habszivacs matracokon 6-8 fős szállást vagy sátrat tudunk 
biztosítani. 
 

Megközelítés 
A) Gépkocsival:  

a. Budapestről a 11-es úton Szentendrén (aztán a Suna-mentén v a 
hegyi úton), Visegrád majd Dömös községen keresztülhajtva a főút 
mellett jobb oldalon található utolsó épület a Biblia Centrum háza. 

b. Esztergom felől a 11-es úton, Pilismaróton át Dömösre érkezve a 
főút bal oldalán az első épület. 

B) Autóbusszal:  
a. Budapesten, az Újpesti Városkaputól indul a Visegrád-Esztergom 

buszjárat (880). Az utolsó dömösi buszmegálló éppen a Biblia 
Centrum épülete előtt található. 

b. Esztergomból, az autóbusz-pályaudvarról indul a busz Dömösre. Az 
első dömösi megállóval szemközt, az út túloldalán található az 
épület. 

 

SZOLGÁLAT 
 
A Biblia Centrum Alapítvány munkatársai az ország - sőt külhon - különböző 
helyeiről költöztek Dömösre, mivel megértették, Isten erre a szolgálatra hívta el 
őket. 
Szeretnél te is Istennek szolgálni? Szeretnéd a dömösi munkát közelebbről 
megismerni?  
Ha úgy gondolod, ezen a nyáron szívesen szánnál egy pár napot vagy hetet Isten 
szolgálatára, úgy szeretettel hívunk, jelentkezz május és szeptember közti időre 
segítő munkatársnak! A szállás és ellátás biztosítása mellett  

 megismerhetet egy keresztyén közösség életritmusát 
 különböző gyakorlati feladatokban szerezhetsz tapasztalatot 
 bepillantást nyersz a Dömösön zajló rendezvényekbe  
 nagyon sok emberrel megismerkedsz 

Amennyiben bővebb információkat vagy jelentkezni szeretnél, úgy tedd ezt a 
hátlapon található bármely elérhetőségünkön, vagy a +36-20-886-3346 
telefonszámon. 


