
Várakozás
"Várván  vártam az  Urat,  és  hozzam hajolt,  és  
meghallgatta kiáltásomat." 

/ Zsoltárok 40:2/
Leányfalu 
2009. július 02-05.

Kedves Barátunk!

Szeretettel hívunk a Effekt nyári konferenciájára! 
Várakozás  Istenre  figyelve,  várakozás  a  világ 

játékszabályai alapján. 
Várakozás  valamire:  kitűzött  cél  elérése(tanulás, 

munkahelyi, sport eredmények. Emberi kapcsolatok, 
vagy éppen gyógyulás érdekében. 

Várakozás, és az ’ idő ’ összefonódása. Várakozás 
pozitív, ill. negatív dolgokra, eseményekre amelyek 
különböző  valószínűségekkel  fognak 
bekövetkezni(pl: biztos, hogy egyszer mindenki meg 
fog  halni,  de  nem  biztos,  hogy  mindenkinek  lesz 
ötöse a lottón..:((( :)) ) 

Vajon mi a véleménye Istennek a várakozásról ?

 Ezen  a  hosszú  hétvégén  Csiszár  István  baptista 
lelkipásztor,  vezetésével  igyekszünk választ  keresni 
többek  között  ezekre  a  kérdésekre  is.  Szeretnénk 
rámutatni  ugyanakkor  azokra  az  értékekre, 
„kincsekre” melyek évezredek óta nem inflálódtak, s 
amiktől  mégis  sokan  elhatárolódnak.  Szeretnénk 
megkeresni  az öröm forrását,  megismerni  hozzá az 
utat,  hogy hazamenve  is  mindenki  meríteni  tudjon 
belőle.

Gyere el várunk!

Program

Csütörtök (júl. 2.):
18:00 18:00 VVACSORAACSORA

19:30 Előadó: Olofsson Placid atya: önmagáról 
életéről mesél 

21:00 Kötetlen program, ( film, játék, beszélgetés). 

Péntek (Júl. 3.):
99:00:00  RREGGELIEGGELI

10:00 Ének imádság, előadás: Csiszár István
11:30 Egyéni csendesség 
12:00 Kiscsoportos beszélgetés
13:0013:00 EEBÉDBÉD

D.u. Szabadidő (játék, kirándulás, sport, pihenés)
18:0018:00 VVACSORAACSORA

19:30 Meglepetés 
21:00 Kötetlen program, ( film, játék, beszélgetés)

Szombat (júl. 4.):
99:00:00 RREGGELIEGGELI

10:00 Ének imádság, előadás: Csiszár István
11:30 Egyéni csendesség 
12:00 Kiscsoportos beszélgetés
13:0013:00 EEBÉDBÉD

D.u. Szabadidő (játék, kirándulás, sport, pihenés)
18:0018:00 VVACSORAACSORA

19:30 Előadó: Kiss Tünde: önmagáról életéről mesél 
21:00  Kötetlen program, ( film, játék, beszélgetés)

Vasárnap (júl. 5.):
99:00:00 RREGGELIEGGELI

10:00 Előadás – Istentisztelet:  Csiszár István 
13:00 13:00 EEBÉDBÉD  
D.u. Hazautazás

Anyagi dolgok

A hétvége költsége:  15000 Ft/fő(csütörtök vacsorától 
vasárnap  délig)  v.  22 350  üdülési  csekk  esetében, 
melyből 3000 Ft előleget a jelentkezéssel egy időben a 
konferencia  előlegek  számlájára  kérünk  befizetni,  a 
csekken/bizonylaton  feltüntetve a nevedet  és  hogy: 
„nyári  konf.  2009”.  A számla  Szalóky Dóra nevén 
van  bejegyezve  (Erste  bank).   Az  előleg  a  teljes 
költség  része.  Ha  azonban  mégsem  jössz,  azt 
visszafizetni  nem  tudjuk.  Aki  üdülési  csekkel  fog 
fizetni annak visszafizetjük az előleget készpénzben. 

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-18490846

Fontos: jelentkezési határidő: 2009. június 15. 
Természetesen lehet részidőre is jelentkezni.

Szolgáltatások költségei:

Készpénz esetében: 
Reggeli 600
Ebéd 1100
Vacsora 800
Szállás 2500

Üdülési csekk esetében: 
Reggeli 800
Ebéd 1500
Vacsora 1000
Szállás 3800 + 350 

Fontos: támogatást lehet kérni

Effekt nyári konferencia
effektonline@gmail.com
http://vip.tilb.sze.hu/Effekt
info.: Péter Alpár: 06-70/283-4442



Megközelítés:

A helyszín: Leányfalu Móricz Zsigmond út 141. 
Gépkocsival: 
Budapest felől a 11-es úton a 25-ös kilométerkő 
közelében van. 
Busszal: 
Budapest  Újpest  Városkapu autóbusz-állomásról 
induló esztergomi v. visegrádi v. váci révi busz is 
jó.  Hétköznap  óránként  két  busz  is  indul. 
Leányfalu  Erkel  Ferenc  út  megállónál  kell 
leszállni. 
Kerékpárral
Mivel a hely közel van Bp-hez (25 km) és van 
kiépített kerékpár út, kézenfekvő ez a lehetőség. 
Ahol Leányfalun újra a 11-es út mellett megy a 
bicikli út, ott keresd a helyszínt

További információk:
Kérünk, hozz magaddal ha van hangszert!
Szállás: 2 fős szobákban

Jelentkezés feltételei és módja:
Várunk:
- ha kíváncsi vagy másokra és mások tapasztalatára 
- ha szeretnél tanulni, fejlődni, érdekel a téma,
- ha választ keresel 
-  ha  szeretnél  egy  nagyszerű  társaságban  Isten 
segítségével  a  válsághelyzetek  esetleges 
útvesztőjéről, ill. megoldásairól elmélkedni 
- ha adni szeretnél egy közösségnek

 Hozd el barátodat, ismerősödet is!

Jelentkezés

Effekt Nyári konferencia

2009. július 02-05.

Két lehetőség: 

Levélben: 
A levelet kérlek az effektonline@gmail.com címre 
küldjétek, részletezve napi bontásban az igényelt 
szolgáltatásokat, valamint az előleget  kérjük 
fizessétek be a meghívóban megadott számlaszámra. 

Személyesen: 
A rendszeres hétfői alkalmainkon a rendezvény 
végén kihelyezett jelentkezési íveken teheted meg, 
majd pedig az előleget kérünk fizesd be a 
meghívóban megadott számlaszámra.
 

Csüt.Pént.Szomb.Vasárnap
Reggeli 
᠙.᠐᠐
Ebéd 
13.00
Vacsora 
18.00
Szállás

Fontos: kérünk felelősségteljesen gondold át, hogy 
mikorra  kérsz  étkezést,  szállás,  mert  lemondani 
mindig az igénybevétel előtti 3 nappal lehetséges. 

„Akit rég vársz életedben él, rég itt van, mire 
megjön” , Fodor Ákos
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