
 

A boldogság útja 
 

" Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét 
mondom, örüljetek!  "  

 /Filippi 4:4 / 
Tahi 
2008. július 17-20. 
 

 
 
 

Kedves Barátunk! 
 

Szeretettel hívunk a Fit-KEVE nyári 
konferenciájára!  

Mi az, hogy boldogság ??? Ez egy állandó, vagy 
változó érzés ? Lehet mérni a boldogságot ??? Ha 
igen mi alapján ???, ha nem miért nem ??? 
Boldog vagy ?? miért ?? mit

�

l ??? Esetleg nem 
vagy boldog ?? miért ??  

 
      Vajon mi a véleménye a boldogságról 
Istennek ??? 

 
 Ezen a hosszú hétvégén Szabó Dániel (Dani 

bácsi) református lelkipásztor vezetésével 
igyekszünk választ keresni ezekre a kérdésekre. 
Szeretnénk rámutatni azokra az értékekre, 
„kincsekre” melyek évezredek óta nem 
inflálódtak, s amikt

�

l mégis sokan 
elhatárolódnak. Szeretnénk megkeresni az öröm 
forrását, megismerni hozzá az utat, hogy 
hazamenve is mindenki meríteni tudjon bel

�
le. 

 
 
Gyere el, várunk! 
 

Program 
 
Csütörtök (júl. 17.): 

1188::0000    VVAACCSSOORRAA        
20:00 Az alkalom igei felvezetése: Ferenczi 

Andrea 
20:30  Filmvetítés: Ítélet  - riportfilm Visky Ferenc 

református lelkésszel 
21:30 Beszélgetés a filmr

�

l a rendez

�

vel Ferenczi 
Andreával 

 
Péntek (Júl. 18.): 

0088::3300    RREEGGGGEELLII        
10:00 Ének imádság, el

�

adás (Szabó Dániel) 
11:30 Egyéni csendesség  
12:00 Kiscsoportos beszélgetés 
1133::0000  EEBBÉÉDD  
D.u. Szabadid

�

 (játék, kirándulás, sport, pihenés) 
1188::0000  VVAACCSSOORRAA  
19:30 El

�

adás (meghívott el

�
adó vallástétele, az  

életével kapcsolatosan )  
21:00  meglepetés est  
 

Szombat (júl. 19.): 
0088::3300  RREEGGGGEELLII  
09:30 Ének imádság, el

�
adás (Szabó Dániel) 

11:30 Egyéni csendesség  
12:00 Kiscsoportos beszélgetés 
1133::0000  EEBBÉÉDD  
D.u.  Szabadid

�
 (játék, kirándulás, sport, pihenés) 

1188::0000  VVAACCSSOORRAA  
19:30 El

�
adás: Turai Attila  (meghívott el

�
adó 

vallástétele, az  életével kapcsolatosan ) 
21:00  Kötetlen program, ( film, játék) 
 

Vasárnap (júl. 20.): 
0088::3300  RREEGGGGEELLII  
10:00 El

�
adás - Istentisztelet  (Szabó Dániel)  

1133::0000    EEBBÉÉDD    
D.u. Hazautazás 

 
 
 

 
Anyagi dolgok 
 
 
 
A hétvége költsége: 12600 Ft/f

�
(csütörtök 

vacsorától, vasárnap ebédig: szállás + étkezés), 
melyb

�
l 2600 Ft el

�
leget a jelentkezéssel egy 

id

�
ben a konferencia el

�
legek számlájára kérünk 

befizetni, a csekken/bizonylaton feltüntetve a 
nevedet és hogy: „nyári konf. 2008”. A számla 
Szalóky Dóra nevén van bejegyezve (Erste bank).  
Az el

�
leg a teljes költség része. Ha azonban 

mégsem jössz, azt visszafizetni nem tudjuk.  
 
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-18490846 

 
Költségek részletezése: 
 
Reggeli 600 
Ebéd 1400  
Vacsora 1000 
Szállás 1200 
Ágynem

�
 mosás: 500 ; vagy hozzál hálózsákot 

 
Jelentkezési határid

�

: 2008.07.01. – nagyon 
baráti árat ajánlottak fel a számunkra, de azt 
kérték, hogy amennyiben lehet próbáljuk a 
jelentkezési határid

�

t tartani. Ez nem jelenti azt, 
hogy a sorompó teljes mértékben lezárul a határid

�

 
után, de kérünk, hogy ha lehet segítsétek a 
munkánkat azzal, hogy minél el

�

bb visszajeleztek. 
El

�

re is köszönjük..  
  
Támogatás igényelhet

�

(fitkeve@freemail.hu) 
 



   
 

Megközelítés: 
 
A helyszín: Tahi, (Sionhegyi út). Sion-hegye 
református konferenciatelep.  

Gépkocsival:  

Budapest felıl a 11-es úton a tahi híd után a 
második buszmegállónál(Fıkert megálló) 
Sionhegyi út balra.   

Busszal:  

Budapest Árpád híd autóbusz állomásról, 
Dunabogdány-Visegrád-Esztergom irányába 
induló buszok a nyerık. Leszállni: Tahitótfalu, 
Fıkert megálló. Menetrend: fél – egy óránként 
indulnak: pl: csütörtök: 17.20; 17:35; 18:20; 
18:35; 19:35;  

Kerékpárral 
Közel van Bp-hez (25 Km) és van kiépített 
kerékpár út Szentendréig utána a 11 –es.  
 
További információk: 
Kérünk, hozz magaddal ha van hangszert! 
Szállás: 2-3 fıs szobákban 
 
Jelentkezés feltételei és módja: 
Várunk: 
- ha kíváncsi vagy másokra és mások 
tapasztalatára a boldogságról 
- ha szeretnél tanulni, fejl

�
dni és érdekel a téma, 

- ha választ keresel kérdésekre 
- ha szeretnéd egy nagyszer

�
 társaságban Isten 

segítségével a boldogág útját keresni (ha pedig 
már megtaláltad, akkor rámutatni) 
 - ha értékeket szeretnél adni egy közösségnek 
 
 Hozd el barátodat, ismer

�
södet is! 

 

 

Jelentkezés:  
 

Fit-KEVE Nyári konferencia 
 

2008. július 17-20. 
 
 Csüt.  Pént.Szomb.  Vasárnap
Reggeli   
8. 30 

    

Ebéd      
13.00 

    

Vacsora 
18.00 

    

Szállás      
 
Az étkezések id

�

pontjai kötöttek, ezért kérünk, 
hogy csak akkor jelentkezz csütörtök vacsorára, 
ha biztosan oda tudsz 18 órára érni. 
 
 
Megjegyzés: kérünk, gondold végig, hogy 
mikorra kérsz szállást, ill. étkezést, mert ha 
megigényelted nem tudjuk visszafizetni, csak, ha 
valaki más átvállalja helyetted a költségeket.   
 
 
Jelentkezés: e-mail: fitkeve@freemail.hu címre, 
vagy hétf

�

nkénti alkalmakon, ill. telefonon: 06 – 
70/283 - 4442  
(preferált az e-mail, vagy a hétf

�

nkénti 
alkalmakon történ

�

 jelentkezés.. :))) ) 
 

Fit-KEVE nyári konferencia 
fitkeve@freemail.hu,  

http://vip.tilb.sze.hu/Fit-KEVE 
1091 Budapest, Kálvin tér. 7. 

info.: Péter Alpár: 06-70/283-4442 
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Tahi Sion – hegye református 
konferenciatelep 
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