
Sola Scriptura Teológiai Főiskola nyári tábora 

 
 

Helyszín: Felsőtárkány, Park Hotel Táltos - üdülőházak (www.parkhotel-taltos.eu) 

A tábor időpontja: 2020. JÚLIUS 12-19. 

 Táborvezetők: Vankó Zsuzsa és Kiss Andrea 

 Jelentkezés: A honlapról letölthető jelentkezési lapot e-mailben vagy postai úton az 

alábbi címre várjuk: 

- titkarsag@sola.hu vagy 

- 2051 Biatorbágy, Patak u. 34/A  

 Bővebb információ: kiss.andrea@sola.hu; 06-70/944-7825 

 JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. június 15. 

 

Részvételi díj: 

Felnőtteknek: 6500 Ft/fő/éj (szállás és háromszori vegetáriánus étkezés) 

Gyermekkedvezmény: 

 0-3,99 éves korig: a szállás ingyenes, igény szerint féladag étkezés kérhető 50%-os 

kedvezménnyel 

 4-12,99 éves korig: 50%-os kedvezmény a teljes árból 

 13 év fölött: teljes ár 

 

A jelentkezőktől 10 000 Ft előleg befizetését kérjük „Főiskolai tábor” megjelöléssel a 

jelentkezést követő 14 napon belül, a Sola Scriptura Teológiai Főiskola számlaszámára (K&H 

Bank 10201006-50285893-00000000). A jelentkezést az előleg befizetésekor tekintjük 

véglegesnek.  
 

Elhelyezés:  

 

Üdülőházak:  7 db 2 ágyas üdülőházi szoba 

27 db 3 ágyas üdülőházi szoba 

3 db 5 ágyas üdülőházi szoba 

1 db 6 ágyas üdülőházi szoba 

 

A szobák mindegyikéhez külön vizesblokk (zuhanyzó, wc) tartozik. 

  

 

Ízelítő a tábor programjából: 

 

Bibliai történelem és írásmagyarázat: 

- Transzjordánia a bibliai időkben - Nagy Viktória 

- Bűnrendező áldozatok az ószövetség idején (III. Móz. 4,1 – 6,7), tanításuk az 

újszövetség idején élők számára - Nagy Viktória 

- Izrael vallási élete Jósiás vallási reformjainak tükrében (II. Kir. 23, 1-27) - Nagy 

Viktória 

- Az istenhit egymással szembenálló két koncepciója a nagy prófétai könyvekben – 

Buda Péter 

- Pál apostol munkájának eredményei - Az I. Thesszalonikai levél tanulságai – Holló 

Péter 

- A vallások sokféleségének értékelése az apostoli iratokban – Kocsis Péter 
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Rendszeres teológia:  

 

- Élesedő "frontvonal" a kereszténységen belül? (Mit jelentenek ezek a fogalmak: 

Tudományos teológia, fundamentalista teológia, sola Scriptura elven nyugvó teológia? 

Hogy viszonyulnak egymáshoz e teológiák?) – Vankó Zsuzsa 

- Döntési képességünk szabadsága a gondolkodástörténet tükrében – Prancz Zoltán 

Egyháztörténet: 

- A katolicizmus egyetemességének megújítása egy széttöredező világ árnyékában - 

Buda Péter 

 

Gyakorlati teológia: 

 

- Gyermekek és fiatalok Isten-ismeretre vezetésének az alapkérdései (Bibliai mércék, 

kérdés-felvetések és válaszok keresése) – Vankó Zsuzsa 

- Énvédő mechanizmusaink bibliai nézőpontból – Nagy Sándor 

- "Élni és élni hagyni" - avagy szabadság az emberi kapcsolatainkban - Nagy Sándor 
 

A Biblia és az irodalom: 

 

- "Csak nagyszerű nevedet tudnám": Ady Endre Isten-képe – Holló Péter 

 

 

A programok időtartama alatt a gyermekek részére külön foglalkozást biztosítunk. 

 


