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A Pn*6rarn cálja és rÖvid tafic!mí }srnertE:tóse: $, Tiszaea*g*i Reforrnátus §gybárkrizség óltaí
megval$su|S rendervénY*§< eé!§a, hng,,/ ker*sztyén, hmgyc*ránynkra épűl# n*ncíezuÉnyeket
lYáltr:zat*sabb* Ós s*kszíni§bhé t*69e a h*iyí iaktsság, slán:ár*, M}*6er6sítse * heiyi ltözössági
kaPesoíatwkat ö Pr8grőm*k révén, A rendee"*ényeínk cóíja er, irugy minéí több em*lergrek *
figYelrnét ttívlakfeíarra, hegy jó d*lt;g kr}lössógbnn lerrní, ás egy öasxetartó koxösségh** tertüzni.

Á Progrx*r tEmatikája: Allt*Ímunkon * §iblia o1vastsa vrrít a kőap*int§ p§úBr&nl, mellyei
PÉrhuzamosan *iőaeiás*kon, fiirtrvetítáleken ve[reítek rá§ut ü rrreg.}eientck. Á ré§zt r",evők szémára
tiiÍsbsz§ri dakezés volt bí;t*sítva, e}réd, v&§§sló vaiamlnt kdsei ,/a*s{:}ra, xrásnep neggel pedig
r*ggeli" A Prograrn zárásakánt egy {,lrvaes*r*s iste*tisrte!Et vclt t;lr"tvx" rrreíynelt §<eretein !:*iüi ;l
§!bliát nlvasúk ajsndélsüt ilíetue ei:líóklap*t kaptako .ne6kös;önve e:re í a sogítsÉg*t ég kitartást.
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& progr*;n áit*l elért ereeirnányelr: &ilrlia*lvasd-mar;;t*trunk*n ?4 fő v*tt résat, [; a hagy*rrrárrgt

terenrtÖ alkai*ryl rnirrden kr:rr:srtáNynak f*lkeítette ax érE{eklőr}ésÉt, így j&ti*k kie!ít és ma.gy*k,

szül$k és *agyszül$k is. f aen *l ali<alrnnn 'É& &rárl kgr*szt*í * Sibiia *ivasála ke nült p középpuntba,

mely*t sok más kiegésaítő pr§§rarn kísóx. F*in#ttek*t *lőad;*s*k, gyarm*kek*a Bedig filrnvetitós ás

kül#nf*le játekok v*ntak. §nlynntatusan jö[^t§k ae olva*ni vágyók, akiket nagy l*ikesed*ss*l ás sok

szerq:t*tte! vártunl<" Fgy családias, me6t,titt á8gk<ir xixkuit ki, rneiy rnág j*bban össeek*váese;lfa a

6yiilekar*,tet" &trka§munkat *gy l.ír,t*rselrils i§t§nti:,xt*l*tt*l Zártukl melvfi8k kerÉtÉin W*átil a Bibiiát

e}ívas$k aj§rrdékct és enriékla5lalt kaptai<^ "e, vísar*j*§eÉs*k at*pjáfi naB!,sít jól si}tt:rü§t ez a

r*rrc{*zvóny ós ax *jándéknak is *:§r:eJ*nkí örült, kie*ik ds n*gyok *gyaráull.

[5yeb iu;lr:ivaiúk; A bita3ia*lvagó- mfirat*íjl; tdbbr*tjni étkeaúst án íclyari*ikot hizt*sít*ttunk a

rásxtvevők cz*mára.
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