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Gyönyörködjél az Úrban és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te útadat és bízzál benne, 

majd ő teljesíti. Zsoltár 37, 4-5 

 

Kedves Barátaink! 

Hírlevelében egy rövid visszapillantásra hívunk benneteket, tekintsük át röviden mi is 

történt az elmúlt évben a Philothea Klub életében.  

Jó olvasgatást kívánunk!  

 

 

ÖRÖMHÍRKLUB GYEREKEKNEK 

Minden szombaton 10 órakor lelkes csapat 

érkezik a Philothea klubba, hogy részt vegyenek 

az Örömhír klubon. Erre az alkalomra 6-10 éves 

gyerekek járnak és általában 15-20 gyerek 

szokott összegyűlni. Az alkalmat játszással 

szoktuk kezdeni, hogy egy kicsit mindenki 

felszabaduljon, majd énekléssel, imádsággal 

folytatjuk. A tavaly Mózes és Józsué történetét 

ismerték meg a gyerekek, amit nagy élvezettel hallgattak és képzeletben együtt is részt 

vettünk Józsuéval együtt az ellenséggel folytatott csatákban. Mivel úgy gondolom, hogy 

Isten Igéje fontos a gyerekek számára is, ezért az aranymondások tanulása minden 

alkalom része és Isten dicsőítése sem marad el. Az alkalmat kézimunkával zárjuk. 

 

BIZTOS SZIKLA KLUB 

A 10-14 éves korosztálynak szeptembertől egy új programot 

indítottunk, a Biztos Szikla klubot, ahova körülbelül 12-14 fiatal 

jár rendszeresen minden pénteke. Egy lelkes kis csapattal tartjuk 

ezeket az alkalmakat, önkéntesekkel, akik hétről hétre áldoznak 

az idejükből, hogy ezeket a fiatalokat taníthassák. 

Az alkalmak témák köré csoportosulnak és nagyobb részük játék. 

Játék közbe van iktatva egy-egy beszélgetés is az adott témáról, 



így a tanítás úgy kapják meg, hogy közben észre sem veszik. Érdekes, komoly 

beszélgetések szoktak kialakulni, amelyeket a legtöbbször kiscsoportban tárgyalunk 

meg. Időnként megünnepeljük a születésnapokat, ezek különlegesebb alkalmak. Hálás 

a szívem Istennek ezekért a fiatalokért, akik rendszeresen eljárnak és közösségben 

lehetnek egymással és Istennel. 

 

 

TINI KLUB 

Az első félévben az Ifialpha programját vettük. Az 

ifiAlpha sorozatot Magyarországról kértük el 

és kaptuk meg az Alpha Alapítványtól, Seres 

Ildikó projektmenedzser jóvoltából. 2014-ben 

részt vettem egy ifiAlpha képzésen, ahol 

megismerkedtem az anyaggal, megtetszett, 

később pedig a http://www.ifialpha.hu/ 

oldalon tájékozódtam róla. Utána összeültünk a tiniklubos csapattársaimmal egy 

vacsorára, rövid képzésre, és elindítottuk a sorozatot a Philothea pénteki tiniklubjában 

2 alkalmazottal és 3 önkéntessel: Belényesi Gabi, Katona Zsolt, Szász Noémi, Schuller 

Zoli és Takács Tüncsi. A sorozat 2016. március 4. és június 17. között 11 alkalommal 

zajlott, 15 – 20 éves fiatalok vettek részt, átlag nyolcan egy alkalmon. Nagy sikernek 

örvendett, ahogyan ezt mind a szóbeli, mind az írásbeli visszajelzések mutatták. 

Mindannyiunk számára újszerűen hatott és nagyon élveztük, hogy korszerű digitális 

anyaggal dolgozhattunk, minőségi videókkal, formabontó stílusban. Az ifiAlpha 

meglepő, pukkasztó kérdések mentén jól megalapozott, világos és egyszerű tanítás 

segítségével ad valós fogódzókat a fiataloknak az evangélium megértéséhez és 

megragadásához. Erőteljesen hatott és formálta a közösségünket a dicsőítés, amelyet 

Schuller Zoli vezetett, és a kiscsoportos beszélgetések, ahol szabadon és biztonságos 

környezetben oszthattuk meg gondolatainkat, kételyeinket, kérdéseinket. Minden 

munkatárs vezetett kiscsoportot és a bensőséges hangulathoz hozzájárultak a közös 

vacsorák Gabi és Szuri jóvoltából, ahol a pizza és a gyümölcs volt a legnépszerűbb. A 

tanítást fele-fele arányban Zolival ketten végeztük. A tematikából: Miért halt meg 

Jézus? Hogyan lehet hitem? Miért és hogyan olvassam a Bibliát? Kicsoda és mit tesz a 

Szentlélek? Isten ma is gyógyít?, stb. Örülök, hogy a Philothea 2016-ban is az a hely, 

ahol fiatalokkal éles és életbevágó kérdéseket szabadon, nyíltan megbeszélhetünk, és 

ahol mindenkinek a gondolatai egyformán lényegesek és biztonságban vállalhatóak 

egymás előtt. (Takács Tüncsi) 

http://www.ifialpha.hu/


A második félévben a kapcsolatok témájával 

foglalkoztunk: kapcsolat önmagunkkal                

(önismeret, önértékelés), családi kapcsolatok és 

minták, párkapcsolat, baráti kapcsolatok. 

Ezekre az alkalmakra olyan fiatal felnőtteket is 

elhívtunk, akik saját tapasztalataikat, 

harcaikat, kudarcaikat,örömeiket, sikereiket és 

nem utolsó sorban hitüket oszthatták meg a fiatalokkal: Sipos Sándor és Kata, Antal 

Norbi és Visky Anna, Kovácsi Zsolt és Enikő. 

Nagyon örültünk, hogy a fiatalok közül többen vállaltak önkéntes munkát a Philothea 

Klub gyerekprogramjaiban, mint Budai Hunor, Pásztor Ágnes és Téglás Mónika, 

valamint a tiniklub programjaiban, mint Balmócz Lehel, Schneider Hanna. 

Ebben az évben is több fiatal részt vett a HEVAT ifjúsági evangelizációs táborban, 

Magyarkécen. 

Karácsony küszöbén szegény családokat látogattunk meg Csittszentivánon, ahova 

négy családnak vittünk Blythswood ajándékcsomagokat. 

 

NÉMET GYEREKKLUB 

Az elmúlt évben továbbra is folytatódtak a 

németnyelvű gyerekklubok. A kezdő csoportba 12 

gyerek, míg a haladóba 9 gyerek járt el 

rendszeresen a klub tevékenységeire. 

Szeptembertől Meike Jopers, németországi 

önkéntesünk vette át a csoportot. Mondókákkal, 

játékkal és érdekes történetekkel tanítja a német 

nyelvet. Segítségére volt a fordításban Magyarosi László, Gábor Hunor, Ozsváth 

Orsolya és Bodó Abigél Bernadett. Az évet rövid karácsonyi műsoruk zárta, ahol a 

szülök jelenlétében rövid versekkel és énekekkel ünnepeltek. 

 

ISKOLAI PROJEKT 

Iskolai projektünkben csökkent a munkatársak 

száma, ami megnehezítette a munkát, nem tudtuk 

lefedni ezért minden iskola felkérését.  

Nagyon örültünk, hogy elkezdődtek a tematikus 

osziórák a kiskamaszok körében, a VI-VIII. 

osztályosoknál,a Művészeti Líceumban és 

Sportlíceumban, ahol nagyon sok viselkedési, fegyelmezési problémákba ütköznek úgy 



a tanárok, mint maguk a diákok is. Rendszeresen jártunk osztályfőnöki órákra az 

Elektromaros, Sincai, Pedagógiai, Sportlíceum a IX.-XII. osztályaiban különböző 

témákban: párkapcsolat, konfliktuskezelés, csapatépítés, alkohol, drog és szexuális 

prevenció. Az így elért diákok száma: 789 diák. 

A Philothea Klub már harmadik éve vett részt a Házasság hete rendezvényen, melynek 

keretében házaspárok találkoznak a diákokkal. Ezt a programot a Philothea Klub 

indította el, és nagy élményt jelent a diákoknak. Az alkalmak célja: felkészülés a 

párkapcsolatra, a házasságra, a hit ajándéka.  

A meghívottaknak szabad kezük van az óra alakításával. Fontos, hogy ne elméletek 

hangozzanak el, hanem személyes történetek. Vannak, akik hoznak szemléltető 

anyagokat, kisfilmet, fotókat. Arról meséltek milyen volt az udvarlás, a párkapcsolat 

alakulása azáltal, hogy Isten jelen volt, mit jelentett ez konkrétan, milyen változást 

hozott személyes és párkapcsolati életükben. A meghívottaknak is nagy élmény volt a 

diákokkal találkozni, de mindenki belátta ennek a fontosságát, szükségességét. Voltak 

akik eleinte izgultak, féltek a diákok beszólásaitól, kérdéseitől, de kellemes meglepetés 

volt számunkra a nyitottság, a figyelem, az őszinte kérdések. Ebben az évben 5 

iskolában voltunk (Református Kollégium, Elektromaros, Gheorghe Sincai, 

Sportliceum, Unirea ) ami kb.750-800 diákot jelent. 

 

BIBLIAÓRÁK 

A kedd esti bibliaórák célja elsősorban, hogy imahátteret biztosítsunk a Philothea klub 

munkájához, másrészt pedig az a  hely, ahol felnőtt emberek összegyűlhetnek és 

hallgathatják Isten igéjét, ahol tanítás folyik. 

Szeptembertől az Apostolok Cselekedeteit vettük, John Stott és Gyökössy Endre 

tanításai alapján. Sajnos egyre kevesebben járunk. 

Egyre nehezebb találni valakit, hogy vállalja a téma bevezetését, szeretnénk 

megújulást, változást, ezért imádkozzatok! 

 

BIBLIAÓRA TANÁROKNAK 

A tanári bibliaórákon már kialakult egy közösségi mag, akik rendszeresen részt 

vesznek ezeken az alkalmakon. Nemcsak lelkészek, hanem a pedagógusok is vállalták 

az alkalmak bevezetését. Az alkalmak célja a személyes imaélet építése, a 

közösségépítés, az iskolai terhek megosztása, az imaháttér biztosítása az iskolákért, 

tanárokért, diákokért.  

 



VAKÁCIÓS GYEREKKLUB  

Minden vakációban szeretettel várjuk a 

gyerekeket a vakációs gyerekklubba, ahol egy 

hétig hallhatják Isten Igéjét és egy pár órát 

mások társaságában tölthetnek el. Ezek az 

alkalmak délelőtt 10 órától 12 óráig tartanak. 

Sok játszás van, éneklés, kézimunka. A bibliai 

történetek egy-egy téma köré épülnek fel. Az 

alkalom felépítése hasonló az Örömhírklub felépítéséhez. A gyerekek mindig lelkesen 

jönnek és már barátságok is szövődtek. A tea és keksz is elmaradhatatlan része az 

alkalmaknak, amit a gyerekek mindig nagyon várnak. 

 

TINI-TÁBOR 

Bucsin, 2015. július 25. - augusztus 1. 

Résztvevők száma: 42 fiatal, életkor 15-19 évesek 

Munkatársak: 11 felnőtt, 2 szakács 

Boldogok a tiszta szívűek… Boldogok a lelki 

szegények. Boldogok, akiket üldöznek. Tényleg 

boldogok? Miért beszél így Jézus a boldogságról 

(Máté 5:3-12)? Milyen boldogságról beszél? Kinek 

kell ilyen boldogság? Ki veszi ezt be? A krisztusi 

boldogság botrányos és egyáltalán nem tűnik 

kívánatosnak - legalábbis első látásra. Látszólag 

nem is rólam szól. A világban viszont sokkal meggyőzőbb opciók vannak - 

karnyújtásnyira. Meg tudod csinálni, mert megérdemled. Boldog lehetsz néhány 

lépésben. Törődj a szépségeddel és kinézeteddel és boldog leszel! Egyél egészségesen és 

boldog leszel. Vegyél lakást, autót, öltözz divatosan, márkásan és szeretni fognak. 

Tegyük fel, hogy boldoggá tesz egy bicikli,egy ruha. És hazudnánk, ha azt mondanánk, 

hogy ez nem így van. Ezekre is szükséged lehet, ezek is ajándékok lehetnek Istentől, az 

áldás részei, amelyek örömet okoznak. De megelégszel-e ezzel? Hogyan nyered el “a 

mennyek országát”, “az Isten vigasztalását”, hogyan “öröklöd a földet”? Hogyan válsz 

“Isten fiává”? Az Ige azt mondja, hogy keresd először Isten országát és minden 

megadatik néked. Számunkra naponkénti próbálkozás ez, viszont meggyőződésünk, 

hogy egyedül ennek van értelme. És ez sem a mi megvalósításunk, a mi erőfeszítésünk 

eredménye, hiszen “nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő 

szeretett minket, és elküldte az Ő Fiát engesztelőáldozatul bűneinkért” János lev. 4:10 



Ezeket a témákat különböző formákban próbálták a munkatársak közel hozni, átadni 

a fiataloknak: interjú munkatársakkal, családi jelenet, kisfilmek, reklámok, képek, 

személyes bizonyságtétel. A tábor programjában az egyéni áhítatot lelkész vezette fel, 

utána a fiatalok félrevonultak és megadott szempontok szerint tanulmányozták a 

Szentírás egy bizonyos részét vagy történetét, és összegezték az üzenetet.  

A tábort délután színes programok gazdagították, 

amelyek összekovácsolták a csapatot, mint: vízi 

játékok, kávéház zenével és izgalmas kerekasztal 

beszélgetéssel, filmnézés, kirándulás, prevenciós 

előadás, műhelyek (párkapcsolat, barkács, 

irodalom, Bibliatanulmányozás). 

Íme egy kis ízelítő a resztvevők visszajelzéseiből: 

Kiscsoportok: 

- Megint a legjobb kiscsoportot kaptam 

- Még mindig az a része a napnak, amit nagyon vártam 

- Szuper jó volt, hogy meg tudtunk nyílni, nagyon sokat segített a résztvevők 

összekovácsolódásában, tetszettek a témák, beszélgetések. Gratula (szívecske) 

Köszönünk mindent a vezetőknek 

Esti programok: 

- Mindenik tetszett, talán leginkább a néptánc, a kincskeresés és a kávéház, összerázó 

jellegűek voltak. 

- Az esti kávéház TÖKÉLETES, máskor legyen kétszer hosszabb. A film zseniális. A 

néptánc szuper. Az esti programok 10/12. 

- A táborterület nagyon vagány. tetszett, reméltem, hogy lesz rendőrözés, de végül nem 

volt és ezt sajnálom, de az összes est tetszett. 

- Szuper 

Szállás és táborhely: 

- A táborhely nagyon vagány. Nagyon szép a táj. A patak csobogásába nem tudok 

beleunni.  

 Egyéni bibliatanulmányozás: 

- Szerettem a folyamatosságot a hitben, amely minden egyes alkalommal felkészített 

minket a pénteki Istentiszteletre, és először kényszerültünk ilyen kérdésekre 

válaszolva komolyabban önvizsgálatba kezdeni.  

Éneklés: 

- Nagyon jó volt, ezek voltak életem első éneklései, lehetett volna több is. 

- Az örök kedvenc. 



- Az élmény az sokszor leírhatatlan volt, annyira átható és földöntúli. Minden 

elismerés a zenészeknek. Az éneklés hatalmas öröm. 

Istentisztelet: 

- Minden Istentisztelet ilyen kéne legyen! 

- Életteli, sokat gondolkodtam rajta. 

 

BONUS PASTOR GYEREKTÁBOR 

Magyarózd, július 25-30 

Résztvevők száma: 32 gyerek 

Munkatársak: 11 felnőtt 

Idén 18. alkalommal szervezte meg a Bonus 

Pastor Alapítvány a Philothea Klubbal közösen 

Prevenciós Gyerektáborát, mely a „Titkos 

Ügynök Tábor” címet kapta. Július 25-én 

délben, Marosvásárhelyről indult nagy része a 

táborozó csapatnak, autóbusszal. A kastélyhoz 

való megérkezés után, a gyerekek 

elfoglalhatták „hálókamráikat”, 

berendezkedhettek. A meghitt fogadtatás a szervezők részéről zenével történt, jó 

hangulatban, énekléssel köszöntötték a gyerekeket. Az uzsonna után következett az 

ismerkedés, amelyet érdekes játékokkal próbáltak a szervezők egy kicsit színessé 

tenni. A következőkben Jámbor Ingrid beszámolóját olvashatják a táborról: 

„Immár harmadik alkalommal vehettem részt munkatársként a táborban. Nagyon jó 

érzés volt ismerős arcokkal találkozni, valamint újakat is megismerni. 

Nekem egyénileg ez az öt nap nem munka volt, hanem egy feltöltődés. Amikor Ózdon 

vagyok, azt érzem, hogy ott egy más világ van. Csend, nyugalom, távol a város zajától, 

és főleg közelebb Istenhez. Az idei táborból sem maradhatott ki a hagyományos 

kincskeresés, a Szent Balázs Alapítvány által hozott egészséges életmód prevenció, 

valamint a szekerezés, amit a gyerekek annyira élveznek. 

Nem is lett volna tábor vizes játékok nélkül. Ekkor bújt elő belőlem a gyermeki énem, 

amely jót szórakozott a többi gyermekkel. Az estét úgy a gyerekek, mint mi felnőttek is 

vártuk, én főleg Boti missziós története miatt, a “Kaland Hongkongban” belopta magát 

a szívembe.  

Az éjszakai kirándulás új élmény volt, gyönyörű kilátással. Két este volt tábortűz, 

amely nagyon hangulatosan telt. 

Sem pénzben, sem más földi javakban nem mérhető az az érzés, amikor együtt 

dicsérjük a gyermekekkel Istent. Dicsőítő énekeket zengve azt éreztem, hogy 



elszakadtunk a Földtől, és közelítünk a Mennyhez. Látni a gyermekek arcán az 

örömöt, boldogságot, felszabadultságot minden fáradtságot megér.  Egy tőlük kapott 

mosoly, ölelés, jó szó, a legjobb fizetség, és ekkor mondom azt, hogy ezekért érdemes 

élni. Tudom, hogy Isten jelen volt az egész 

tábor ideje alatt, közelségét oly jó volt érezni, 

valamint a szeretetét közvetíteni a gyermekek 

felé. Imádkozom, hogy változás történjen a 

tábori gyermekek és családjaik életében. 

Érezhessék meg Isten feltétel nélküli 

szeretetét. Nagyon bízom benne, hogy még 

évekig folytatni tudjuk a gyerektábort 

nyaranta. Ez egy áldás úgy a gyermekek, mint 

a munkatársak életében is. Hálát adok a Jóistennek a munkatársaimért, akikkel 

nagyon jó volt együtt dolgozni. Kívánom, hogy mindannyian a szívünkbe véssük, 

őrizzük meg, és adjuk tovább az ott elhangzottakat. Legyünk “titkos ügynökök” a való 

világban is.” (Jámbor Ingrid) 

 

 

MINI-TINI TÁBOR 

Bucsin, július 16-23 

Résztvevők száma: 53 kiskamasz 

Munkatársak: 14 munkatárs 

C.S. Lewis a  Az oroszlán, a boszorkány és a 

ruhásszekrény című regénye nyomán 

alakítottuk ki a tábor tematikáját. A gyerekeket 

érkezésükkor egy távoli országba, Narniába 

hívta egy futár, a narniai szabad nép maroknyi 

maradékának segélykérését tolmácsolva. A futár 

beszélt egy ősi jóslatról is, mely szerint a Narniát 

rabságban tartó Fehér Boszorkányt, csak Ádám 

fiai és Éva lányai győzhetik le. A gyerekek átlépvén a szekrényen, a titkos átjárón, egy-

egy térképet kaptak Narniáról (a tábor területe) és az országba lépve elkezdhették az 

ismerkedést az őslakosokkal (munkatársak). A következő napokban találkoztak a 

Boszorkánnyal, menekültek a csatlósai elől, megtapasztalhatták mit kínál a gonosz és 

felkészülhettek a harcra ellene. 

A regény eseményeit követve, az egy hetes táborban naponta különböző témákat 

dolgoztunk fel: teremtettségünk(Isten megteremtette az embert, férfinak és nőnek 



teremtette és azt mondta, mindaz amit alkotott igen jó); a bűn és annak 

következményei (Edmund árulása); a bűnbocsánat; küldetésünk, feladatunk. 

A délelőtti előadások és kiscsoportos beszélgetések mellett változatos délutáni 

tevékenységek tarkították a programot: drog prevenciós alkalom; dráma, kórus, tánc 

és foto-film műhelyek; íjazás; kincskeresés; különböző csapatjátékok; túrázás. 

Hogy a gyerekek milyen élményekkel mentek haza, azt tőlük kell megkérdezni, de az 

évről évre növekvő részvételi arány azt látszik igazolni, hogy szívesen vesznek részt 

táborainkban. 

“Áldott tábor volt.” - Így summáztuk egyöntetűen a munkatársakkal az utolsó napon 

az együtt töltött egy hetet. Abban is egyetértettünk, hogy folytatni kell jövőben is a 

táboroztatást, hiszen nagy igény és szükség van keresztény értékek mentén 

megszervezett gyerektáborokra. 

 

PHILOTHEA CSENDES NAPOK 

2016. szeptember 9. – 11. között a Philothea 

Klub közössége a Bucsin-i természet 

csendjében töltötték a hétvégét. A hétvége 

mottója volt: „Mert most embereknek engedek-e, 

avagy az Istennek?  Vagy embereknek 

igyekezem-e tetszeni? Bizonyára, ha még 

embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus 

szolgája nem volnék.” (Galata 1:10) 

A hétköznapokban gyakran találjuk szembe magunkat ennek a kérdésnek a 

feszültségével, kihívásaival, hogy kinek enged(j)ek inkább: embereknek vagy Istennek? 

Kinek akarok tetszeni, megfelelni? Ki mozgatja életemet, kapcsolataimat, döntéseimet? 

Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a Philothea csendes napok alkalmával. 

Köszönjük az áhítatot Szabó Mónikának és Schuller Zolinak.  

A közös együttlétben és az elcsendesedésben velünk volt az Isten, kegyelmével és 

ajándékaival. 

 

 

KARÁCSONYI VÁSÁR  

Az idei évben immár 17. alkalommal szerveztük meg a karácsonyi vásárt, ahol helyi és 

környékbeli kézművesek, képzőművészek és hobbybarkácsolók állították ki 

munkáikat. Más szervezetek is jelen voltak, mint az Onezimus Projekt, az Ügyes Kezek 

Alapítvány és a Dorcas Otthon. Több mint 10 személy munkáit láthattuk a vásáron. A 

médiában is több helyen írtak rólunk. 



 

 

ÉVZÁRÓ A MUNKATÁRSAKKAL 

Minden év végén vacsorával egybekötött, 

hálaadó alkalmat tartunk a Philothea Klub 

munkatársaival, önkénteseivel és 

kuratóriumával. Ebben az évben is a keddi 

bibliaórás csoporttal, a Philothea Klub 

imaközösségével, ünnepeltünk, akik évek óta 

hordozzák imában a teaház munkatársait, 

programjait. Közös ünnepünk bibliaórával 

kezdtük, melyet hálaadó imával és vidám 

együttléttel folytattuk, melyen 32 személy vett részt felidézve eredményeket, 

élményeket. 

 

ADVENTEZÉS 

Idén decemberben is volt adventezés a közösségben. Advent négy vasárnapján a 

Kovácsi család, Schuller család, Samaj család és Régeni Szabó család fogadott be. Az 

adventi várakozást igazi élmény volt közösségben megélni.  

 

MUNKATÁRSAINK VOLTAK 

Különböző programokban és tevékenységekben idén is sok önkéntes segítette a 

munkánk. A programvezetőknek és önkénteseinknek köszönjük a kitartásukat és 

szabadidejüket, amellyel hozzájárultak programjaink működéséhez. 

 Iskolai projekt: Bartha Éva, Belényesi Gabriella, Bereczki Zsolt, Csóg Ildikó, 

Fülöp Timea, Katona Zsolt, Mezei Sándor, Schuller Csilla, Sófalvi Adél 

 Tini-klub: Balmócz Lehel, Belényesi Gabriella, Madaras Zsuzska, Schneider 

Hanna, Schuller Zoltán, Szász Noémi, Takács Tünde 

 Biztos Szikla klub: Boros Katinka, György Gábor, Schuller Csilla, Zsigmond 

Brigitta 

 Német gyerekklub: Bodó Abigél-Bernadett, Gábor Hunor, Magyarosi László, 

Meike Jopers, Ozsváth Orsolya 

 Örömhírklub: Huszár Rozália, Schuller Csilla, Schuller Zoltán 

 Bibliaóra: Grosz Imola, Szász Noémi 



 Mini-tini tábor: Szabó Brigitta, Katona Zsolt, Adorján Zsuzsánna, Pál Attila, 

Ambrusszász Erika, Vass Anci, Bodó Bence, Szabó Ildikó Boróka, Gáspár 

Csongor, Mezei Sándor, Schuller Csilla, Lukács Emőke 

 Tini tábor: Antal Norbert, Bán Attila, Belényesi Gabi, Boér Karcsika, Kővári 

Arany, Lukács Emőke, Mezei Sándor, Visky Ábel, Visky Anna, Visky Janka 

 Bonus Pastor gyerektábor: Bartha Éva, Geréb Anna, Schuller Csilla, Kovács 

Tünde, Borbély Erzsébet, Kiss Lilla, Boér Karcsika, Noah, Kyle Ferguson, Bíró 

Botond, Málnási Enikő, Kovácsi Zsolt, Bálint Irénke, Bartha Júlia, Borbély 

Erzsébet 

 Vakációs gyerekklub: Budai Hunor, Huszár Rózsika, Pásztor Ágnes, Schuller 

Csilla

KÖSZÖNET      

Köszönetet mondunk a programszervezőknek, akik önkéntes munkájukkal 

hozzájárultak a Philothea Klub tevékenységeinek megvalósulásához. Köszönjük 

azoknak, akik imádságban hordozták a Philothea Klub munkáját, akik 

tanácsokat adtak vagy figyelmeztettek, és nem utolsó sorban azoknak, akik 

anyagilag támogatták a Philotheát és programjait. 

Köszönetet mondunk a külföldi és belföldi támogatóinknak, akik segítsége nélkül 

nem működhetne a teaház, illetve akik különböző programokat, rendezvényeket 

támogattak:  

 Blythswood Care 

 Both Győző 

 CE Krisztusért és Egyházáért Szövetség, Marosvásárhely 

 CVJM Sachsen Anhalt, Németország 

 Dorcas Otthon, Marosvásárhely 

 EIRENE Németország  

 Elisabeth és Josef Freise 

 Helma és Knut Mühlmann 

 Johannes Glaubig 

 Kreativity  

 Marco és Teri Roest            

 Marianne Eichholz 

 Megadata SRL 

 Oleander Kft 

 PC House, Marosvásárhely 

 Philothea Klub tagjai 



 Therézia Kft 

 


