
Amit magaddal kell hoznod 

Az alábbi információk minden WOL Élet Szava Bibliaiskolás résztvevő számára hasznosak 

lehetnek, azonban olyan információkat is tartalmaznak, melyek különösen az Európa határain 

kívülről érkező résztvevőknek fontosak. 

1. Személyes dolgok és raktározás: A bibliaiskolában a raktározásra korlátozott lehetőség van, 

ezért kérjük, hogy jól gondold át, hogy mit hozol magaddal. Általában minden résztvevő egy kis 

ruhás szekrénnyel rendelkezik, melynek egyik fele akasztós, a másik fele pedig polcos. Továbbá 

biztosítunk egy íróasztalt is, beépített polcokkal és korlátozott tárolóhellyel. Jelenleg is azon 

dolgozunk, hogy a közeljövőben több bútort tudjunk a résztvevők rendelkezésére bocsátani. 

2. Öltözködés: A minimum megkövetelt tantermi, istentiszteleti és szolgálati öltözet az ún. 

üzleti/irodai öltözet, mely általánosságban a következőket foglalja magában: 

Fiúk: Kérjük, alkalmi nadrágot, galléros pólót vagy inget és rendes cipőt viseljetek. A 

nyakkendő használata nem kötelező. 

Lányok: Kérjük, szép nadrágot vagy szoknyát viseljetek, megfelelő blúzzal. 

Kérjük, hogy a tanórákon ne viseljetek sportcipőt, edzőcipőt vagy pólót. A ruházatotok legyen 

rendezett, tiszta és szolíd. A tanteremben a farmernadrág viselete nem megengedett.  

Tanteremben, gyülekezeti alkalmon, szolgálaton kívül: általánosságban a Bibliaiskola 

szabályzata megengedi a kényelmes, hétköznapi ruházatot. A különleges alkalmakra érdemes 

lenne a fiúknak nyakkendőt és öltönyt vagy sportzakót, a lányoknak kosztümöt vagy blúzt és 

szoknyát hozniuk magukkal. A ruhatárba érdemes beiktatni néhány sportolásra és 

munkavégzésre alkalmas darabot, ill. fürdőköpenyt. Az egész éves hőmérséklet télire vastag, 

meleg, tavaszi és nyári hónapokra vékonyabb ruhaneműt követel meg. Megkérjük 

résztvevőinket, hogy elegánsan és szolídan öltözködjenek.  

3. Ágyneműk és törölközők: Az ágyneműt biztosítjuk, beleértve a lepedőt, a takarót és a párnát. 

Azonban, hoznod kell magaddal saját törölközőt és tisztálkodási szereket. Szeretnénk felhívni a 

figyelmet arra is, hogy párnáink tollpárnák, és hogyha ez problémát jelent a számodra, akkor 

célszerű lenne, ha hoznád magaddal a saját párnádat. 

4. Egészségügyi kiskönyv: Erre azért van szükség, mert az ÁNTSZ előírja, hogy mindenki, aki 

konyhai munkát végez, vagy valamilyen formában étellel kerül kapcsolatba, annak szüksége 

van munkaalkalmassági vizsgálatra. Ezt a lakhelyed szerinti illetékes üzemorvos elvégzi. 

Sajnos, mint sok minden más, ez sem ingyenes. 

5. Számítógépek: Nyugodtan hozhatod magaddal a hordozható számítógépedet, bár nem 

szükséges az általunk feladott házi feladatok elvégzéséhez.  

6. Zsebpénz: A különböző háttérrel rendelkező résztvevők zsebpénz igénye nehezen 

általánosítható. Egyes résztvevőknek elég heti 1000-2000 Ft, vannak akik viszont ennek a 

dupláját is elköltik. Mivel banki ATM gépeket országszerte viszonylag könnyen lehet találni, 

ezért javasoljuk a bank- és hitelkártyák használatát. Fontos, hogy ne egy kis, helyi érdekeltségű 

pénzintézet legyen a kártyakibocsátó, hanem egy nagyobb Visa vagy Mastercard 

kártyakibocsátásra alkalmas bank. Nyilván készpénzt is hozhatsz otthonról magaddal. 


