FELHIVÁS
Vizsoly Község Önkormányzata és együttműködő partnerei
a REFORMÁCIÓ 500 éves évfordulója alkalmából és tiszteletére felhívást tesz közzé !
Ennek keretében 1 nap alatt kerül sor 2414 fő önkéntes közreműködésével a
Vizsolyi Biblia 2414 oldalának kézírással történő másolására !
Az így születő VIZSOLYI GYÉMÁNTBIBLIA tisztelgés az 1590-ben kinyomtatott ősök munkája és a
reformáció 500 éves évfordulója előtt.
A program címe: LEGYEN ÖRÖM AZ ÍRÁS!
Kérjük és várjuk az iskolák, baráti közösségek jelentkezését és regisztrációját a
gyemantbiblia@gmail.com
email címre az iskola megnevezésével, a kapcsolattartó személy nevével, elérhetőségével és az
írásban résztvevő önkéntesek létszámának pontos megadásával.
Regisztrációs határidő 2017. október 13. péntek 18. 00
A GYÉMÁNTBIBLIA megőrzi mindazon 2414 alkotó, iskolájuk és a közreműködők nevét, akik
vállalják ezt a szép feladatot. A biblia másolás időpontja 2017. október 27. 09.00-tól
mindenkinek a saját iskolájában. Minden résztvevőnek emléklapot adunk, mely igazolja, hogy a
Gyémántbiblia melyik oldalát másolta.
Mit kérünk:
-2414 lelkes önkéntest, akik felelősségteljesen, legjobb tudásuk szerint lemásolnak egy-egy oldalt
az eredeti Vizsolyi Bibliából. Mivel a nyomtatott szöveg pici betűkkel van írva, ezért nem probléma,
ha a másolandó szöveg átkerül az általunk biztosított, sorszámozott, bekeretezett lap hátoldalára.
Ha ez is kevés akkor pótlap a kapcsolattartó pedagógustól kérhető.
-Nagyon fontos: kérünk minden önkéntest, hogy a másolás befejezése után a lap üresen álló
részére írjon saját magáról! Írja le: ki ő, hány éves, melyik településen lakik, melyik iskolába jár.
Mit jelent neki a biblia, mit üzen az utókornak, illetve bármely nemes közlendőt leírhat.
-Arra kérünk mindenkit, hogy a másolást fekete golyóstollal végezzék!!!
Az íráskor előforduló esetleges hibákat fehér javítóval lehet módosítani, de az áthúzásokat kérjük
mellőzni!
Munkánkat megkönnyíti, ha a kézzel írott lapot okt. 27-én az iskolából szkennelve is eljuttatja a
Google Drive szolgáltatásban a gyemantbiblia@gmail.com email címre, de ezt regisztrációkor
kérjük jelezni.
-sok fotóval kérjük az eseményt megörökíteni. Ebből később egy kiállítási anyag és album
készítését tervezzük. A legjobb fotókat feliratozva kérjük az email címre küldeni.
Mit adunk:
Mindenki részére emléklapot adunk a fentiek szerint ;
Biztosítjuk a keretezett, sorszámozott üres, másoló lapot és mindenkinek oldalanként a másolandó
biblia lapot.
Az emléklapokat, a keretezett, sorszámozott írólapokat és a másolandó szöveget
2017.október 23-ig mindenki részére kiszállítjuk.

A lemásolt lapokat futár szedi össze, de aki személyesen kívánja Vizsoly polgármesterének átadni,
azokat szeretettel várjuk 2017. október 27-én 19 óráig Vizsolyban a Művelődési Házban, ahol a
szervező bizottság tevékenykedik
Információs vonal már 2017. október 7-től működik a 30 651 27 83 számon, melyen bármely
kérdésben választ adunk.
A kézzel írott biblia digitalizált formában reményeink szerint már október 28 – 31 között olvasható
lesz a www.gyemantbiblia.webnode.hu honlapon.
A honlap feltöltése megkezdődött. Rövidesen olvashatnak rólunk. Megismerhetik Vizsoly községet,
és a Vizsolyi Biblia nyomtatásának történetét. Bemutatjuk a Szentföld - Magyar Szentföld
vándorkiállítás fotóit. Írunk a Gyémántbiblia születésének ötletéről és több érdekességről. Látható
lesz az a prezentáció, amivel meghívás esetén különböző helyszíneken tartunk előadást.
A GYÉMÁNTBIBLIA 1db eredeti példányát 2018-ban egyeztetett időpontokban a résztvevők
iskolájában előadás kíséretében is bemutatjuk.
Az eredeti kézzel írott szövegről terveink szerint 2018-ban könyv formájában 100 példányt
készítünk, melyből azoknak az iskoláknak, ahol 250 fő önkéntesnél többen vettek részt a
másolásban, 1 tiszteletpéldányt térítésmentesen biztosítunk. Azok a résztvevők, akik méretükből
adódóan kevesebb létszámmal tudnak részt venni, nekik a biblia azon részét, könyvét adjuk,
melynek írásában részt vettek. Ezzel a gesztussal kívánjuk mindenkinek megköszönni a munkáját!
jó szervezést kívánunk és várjuk a jelentkezéseket!
Vizsoly, 2017. október 6.
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