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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Dr. Szigeti Jenő professzort
Életmű díjjal tüntették ki
A Hetednapi Adventista Egyház Magyar
Uniója dr. Szigeti Jenő professzornak
50 éves szakmai munkássága elismeréseként Életmű díjat adományozott Budapesten,
2017. február 25-én, szombaton a Terézvá
rosi Gyülekezetben.

Fotók: Faragó Tibor

Ócsai Tamás, a Magyar Unió elnöke szívé
lyesen köszöntötte a különleges istentiszte
let díszvendégét, dr. Jan Paulsen testvért,
a Generálkonferencia korábbi elnökét, aki
igehirdetésében Ef 6:10–13 verse alapján
kiemelte, mennyire fontos a lelki fegyverzet
felöltése, a Szentírás naponkénti tanulmá
nyozása, a teljes tagbevonás a misszióban,
az összetartás és az egység Isten egyhá
zában. „Ellen G. White szavait szeretném
idézni: »Tartsatok össze! Tartsatok össze!
Tartsatok össze!«” – hangsúlyozta Paulsen
testvér. A fordítás szolgálatát Zarka Péter, a
helyi gyülekezet lelkésze végezte.
Paulsen testvér a lelkészkarnak tartott
előadásokat az ünnepélyt követő vasárnap.
Professzor Szigeti Jenő hatalmas publi
kációs listával rendelkezik, több mint száz
könyvet írt, több ezer cikke jelent meg kü
lönböző tudományos folyóiratokban. Alapí
tója az Adventista Teológiai Főiskolának,
nemzedékek tanultak tőle, a magyar lelkész
kar nagy része a tanítványa volt. Több ezer
előadást tartott hazánkban és a Magyaror
szággal szomszédos országokban (Romá
nia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna), valamint

Csizmadia Róbert átadja
a kitüntetést Szigeti Jenőnek

Igét hirdet: Jan Paulsen,
volt GK és TED elnök

a külhoni magyaroknak, még az Amerikai
Egyesült Államokban is.
Szigeti Jenő (aki immár 80 éves) je
lenleg is tanít a péceli Adventista Teológiai
Főiskolán, valamint a PAX Televízióban a
szombatiskolai tanulmányokat hétről hétre
egyórás műsorban mutatja be. Továbbá a
Hatoscsatorna Televízió Vallás és Kultúra
műsorában dr. Tokics Imre lelkész-főiskolai
tanár állandó vendége, ahol beszélgetős mű
sorban közismert, magas beosztású egyházi
személyiségekkel folytatnak párbeszédet
hitről, vallásról és kultúráról.
Az Életmű díjat Csizmadia Róbert, a
Magyar Unió titkára adta át, megköszönve
Szigeti testvérnek az évtizedek óta tartó ál
dozatos és magas színvonalú munkáját: „a
Hetednapi Adventista Egyház érdekében
kifejtett lelkészi, oktatói és
egyházvezetői tevékenységé
ért, ötvenéves szakmai mun
kásságának elismeréseként.”
Ezután dr. Paulsen test
vér köszöntötte az ünnepelt
professzort. „Gratulálok Szi
geti testvér! Mi éveken át
együtt dolgoztunk, amikor a
divízió elnöke voltam, te pe
dig tíz évig a Magyar Unió
elnöke (1984–1994). Úgy
ismertelek meg, mint akinek

a tudásánál nagyobb a szerénysége. Isten
áldása legyen veled életed további részé
ben is!”
Szigeti Jenő meghatódva köszönte meg
a kitüntetést: „Nagy megtiszteltetés szá
momra, hogy az egész életemet az Úr mű
vében tölthettem el. Istennek dolgoztam
érettetek és veletek, s ez nem érdem, hanem
kiváltság.”
A különleges eseményen egy kisfilmen
keresztül bemutatták Szigeti Jenő életútját.
Elhangzottak zeneszámok, vers, énekduett
és a központi gyülekezet kórusának szolgá
lata, az ötszáz főt befogadó imateremben.
„Dr. Szigeti Jenő szolgálatával hűsége
sen képviselte az egyház hitét és munkálta
annak jó hírnevét és elismertségét. »Ama
nemes harcot megharcoltam, futásomat
el
végeztem, a hitet megtartottam« (2Tim
4:7)” – olvashatjuk a kitüntetésen.
A Hetednapi Adventista Egyház Ma
gyar Uniója – melynek jelenleg 5270 tagja
van és 118 gyülekezete – történelme során
első alkalommal adományozott Életmű
díjat, és ezt Szigeti Jenő professzor kapta
meg.
Szigeti Jenő professzor Isten Hídembe
re – aki Hinni Tanít!
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A Generálkonferencia Budapestre
költözik – legalábbis egy napra
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Generálkonferencia Budapestet választotta
annak a globális rendezvénynek a helyszínéül, ahol a világ több mint 100 országából,
mintegy 700 testvér lesz jelen, hogy a gyermek-, női- és családi szolgálatok kihívásai
ról tanácskozzon. A május 10. és 13. között megrendezésre kerülő „Reach the World!”
(Érd el a világot!) konferenciának a Budapest Kongresszusi Központ ad otthont.
A rendezvényen jelen lesznek az érintett szolgálati területek osztályvezetői (egy
házterületi, uniós, divíziós és generálkonferenciai szinten), valamint a konferencia
témáinak legjelesebb nemzetközi szakértői is (például a gyermekek egyházból való
kimaradását kutató, sokat idézett George Barna – aki magyar származású ugyan, de
még soha sem járt Magyarországon).
Jóllehet a konferencián csak a meghívott, illetve regisztrált küldöttek vehetnek
részt, ám a szombati nap nyitott lesz a magyar egyháztagság felé is. Így május 13-án
örömmel várunk minden érdeklődőt egy nemzetközi, színes szombati élményre. Az
istentiszteleten Mark Finley fog Igét hirdetni, amit több magyar kórus szolgálata tesz
színesebbé.
Mihalec Gábor
Családi Szolgálatok Osztálya

Tanuljuk meg működtetni a családot!
Május 15–16-án a legjobb előadóktól
„A kiemelkedően hatékony családok
7 szokása” címmel szervezünk családi
evangelizációt május 15-és és 16-án Bu
dapesten, a Lurdy Házban. A két estén
Willie és Elaine Oliver (lásd a képen) fog
bevezetni bennünket a sikeres családi élet
megvalósításának mélységeibe.
Az Oliver házaspár több szempontból is a leghitelesebb páros, akit megnyerhettünk
előadóként. Hatalmas mennyiségű tapasztalattal rendelkeznek, hiszen ez a második
ciklusuk a Generálkonferencia családi osztályvezetőiként, előtte pedig 10 évig vezet
ték az Észak-amerikai Divízió Családi Osztályát; emellett mindketten magas szakmai
minősítéssel rendelkeznek (Elaine családterapeuta, Willie pedig családszociológiából
doktorált); végül pedig azért, mert nemcsak beszélnek a boldog családról, de két felnőtt
gyermekükkel meg is élik azt.
Azonkívül, hogy a saját családi életedet gazdagítod, ez az esemény kiválóan alkal
mas lesz arra, hogy elhozd nem adventista barátaidat, ismerőseidet. A részvétel díjta
lan, de regisztrációhoz kötött. Részletek a www.gyereahogyvagy.hu oldalon!
Mihalec Gábor
családi osztályvezető

Még lehet jelentkezni
az V. Adventista

Egészségtudományi
Napokra!

Tájékoztatás
Szeretettel tájékoztatjuk
a Tiszavidéki Egyházterület
gyülekezeteit, hogy a TET XVIII/458
16/09/06-os számú határozatban
foglaltak szerint a Tiszavidéki Egyházterület XIX. rendes Egyházterületi
Konferenciáját 2017. május 21-én,
vasárnap tartja meg.
A konferencia helyszíne:
4029 – Debrecen, Fazekas M. utca 7.
Kezdési időpont: 9.00 óra
A konferenciával kapcsolatos további
információkat a gyülekezeteknek
küldött körlevélben közlünk.
a Tiszavidéki Egyházterület elnöksége

Tájékoztatás
Szeretettel tájékoztatjuk
a Dunamelléki Egyházterület
gyülekezeteit, hogy a DET 432/2017.
számú határozatban foglaltak szerint
a háromévente esedékes Egyházterületi Konferenciát 2017. május 28-án,
vasárnap tartjuk meg.
A konferencia helyszíne:
1062 – Budapest, Székely B. utca 13.
Kezdési időpont: 9.00 óra
A konferenciával kapcsolatos
további információkat a gyülekezeteknek küldött körlevélben közlünk.
a Dunamelléki Egyházterület
elnöksége

A reformáció évében, megerősíthetjük az adventista identitásunkat, ha biztos alapokra helyezzük az
egészségügyi üzenetünket. Óriási kiváltság számunkra, hogy az V. Adventista Egészségtudományi
Napok (ATUNA) konferenciáján itt lesznek közöttünk a Generálkonferencia és a Loma Linda Orvos
tudományi Egyetem orvos-szakemberei, akik segítenek E. G. White, a világszéles egyház és a tudo
mány bizonyítékain keresztül tisztán látni, szélesebb perspektívát találni.
 Jelentkezési lap és szállás, étkezés, program, témák: www.eszo.adventista.hu honlapon.
 Időpont: 2017. április 28. (este)–május 1. (dél); Helyszín: Szeged, Szegedi Tudományegyetem
József Attila Tanulmányi és Információs Központ (TIT) – 6722. Szeged, Ady tér 10.;
 Szállások 2400 Ft-tól. Napi háromszori étkezés.
 JELENTKEZÉS: március 31-ig.
ESZO
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Szövetségkötés Szabadkígyóson
2017. február 11. különleges, örömteli
szombatnap volt a Szabadkígyósi Gyüle
kezet életében, mert egy újabb lélek adta
át életét Jézus Krisztusnak.
Bohus László több mint egy éve
kezdte látogatni a gyülekezetet, szombat
ról szombatra jelent meg az imaházban,
és közben egyre jobban erősödött benne
az elhatározás, hogy Isten népének tagja
kíván lenni. A szövetségkötésre a békés
csabai imaházban került sor. Az Igét Fürj
György hirdette Lk 9:23 alapján: „Ha va
laki utánam akar jönni, tagadja meg ma

gát, és vegye fel az ő keresztjét minden
nap, és kövessen engem.” Az istentiszte
letet a szabadkígyósi énekkar szolgálatai
tették még felemelőbbé. Az alámerítést
is lelkész testvérünk végezte. Lászlót a
keresztség után Balog Zsolt, a gyülekezet
presbitere köszöntötte és szólta az Ige bá
torító szavait.
A jó Isten áldása kísérje Lacit egész
életén keresztül, hogy élete mindenkor
Jézus Krisztus megváltó szeretetéről be
széljen!
Csiakiné Szerb Erika

„Cserkész, fel a fejjel!”
A Michnay László Cserkészcsapat 25 éves jubileuma
Idén ünnepeli tevékenysége megkez
désnek 25. évfordulóját az 1942. sz.
Michnay László Cserkészcsapat. A ne
gyed évszázad emlékeinek felelevenítése
céljából rendezvényt szervezünk 2017
pünkösdjére azok számára, akik jelenleg
tagjai vagy valaha aktív tagjai voltak kö
zösségünknek, hozzájárultak csapatunk
létrejöttéhez, velünk táboroztak, illetve
valamilyen módon kapcsolatba kerültek
velünk. A június 2–4. között Hajdúhadhá
zon megrendezésre kerülő rendezvényre
várjuk még a Magyar Cserkészszövetség
és a Hetednapi Adventista Egyház képvi
selőit is.
A csapat létrejötte annak köszönhető,
hogy az 1989-es rendszerváltás környéki
időszakban a cserkészmozgalom magyar
országi újraindulásának hulláma magá
val ragadott néhány útkereső adventista
fiatalt is. Hamarosan a budapesti Teréz
városi Gyülekezetben megalakult a 431.
sz. Huenergardt F. János Cserkészcsa
pat. Vezetői – elsősorban Háló Tibor és
Papp Román irányításával – célul tűzték
ki, hogy a cserkészetben rejlő nagyszerű
missziós lehetőséget megismertetik az

adventista egyház magyarországi gyüle
kezeteivel. Az ő felhívásukra reagáltak
a hajdúhadházi fiatalok közül is, és be
kapcsolódtak abba a képzésbe, melynek
során elkezdték a cserkészismeretek el
sajátítását – először levelező formában.
A következő évben, 1991 nyarán tizenhat
cserkészvezető-jelölt vett részt Cserhát
szentiván közelében a Hármas-forrásnál
a Magyar Cserkészszövetség égisze alatt
megrendezett őrsvezetőképző táborban,
melyet Háló Tibor vezetett. A résztvevők
között volt Hamerszki Judit, Rácz Sándor
Béla és Szabó József is a hajdúhadházi
gyülekezetből. A képzés megalapozta
az adventista cserkészet jövőjét. Ennek
köszönhetően hamarosan néhány má
sik cserkészcsapat mellett 1992-ben a
Michnay Lászlóról elnevezett cserkész
csapat is megkezdte működését az ifjú
ságért. Első csapattáborunkat 1993-ban
tartottuk Gönc mellett, a Vizesi-kúti tisz
táson, melyet azóta további 23 nomád
nyári táborozás követett.
A 25 éve megkezdett gyermek- és
ifjúságnevelő munka rengeteg közös él
ménnyel gazdagított minket, számtalan

„Megkeresztellek téged…”
életre szóló barátság köttetett. A pün
kösdre tervezett jubileumi emlékprogram
célja, hogy közösen elelevenítsük fel em
lékeinket és együtt örülhessünk a közös
programoknak.
Szeretettel várunk mindenkit, aki va
lamilyen módon részese volt csapatunk
életének ebben a huszonöt évben, illetve
azokat is, akik érdeklődnek programunk
iránt. Jegyezzétek föl naptáratokba: 2017.
június 2–4., Hajdúhadház. Gyertek el hoz
zánk – újra!
A Michnay László
Cserkészcsapat vezetősége

Daniel Duda most
már hallható is!
Ígéretünkhöz híven,
az Önkéntes evan
gelizátorképző (Bu
dapest, 2017. feb
ruár 17–19.) min
den előadási anyaga
immár letölthető és
hallgatható.
Ha valaki szeretne egy új perspektí
vát a misszióban, összefüggéseket látni az
istenkép és a munkamódszereink között,
ha szeretné megérteni miért nem műkö
dik, ha csak egyféle módszert erőltetünk,
és mi történik, ha azok vagyunk, akik va
gyunk... akkor szánjon egy kis időt erre
a sorozatra. Kiscsoportokban, gyülekezet
ben, baráti körben, jó beszélgetési témá
kat és újragondolási lehetőséget biztosít.
A hanganyagok az alábbi linkről tölthe
tők le: https://drive.google.com/open?id=
0BwfgFjDS6imfMUFMZlpweTBkOEk
DET

A Michnay László Cserkészcsapat 2016. évi csapattáborában készült csoportkép

3

AdventInfo

Jézus élete festménykiállítás
Miskolcon
Egy országjáró esemény helyszínéül szol
gált 2017. február 9-től március 5-ig a
Miskolci Galéria.
Matula Péter, Svédországban élő test
vérünk segítőkészsége és támogatása tette
lehetővé ezt a programot. Három festő
művész: Aknay János, ef Zámbó István
és Tábori Csaba alkotásai kerültek kiál
lításra, akik Jézus életének 21 momentu
mát örökítették meg egyéni stílusban.
Gyülekezetünk a kiállítás programja
kapcsán szerette volna mással is megszó
lítani a gyerekeket és a felnőtteket. Az
iskolások számára Jézus életének az őket
megérintő eseményeiből rajzpályázatot
hir
dettünk meg két korcsoportban (alsó
és felső tagozatosok). A technikát termé
szetesen ők választották, ami csodálatos
ötletgazdagságot mutatott be.
A középiskolásokat pedig a Reformá
ció éve kapcsán irodalmi alkotások meg
írására kértük.
A szebbnél szebb munkákat – 263 pá
lyázat érkezett – szakértő zsűri értékelte.
A rajzok kiállítására is lehetőség nyílt
a Galériában, így az odalátogató közön
ség ezeket a csodálatos alkotásokat is
megtekinthette.

A program fináléja a díjkiosztás volt.
Örömünkre zsúfolásig megtelt a kiállító
terem. Minden résztvevő kapott egy Bib
liát, az első 3 helyezett pedig mindegyik
korcsoportból még egy Jézus élete című
könyvvel és értékes könyvvásárlási utal
vánnyal lett gazdagabb.
Látva a csillogó tekinteteket, elkértük
a gyerekek rajzait a Galériától, hogy a Fü
zes utcai gyülekezetben is kiállíthassuk.
Felbuzdulva az érdeklődésen, eredmény
hirdetéskor, meghívó keretében felhívtuk
a gyerekek, szülők, tanárok figyelmét egy
„szuperszombat” délutánra. Programja
inkban szerepelt kézművesség, gigarajz
készítése a teremtésről, valamint közös
zsúr. Zárásként a gyerekek elvihették a
rajzaikat. Sajnos a vártnál kevesebben
jöttek el, de velük együtt így is nagyon
gazdagon telt el ez a nap.

A kiállítás időtartama alatt a felnőttek
részére egy előadás-sorozatot hirdettünk
„Jézus és a reformáció” címmel. Az elő
adások végén, mely szép számban szó
lította meg az embereket, (alkalmanként
20-25 érdeklődőre számíthattunk) beszél
getésre nyílt lehetőség. Szerettük volna,
hogy a felnőttek is tovább gyarapítsák
ismereteiket, így folytatásként megszer
veztünk még további előadásokat „A bib
liai történelem reformációi” címmel.
Nagyon jóleső érzés volt tapasztalni,
hogy bibliai témák ennyi gyereket, felnőt
tet tudtak megszólítani, a Biblia tanulmá
nyozására serkenteni.
Természetesen mindez Isten gondvi
selő szeretete nélkül nem lett volna lehet
séges. Hála legyen érte az Úrnak!
Fekete Istvánné

„Tavaszi Zsongás” – Gyömrőn
A február és a március hónap igen aktív
időszak volt a Gyömrői Gyülekezet szá
mára.
Dr. Szilvási András testvér, a gyüle
kezet lelkésze tartott egy élményekben
gazdag előadás-sorozatot a kisázsiai gyü
lekezetekről a város házasságkötő termé
ben, szombatról szombatra.
A hosszú, de tanulságos sorozat ko
ronája az újjáalakult gyömrői Advent

énekkar segélykoncertje volt, melyben
a rászoruló gyermekek nyári táborozta
tására gyűjtöttünk. A programot a helyi
zeneiskola diákjai és tanárai is színesítet
ték. A Zsoltárok gyöngyszemeiből hang
zottak el részletek prózai és énekkari fel
dolgozásban.
Mindannyiunk számára nagyon fel
emelő volt a koncert. Jó érzés volt hir
detni az evangéliumot ilyen módon is,

Gyermekbemutató Gyömrőn
2017. március 11-én szép szombatra éb
redtünk. A nap ragyogóan sütött, és a
szívünk is örült, mert gyülekezetünkben
újabb kisbaba született.
Horváth Alinka és Horváth Sándor
harmadik gyermekét, Hannát mutattuk be
az Úrnak dr. Szilvási András lelkész test
vér vezetésével.
A terem zsúfolásig megtelt közelről,
távolról érkező vendégekkel. A gyüleke
zet énekkara is készült szép programmal.
Az Istentől megáldott alkalmat szeretet
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közben segíteni rászoruló családokon.
Isten megáldotta erőfeszítésünket! Le
gyen dicsőség nevének, örökké!
(stiv)
vendégség követte, ahol tovább erősöd
hetett a közösség.
Kísérje áldás Hanna életét, és a töb
bi kisgyermek életét is, hogy majd ama
napon hiánytalanul ott lehessünk Isten
országában.
(stiv)

Az Adventista félóra következő
műsorát április 14-én,
pénteken, 13.30-kor sugározza
a Kossuth Rádió.
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Királylányok és királyfiak kerestetnek!
Szünidei Bibliatábor, 2017. július 3–9., Balatonlelle
Közhírré tétetik, hogy Ahasvéros király
(a könnyebb kiejtés érdekében Xerxész
király) és Eszter királyné nemes lelkű
hölgyek és bátor ifjak jelentkezését vár
ja királylányok és királyfiak avatására. A
helyszín a tóparti Susán vára (Balaton
lelle), 2017. július havának 3. napjától 9.
napjáig.
Ahogy az lenni szokik, a résztvevők
összemérik tudásukat, erejüket vízen és
szárazföldön, a helyszínen rendezett erő
próbákon (akadályjátékok, élő társas). A
hölgyek és vállalkozó kedvű ifjak tovább
fejleszthetik kézügyességüket a kézmű
ves foglalkozásokon, elkészíthetik saját
koronájukat, hajdíszüket, pajzsukat, si
sakjukat, zászlójukat is. Lovaglás és íjá
szat szintén az erőpróba része.

Súsán várában sajnos nem ilyen bé
kés az élet. A gonosz Hámán körbejár és
mindenkit rosszra csábít. Ám Mordokáj,
a kedves nagybácsi felvértezi a hölgyeket
és ifjakat tudással, kifényesíti a pajzsokat,
sisakokat (délelőtti áhítat), és végül a go
nosz pórul jár.
Ennek örömére szombaton egy nagy
ünnepséget, purim ünnepét tartunk, ahol
mindenki beöltözhet különböző maska
rába, álarcba, majd ünnepélyes keretek
között megtörténik a királylánnyá és ki
rályfivá avatás is.
Ha elmúltál 6 éves és nem vagy még
15, akkor itt a helyed!
A tábor részvételi díja 28 000 Ft,
amely a szállást és az étkezést, valamint
a tábori programok költségeit tartalmaz

Nyári jubileumi Fürkész tábor
Bózsva, 2017. június 25–július 2.
Kedves Gyerekek!
Bizony tinédzserkorba lépett a Fürkész
tábor! Tíz év után az első fürkészeinkből
ma már középiskolások, okos egyete
misták, sőt apukák és anyukák váltak.
Legtöbben azóta is örömmel gondolnak
gyermekkoruk emlékeire, a hegyek ölelé
sében fekvő táborra, ahol sokat játszottak,
kirándultak, igaz barátokra és Jézusra ta
láltak.
Téged is várunk a nyáron! Kóstolj
bele a fürkészek izgalmas és varázslatos

életébe! Nappal és éjszaka kalandos tú
rákra megyünk, a lovaglás, csapatépítő
játékok, vetélkedők mellett, az árnyék
színház, a kőfejtő titokzatos kincsei teszik
felejthetetlenné táborunkat.
Ezen a nyáron délelőttönként megtud
hatod, mit üzen Istenről a hegy, a szél, a
nap, erdők és mezők lakói. Esténként pe
dig a reformáció hőseinek kalandos életé
vel ismerkedhetsz meg.
Szeretettel hívunk a fürkészek nagy
családjába, próbáld ki, milyen velünk egy
hét! Reméljük, te is teljes szívedből éne

Felhívás
2017. augusztus 7–14-ig lesz Balaton
lellén az ADRA karitatív nyári nagytá
bora. Örömmel fogadjuk azokat az ön
kénteseket, akik szolgálni szeretnék a
hányatott sorsú kisgyermekeket, állami
gondozott vagy mélyszegénységben élő
fiatalokat. Ha te is kedvet érzel velük
kézműveskedni, sportolni, beszélgetni,
reggelente és esténként közös áhítaton
részt venni, bibliai gyerektörténetet hall
gatni és elmesélni, akkor várunk téged a
csapatunkba!
Jelentkezz az alábbi elérhetőségen,
motivációs leveleddel: adrahungary@
adra.hu. Angolul beszélő önkéntesekre is
nagy szükség van, hiszen minden évben
külföldi fiatalok is részt vesznek a tábor
ban, akikkel angolul kommunikálunk;

Ő is fontos Istennek
ők nagyban támogatják a gyermekekért
végzett munkánkat, anyagi és fizikai ér
telemben is. Ha te is velünk leszel, kiváló
alkalom nyílik számodra az angol nyelv
5

za. Az utazást mindenkinek egyénileg
kell megoldania. Jelentkezni elektroniku
san a www.adventista.hu-n vagy Mihalec
Dóra táborvezetőnél, a jelentkezési lap
beküldésével (a honlapról letölthető), a
gyermekszolgalatok@gmail.com e-mail
címen vagy postai úton (6762 Sándorfal
va, Zrínyi u. 10.) lehet. A jelentkezéssel
egy időben kérjük a részvételi díj felének,
14 000 Ft-nak az átutalását is a követke
ző számlaszámra: OTP Bank 1174233120008134-00000000 (Hetednapi Adven
tista Egyház). A közlemény rovatba kér
jük írjátok fel a gyermek(ek) nevét, és az
SZBT szót! A befizetést igazoló másolatot
mellékelni kell a jelentkezéshez. Jelent
kezni június 15-ig lehet, illetve a szabad
szálláshelyek erejéig.
Mihalec Dóra
a Gyermekszolgálatok Osztálya vezetője

keled majd a fürkészek indulóját! „Bózs
va szárnyal a szívünk, újra meg újra vis�
szahúz!/Bózsva várja a fürkészt és ezer
élményt mindig nyújt.”
Táborunkba 7–14 éves korú gyerme
keket várunk (szülők nélkül).
Ha képeket, vagy videót szeret
nél nézni eddigi táborainkról akkor itt
kaphatsz egy kis ízelítőt: https://www.
youtube.com/results?search_query=minth
acsakmalettvolna&page=1
Jelentkezni a www.bibliataborok.hu
weblapon lehet.
Adri néni és Robi bácsi kapitányok

társalgási szintű gyakorlására, és a ben
ned élő isteni szeretet hiteles megélésére!
Az ADRA önkénteseket fogadó köz
hasznú szervezet, ezért a középiskola
befejezéséhez szükséges 50 órás közös
ségi szolgálat, az ADRA egyik kiemelt
önkéntes programjában, a nyári karitatív
táborban is teljesíthető. Ehhez a szüksé
ges igazolásokat folyamatosan kiállítjuk!
Gyertek, és szolgáljunk együtt! Légy
te is Istenünk simogató tenyere, légy te
is áldás e gyermekek életében, akiknek
nagyon nagy szükségük van a szeretetre,
gondoskodásra, hiszen nincsenek szüleik
vagy nagyszüleik, akik ezt megtehetnék!
Várunk! Gyere te is bátran!

Zohán Tünde
ügyvezető igazgató

AdventInfo

Búcsúzunk...

Magyar András
1944–2017

Komlós Lászlóné
sz.: Bodó Erzsébet
1919–2016
2017. január 3-án vettünk búcsút a lovasbe
rényi adventista temetőben Komlós László
né, született Bodó Erzsébet nőtestvérünktől.
Hosszú életet kapott az Úrtól: 1919 au
gusztus 23-án született Budapesten. Szüle
tése után költözött a család Lovasberénybe.
Már itt született meg két húga: Mária és
Julianna. 1936-ban, tizenhét éves korában
keresztelkedett meg. A gyülekezeti tagsá
gát is megingató első házassága felbomlott,
majd ismét férjhez ment Komlós Lászlóhoz,
és Szárligetre költözött. Itt élt húga, Mária
is, akivel közvetlen szomszédságban laktak.
Szárligetről előbb az Etyeki, majd a Tatabá
nyai Gyülekezetbe járt szombatnaponként.
Közben megözvegyült és a fiát is elvesztet
te. 2004-ben úgy döntött, hogy beköltözik
a lovasberényi Idősek Otthonába. Senkinek
nem akart a terhére lenni, és az otthonban
békét és nyugalmat talált. Amíg mozogni tu
dott, a Lovasberényi Gyülekezetbe járt, ám
az utóbbi években a gyengesége az otthon
hoz kötötte. Mindig az Úr Jézusról beszélt.
Az volt a vágya, hogy idősödő testvé
rei is az otthonba költözzenek, ahol együtt
lehetnének. Sajnos, Mária – a Tatabányai
Gyülekezet szeretett Mancika nénije – meg
halt, de Juliska testvére 2015-ben elfoglalta
helyét az Idősek Otthonában, így a két test
vér mindennap együtt lehetett.
Élete utolsó hónapjait ágyhoz kötve töl
tötte az otthonban. Hálás és megelégedett
beteg volt. Nagyon várta az Úr Jézussal való
találkozást. Imája mindig az volt, hogy ne
csak ő, hanem a testvérei és azok gyermekei
– akikkel tartotta a kapcsolatot –, sőt azok
családjai is ott lehessenek mind együtt Isten
országában.
A vigasztalás igéit Egerváriné Köké
nyes Zsuzsa ny. lelkész hirdette a temetés
alkalmával, amikor is a család, az otthon
dolgozói és a gyülekezet tagjai utolsó földi
útjára kísérték.
F. H.






Magyar András 1944. augusztus 28-án szü
letett Kemecsén, szerény körülmények közé,
adventista szülők elsőszülött gyermekeként.
Szülei, Magyar András és felesége, született
Kovács Ilona, szorgalmas, példamutató élete
gyermekkorától kezdve beleivódott szemé
lyiségébe. Öccse, Károly, 3 évvel később,
1947-ben jött a világra. A fivérek végtelen
tisztelettel voltak szüleik iránt. A család
keresztény értékrendje – ami az akkori Ma
gyarországon sok hátrányt jelentett az azt
felvállalók életében – mindkét fiú életfelfo
gását meghatározta.
1970 karácsonyán kötött házasságot Raj
ki Máriával, akivel, idősödve is, betegségük
ellenére, egymást támogatva, egymás mellett
kitartva éltek. Két leánygyermekük, Tünde
és Csilla 1972-ben és 1977-ben született
meg. Lányainak életét szeretettel a hit és az
istenfélelem felé igazgatta. Velük való kap
csolata szoros és mély volt egész életében.
Annak ellenére, hogy gyermekei távol köl
töztek, napi kapcsolatot ápolt velük, lányai
mindenben számíthattak rá, mindent meg
oszthattak vele. Unokái születését nagyon
várta. Jázmin, Csenge, Sebő és Zsombor a
papa szeretetét mindig érezték, növekedé
sük folyamatos örömforrás volt nagyapjuk
számára. Gyermekei és unokái hitben nevel
kedése különösen boldoggá tette, megerősítő
és megnyugtató volt számára. Isten mellett
családjából és baráti köréből merített erőt.
András az adventista hit gyakorlása mi
att nem tudott továbbtanulni, így édesapja
nyomdokaiba lépve tanulta ki mestere, id.
Pócsi László mellett, az ács-kőműves szak
mát. Szakmai élete során maga is gyakorlati
helyet biztosított szakmunkástanulók szá
mára, valamint részt vett a végzős tanulók
vizsgáztatásában is. Szakmája mestereként
igazságügyi szakértőként a hatóságok is ki
kérték szakvéleményét. Nyírpazonyban és
számos környező településen a mai napig
sok olyan épület található, amely keze mun
kája nyomán emelkedett. A vidéki élettel
együtt járó természetközelség és mezőgazda
sági tevékenységek iránti szeretete miatt sa
ját agrárvállalkozásba, haszonállat kereske
désbe kezdett. Az állatokhoz való kötődése,
már érett férfiként, fogathajtó versenybírói
képesítés megszerzésére is ösztönözte. Cége,
a Magyar-Impex Kft., évtizedeken keresztül
több száz ember számára biztosított meg
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élhetést. Hite mellett a munka volt az, ami
élete utolsó napjáig szellemileg aktívan és
frissen tartotta. Üzleti kapcsolataiban, Ma
gyarországon és határon túl is, a tisztesség
és becsületesség jellemezte, ezért mindig
nagyra értékelték munka- és üzlettársai.
Igazságérzetét nyíltan vállalta üzleti tevé
kenysége során is. Diabetes betegsége kö
vetkezményként súlyos látásromlással, élete
utolsó 8 évében is fiatalokat megszégyenítő
munkabírással dolgozott. Kolléganője, Szőke
Lászlóné Erika, kitartó, odaadó segítségével
világtalanul is töretlenül végezte munkáját.
Hetednapi adventista alámerítéses ke
resztségben 1959. június 29-én részesült és
lett a Nyírpazonyi Gyülekezet tagja. Isten
Biblia általi mélyebb megismerése és lai
kus igehirdetői munkája késztette teológiai
tanulmányok végzésére, amit 1975-től pres
biteri szolgálatában folyamatosan használt.
Magyarországon és Kárpátalján végzett
missziómunkája során számos magyar ajkú
gyülekezet alapításában és építésében vett
aktívan részt. Hitének megvallását és Isten
szeretetének másokkal való megismerteté
sét élete fő céljának tekintette. A kárpátal
jai gyülekezetalapító munkában több ottani
gyülekezet presbitere, élete utolsó két évti
zedében a viski adventista közösség tagja
volt. Akkor sem hagyta magára szolgálati
területét, miután maga már nem tudott autót
vezetni. Magyarországon utolsó éveiben,
saját otthonába rendszeresen hívott meg
hittársakat és barátokat beszélgetni Isten
ről, életről, hitről, aktuális tapasztalatokról.
Ezekből a találkozásokból erőt és bátorítást
merített és adott mások számára is.
András mindenki irányában készsé
ges segítő szándékkal élt. Szabadidejét és
energiáját hobbik helyett karitatív, másokat
támogató tevékenységekre szánta. Az élet
tel járó nehézségekben mind magát, mind
a körülötte lévőket hite mellett humorával
erősítette – életszeretete mindenki számá
ra hiányozni fog. A problémák elől nem
menekült el, akkor sem, ha azok időnként
ijesztőnek tűntek, hanem megoldást keresve
nézett szembe velük, így minden mélypont
ról újra és újra fel tudott emelkedni. Pozi
tív szemlélete miatt sokan fordultak hozzá
segítségért és tanácsért, amit lehetőségeihez
képest mindig készségesen nyújtott. Szám
talan határon túli rászorulót gyógyulásában,
gyógyíttatásában segített.
Visszatérő egészségügyi problémái szer
vezetét nagyon megviselték. Utoljára idén
január 6-án került kórházba, orvosai re
ménykeltőnek látták lábadozását, azonban
már nem tért haza. Utolsó estéjén tiszta tu
dattal, békésen, szeretettel beszélt telefonon
családtagjaival. 2017. január 23-án, az éjsza
kai órákban pihent meg földi életétől, Isten
akaratából.
Bozzay Tamás
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Baráth Sándor
1932–2017
Testvérünk 1932. június 25-én született
Csengeren, egy dolgos család legkisebb,
negyedik gyermekeként. Kései gyermek
volt, nővéreit, bátyját is magázta, nemcsak
szüleit, akik szeretettel nevelték. Édesanyja,
Farkas Etelka, ipari dolgozó volt, maga is
nagycsaládból származott. Édesapja, Ignác,
kerékgyártó mester volt, szakmájára kedves
fiát is megtanította. Sándor felnőttkorban
maga is továbbvitte örökségét.
Elemi iskoláit Csengeren végezte, majd
Miskolcon, munka mellett fejezte be a 7-8
osztályt. Fiatalon is szorgos, dolgos ember
volt. Később, szívének kedves iskoláját,
az igehirdetői iskolát Budapesten végezte.
Kedves tanára volt Szigeti testvér, aki meg
dicsérte őt precízségéért, szép írásáért, jól
kidolgozott diszpozícióiért, amit másoknak
is szívesen megmutatott.
Édesanyja és Mária nővére ’46-ban
megkeresztelkedett mint hetednapi adven
tista. Hatásukra ő is érdeklődni kezdett a
vallás iránt, és 1948. május 20-án szövetsé
get kötött az Úrral. A Szamosban keresztel
te Szikszai testvér.
Későbbi feleségével, Karai Máriával
1951-ben ismerkedett meg az Újfehértói
imaházban. Szerelmüket 1952. szeptem
ber 10-én esküvővel pecsételték meg. Idén
lettek volna 65 éve házasok. A jó Atyánk
frigyüket 6 gyermekkel (2 fiú és 4 lány) ál
dotta meg.
Az első három évet Csengeren töltötték,
ahol megszületett első gyermekük, Ibolya.
1953-ban behívták katonának. Mivel
akkor már aktívan szolgált a gyülekezetben,
mint igehirdetőt vitték munkaszázadba.
Hite miatt 3 év börtönnel fenyegették, amit
a szegedi Csillag börtönben kellett volna le
töltenie, de szolgálatkészsége, alázatossága,
szorgalma, pedáns munkavégzése Isten ke
gyelmével végül kedvessé tette őt a század
parancsnoka előtt, aki megtette írnokának.
Ekkor is hűen gondoskodott katonatársairól,
akik maguk is hitük miatt voltak fenyeget
ve, legyenek bár katolikusok, adventisták,
vagy más vallásúak.
1955-ben költözött a család Újfehértó
ra. A többi gyermek, Sándor, Zoltán, Mária,
Erzsébet, Edit már itt született, és születé
sük egyre nagyobb örömmel és vidámság
gal töltötte meg az otthont. Az ’56-os forra
dalom félelme után – maguk is tanúi voltak,

ahogy a szovjet tankok Tokaj felé átvonul
tak – a helyi termelőszövetkezetben helyez
kedett el. A dolgos emberek mind ismerték,
barátjuknak tartották. A TSZ vezetősége
annyira megbecsülte, hogy mindig biztosí
tották számára a szombat megtartását. Ál
talában már péntek délben elengedték, hogy
télen is időben felkészülhessen.
1989. november 4-én lett a Hetednapi
Adventista Egyház Újfehértói Gyülekeze
tének felszentelt presbitere, de előtte már
húsz évvel mint gyülekezetvezető és ige
hirdető szolgált. Több gyülekezet fogadta
őt szívesen. Kunmadaras, Balmazújváros,
Biri, Tiszafüred és Hajdúhadház. Szolgálati
idejében jó kapcsolatot ápolt a város többi
gyülekezetével, felekezeteivel és papjaival,
de a város vezetőivel is.
Családját, barátait és egyházát mindig
szerette, sorsukat szívükön hordta. Tavaly
karácsonykor már nem érezte jól magát. Ja
nuárban betegeskedett, majd kórházba ke
rült, ahonnan végül hazaengedték. Gyenge
volt, erőtlen, mégis ragaszkodott az úrva
csorához. Istennel kötött szövetségét halá
láig megőrizte. Végül otthonában szerettei
ápolták, és itt is aludt el az Úr kegyelméből
2017. február 10-én.
Temetésén Szőllősi Árpád testvér a ra
vatalozóban, Restás László a sírnál hirdette
a feltámadás reménységének áldott üzene
tét. Mindkét helyen szép énekszolgálattal
adott vigasztalást a gyászolóknak Szabó
János testvérünk Miskolcról.
Testvérünk 84 éves volt. Emlékét sze
retettel megőrizzük a viszontlátás reményé
ben.
Restás László






Károlyi Lajosné
sz.: Bodnár Irén
1944–2017
Testvérnőnk 1944. március 31-én született
Újfehértón, Bodnár István és Nagy Irén
házasságának első gyermekeként. Édesany
jának és neki nem volt könnyű élete a kez
detekben, hiszen hároméves múlt, amikor
először meglátta a fogságból hazatérő édes
apját. Szülei istenfélelemben nevelték, már
gyerekként is szeretett istenes énekeket éne
kelni és verseket mondani. Ötévesen teljes
szívvel és örömmel énekelte kedvenc éne
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két: „Ez a világ többé nem az én világom,
boldog hitszemekkel a másikat várom.”
Gyermekkorában és iskolás idejében
is sok szomorúság érte, az élet komor fel
nőtté formálta őt. 10 évesen kezdte otthon
a főzést, majd két év múlva a nehéz, me
zőgazdasági munkából is kivette a részét.
Kimondhatatlanul sokat dolgozott, mindig
komolyan vette kötelességeit. Eleinte nap
számba járt, majd ahogy a TSZ megalakult,
napközben ott dolgozott. Esténként varro
gatott, horgolt, kötött, leszaladt harisnya
szemeket szedett fel. Mindezzel állandó
segítője lett a háztartás költségeinek fede
zésében a szüleinek.
16 évesen, 1960-ban kötött szövetsé
get az Úrral és keresztség által a Hetednapi
Adventista Egyház újfehértói közösségének
vált aktív tagjává. Rendszeresen énekelt az
akkori énekkarban, tagja volt a zenekarnak,
örömmel és szépen játszott mandolinon.
Szombatonként költeményekkel, versekkel
szolgált. Mindig hálás volt a szolgálat le
hetőségéért, minden rábízott feladatban hű
séggel helytállt.
1965-ben kötött házasságot Károlyi La
jossal. Isten négy gyermekkel ajándékozta
meg őket. 1966-ban Lajos, ’67-ben Irénke,
’68-ban Attila, majd ’74-ben Zsolt hozott
örömet a családba. Sajnos később gyerme
keit keserves körülmények között kellett
nevelnie, de őket mindvégig szerette és
mindannyiukból olyan ember lett, akik ma
is, minden helyzetben megállják a helyüket.
Családanyaként is sokat dolgozott, míg vé
gül 1981-től az Újpesti Gyapjúszövőgyár,
Újfehértói Gyárában vállalt munkát. Innen
ment nyugdíjba is. Harmadik gyermekének
tragikus, korai halála 2009-ben nagy trau
mát jelentett a számára. A menedéket ekkor
is, majd férje 2012-ben bekövetkezett halála
után is a hit menedéke adta. Ettől kezdve
visszatért a gyülekezetbe, és annak hűséges,
elmaradhatatlan támogatója maradt.
Cukorbetegsége és lassan kifejlődő
Parkinson-kórja miatt sajnos egyre gyak
rabban kényszerült az otthonmaradásra.
Szerettei ekkor gondoskodtak ellátásáról,
ápolásáról. Ez év február 11-én súlyos be
tegséggel került kórházba, majd 27-én az
Úr végleg elszólította őt és elaludt a feltá
madás reménységében. 72 éves volt.
A végső búcsún a családot és a gyá
szoló gyülekezetet Várhelyi Zoltán lelkész
testvérünk vigasztalta igeszolgálatával, a
sírnál pedig a körzet lelkésze, Restás László
hirdette a feltámadás reménységéről szóló
üzenetet.
Restás László

„ És ímé hamar eljövök; és
az én jutalmam velem van…”
(Jelenések 22:12)
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Országos tisztviselőképzés – ADRA szekció
Pécel, 2017. március 5.
Az ADRA világába kalauzoltuk el a láto
gatókat a 2017. március 5-én, Pécelen
megtartott tisztviselőképzés alkalmával.
A résztvevőket és érdeklődőket Zohán
Tünde, az ADRA ügyvezető igazgatója
köszöntötte, és dióhéjban ismertette az
ADRA munkáját, majd Pappné Szige
ti Gyopár, aki már régóta lelkes ADRA
önkéntes, részletesen beszélt az orszá
gunk gyermekvédelmi intézeteiben és
a nevelőszülői hálózatokban nevelkedő
gyermekekről, a gyermekekkel kapcso
latban megtapasztalt örömökről, nehéz
ségekről, és a szolgálat során felmerülő
problémákról.
Szó volt az ADRA tábor lényegéről,
fontosságáról, hiszen a fentebb említett
nehéz sorsú gyermekek és fiatalok, va
lamint a mélyszegénységben élők, soha

nem nyaralnak, nem mozdulnak ki a te
lepülésről, ahol laknak. A tábor részve
vői között volt olyan 16 éves lány, aki
soha nem kapott tortát a szülinapjára, és
sokuknak a lakóhelyükhöz lévő legköze
lebbi városba csak akkor van lehetőségük
elmenni, amikor szakorvoshoz kell for
dulniuk.
A szekció további részeként a kataszt
rófavédelemről és katasztrófa-elhárításról

Összefogással a pozitív változásokért
ADRA Fülöp-szigetek
A Fülöp-szigetek északkeleti részén, Casi
guran településen és környékén nagy szük
ség van tiszta folyóvízre és kulturált illem
helyek kialakítására. Ennek megvalósítását
a helyi ADRA Iroda szervezésében koordi
nált számos adománygyűjtési akció kíséri.
A projektet „YOUMANYTY” program
nak nevezték el, melyet többféleképpen
lehet támogatni.
Ilyen alkalmak
például a segély
kon
certek is, me
lyeket híres elő
adók közreműkö
désével szerveznek
meg. A belépője
gyek árából befolyt
összegekből négy
illemhely kialakítá
sát, két fürdőhelyiség létrehozását és egy
vízcső építését szeretné megvalósítani a
helyi szervezet vezetősége a lelkes csapa
tával közösen, konkrétan Brgy, Cozo és
Casiguran településeken.
A térségben dolgozó szakembereknek
további nagy kihívás a gyermekágyi és a
csecsemőhalálozások csökkentése. Ebből
a célból a helyi ADRA további progra
mokat szervez San Jose-ban, a fővárostól

Előadást tart Balogh Zsolt,
a KMSME alelnöke

Az ADRA szekció hallgatóságának egy része

északra, egy érde
kes kertészkedésiképzési program
mal. Az „Ölelés”
elnevezésű prog
ram permakultúrát
és természetes ker
tészkedési módszereket tanít, azzal a cél
lal, hogy a helyiek egészséges és tápláló
élelmiszerhez jussanak. A konyhakerti
projekt előzetes számítások szerint rend
kívül pozitív változást fog eredményez
ni a helyi lakosság, de kiemelten a nők
és gyermekek egészséges fejlődésében,
erőnlétük javításában.
Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

tartott előadást a KMSME (Kelet-Ma
gyarországi Speciális Mentő Egyesület)
alelnöke, Balogh Zsolt. Az ADRA Ala
pítvány hosszú évek óta együttműködik a
fent említett egyesülettel a dunai-, illetve
a tiszai árvíz-védekezési munkálatokban.
Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Kedves Testvérek!
Szeretettel kérünk Benneteket, hogy személyi
jövedelemadótok 1%-ával idén is támogassátok
az ADRA Alapítvány munkáját. Az így felajánlott
összeget az ADRA a hátrányos helyzetű embertársaink, krízishelyzetbe került családok, árva
gyermekek, valamint a katasztrófa sújtotta települések lakóinak megsegítésére használja fel.
A 2016-ban folyósított 1%-os felajánlások
beérkezett összege 2 137 000 Ft volt. Ennek az
összegnek a 70%-a az ADRA alapító okiratában
meghatározott cél szerinti tevékenységekre (szociális segélyezés, karitatív gyermektábor, családon kívül nevelkedő gyerekek támogatása), valamint 30%-a, a törvényi előírásoknak megfelelően, működési költségekre kerül felhasználásra.
Szeretnénk köszönetet mondani minden
kedves, eddigi felajánlónak! Kérjük, hogy az
1%-os bevallások idején idén se feledkezzetek
meg az ADRA Alapítványról!
Teljes név:
ADRA Adventista Fejlesztési
és Segély Alapítvány
Adószám:

19661414-1-42

Az ADRA kuratóriumának nevében:

Cserbik János kuratóriumi elnök,
és Zohán Tünde ügyvezető igazgató
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