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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XXII. évfolyam 6. szám

Leírás
A Generálkonferencia Gyermekszolgála-
tok Osztálya most ünnepli gyermekekért és 
kamaszokért végzett szolgálatának 25 éves 
fennállását. Hogy emlékezetessé tegyük 
ezt az eseményt, arra kérünk minden gyer-
meket és tinédzsert, hogy mutassák meg 
nekünk a tehetségüket és a lelki ajándékai-
kat a „Tehetséges gyermekek Jézusért” pá-
lyázat keretein belül. Nagyon szeretnénk, 
ha minden gyermek és tinédzser elküldené 
nekünk a legjobb képzőművészeti alkotá-
sát vagy versét, esetleg médiaprodukcióját!  

Minden nyertes nevezőt bemutatunk a 
Generálkonferencia Gyermekszolgálatok 
Osztályának 25. évfordulójára készülő 
„Tehetséges gyermekek Jézusért” (Kids 
Talents for Jesus) kiadványban.  

A kitöltendő nevezési formanyomtat-
ványt letölthetitek a https://adventista.hu 
oldalon. Kitölteni az angol nevezési lapot 
kell, a magyar nevezési lap a megértést és 
a könnyebb kitöltést szolgálja. 

Nevezés
A nevezéseket a nevezési formanyomtat-
vánnyal együtt az unió Gyermekszolgála-
tok Osztályának vezetőjéhez kell elküldeni 
(Mihalec Dóra, 6762 Sándorfalva, Zrínyi 
u. 10., gyermekszolgalatok@gmail.com). 
– Határidő: 2020. szeptember 10.
– Kategóriák: képzőművészet, költészet 
(anyanyelven), médiaprodukció (MP4, 
anyanyelven)

Médiaprodukció kategóriában a tech-
nikát kedvelő gyermekek készíthetnek vi-
deót vagy szerkeszthetnek olyan animáci-
ót, amelyben Jézust legjobb barátjukként 
mutatják be. Amennyiben a videó narráci-
ót vagy énekeket tartalmaz, azt a videó ré-
szeként kezeljük. Viszont olyan videókat 
nem szeretnénk, amelyeken a gyermekek 
csak énekelnek vagy hangszereken zenél-

nek, mivel zene kategó-
ria nincs.

A Generálkonferen-
cia biztosítja az anya-
nyelvünket beszélő zsű-
ritagot. 

Korosztály: 5–14 
éves korig

Gyakran ismételt kér-
dések
1)  Benyújthatom a 

képzőművészet i /
költészeti vagy mé-
dia munkát közvet-
lenül a GK Gyer-
m e k s z o l g á l a t o k 
Osztályához?

–  Minden nevezést 
a helyi unió Gyer-
m e k s z o l g á l a t o k 
Osztályának veze-
tőjéhez kell beküldeni, és nem köz-
vetlenül a GK Gyermekszolgálatok 
Osztályához. 

2)  Mi a határidő?
–  Minden munkát 2020. szeptember 10-

ig várunk. Az utána beérkező mun-
kákat nem tudjuk elfogadni. Minden 
alkotást továbbítunk a divízió Gyer-
mekszolgálatok Osztályához, akik el-
bírálják az alkotásokat a divízió többi 
országából érkezettekkel együtt. A 
divízió kategóriánként 20 alkotást to-
vábbíthat a Generálkonferenciához. A 
pályázat lezárására a Generálkonferen-
ciánál 2020. november 1-jén kerül sor.

3)  Visszaküldik azokat a képzőművésze-
ti alkotásokat/költeményeket/médiap-
rodukciókat, amelyeket nem választa-
nak ki?

–  A képzőművészeti alkotásokat, költe-
ményeket és médiaprodukciókat nem 
küldjük vissza a nevezőknek. Minden 
kiválasztott alkotás a Generálkonfe-
rencia Gyermekszolgálatok Osztá-
lyának tulajdonává válik, amelyek 
más kampányokban is felhasználásra 
kerülhetnek, beleértve – de nem kizá-
rólagosan – a nyomtatott és digitális 
marketinget.

4)  Küldenem kell fotót a gyermekemről?
–  Ha a gyermeked munkája kiválasz-

tásra kerül, kapcsolatba fogunk lépni 
veled, hogy fotót kérjünk róla.

Mihalec Dóra
Gyermekszolgálatok Osztálya

Tehetséges gyermekek 
Jézusért

Pályázat a Generálkonferencia Gyermekszolgálatok Osztálya fennállásának 25. évfordulójára
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Az egyházban számos nagyszerű dolog 
jött létre közösségi adakozással – egyik 
impozáns példa erre a balatonlellei üdü-
lő, vagy más néven konferenciai központ. 
Ezek a közösséget összekovácsoló össze-
fogások mély nyomot hagytak az egyház 
életében. Miért ne történhetne meg ez ki-
sebb léptékben is?

A közelmúltban hirdette meg az Ad-
vent Kiadó a Fogadj örökbe egy könyvet!/
Fogadd örökbe ezt a könyvet! akcióját, 
amely nagyon egyszerű és bibliai képlet 
alapján áll össze. 

A kiadó életében – hisszük – vannak 
olyan alapkönyvek, amelyekből tulajdon-
képpen nem lenne szabad kifogyni. Ilyen 
a közelmúltban hiányként jelentkező, de 
mára adakozásból kiadott Jézus élete, 
vagy éppen a Jézushoz vezető út. Azonban 
pontosan ebben a kategóriába sorolódik A 
nagy küzdelem c. könyv is. Jelenleg még 
sincs impozáns, reprezentatív saját kiadás 
ebből, csupán néhány, kifejezetten nagy 
tételben, szórásra nyomtatott, vallási aján-
dékként kevésbé alkalmas példány, amit a 
román kiadó adott ki. Adott tehát a hiány. 
Mit tehetünk? Vagy belenyugszunk, vagy 
azt mondjuk: Nincs ennek a közösségnek 
annyi ereje, hogy megakadályozza, hogy 
az egyik legfontosabb könyvünk hiányoz-
zon a kínálatból? Mi hisszük, hogy van. A 
képlet első eleme tehát a hiány, vagy még 
inkább a szükség.

A képlet második eleme viszont a kö-
zösségi erő, az adakozásban lévő hatalom. 
Hiszen az adománynak hatalma van. Sok 
kis adományból gigantikus dolgok állhat-
nak össze. A kicsi ebben az értelemben 
olyan erővel bír, mint a nagy. A kicsi ado-
mány az egész részlete, így annak repre-
zentánsa is. A sok kicsiből pedig létrejön 
a nagy: mint pl. a konferenciai központ.

Azonban még hiányzik egy elem a 
képletből: az isteni erő. 

Isten azt mondja Péld 11:24 versében: 
„Van olyan, aki bőven adakozik, és annál 
inkább gazdagodik, és aki megtartóztatja 
a járandóságot, de ugyan szűkölködik.” 
Különleges szövetsége az Istennek az em-
berrel, hogy az Istennek adott adomány 
adóját megáldja az Isten. Az adomány 
gyakran olyan, mint a példabeli szeretet: 
minél többet adsz másoknak, annál több 
lesz neked. Kiemelkedő példa erre a sa-
reptai özvegy, aki az utolsó ételadagját 
adta Illésnek (tkp. Istennek), mire soha 
ki nem apadó olajkészlet lett a válaszként 
kapott áldás. Kétszer ad, aki gyorsan ad 
– mondja a közmondás. Ami akár úgy is 
hangozhatna, hogy kétszer ad, aki időben 
ad. Most idő és alkalom is van rá, hogy 
jó célra adj. 

Az adománynak nincs összeghatá-
ra. Ha kétezer fő fejenként ezer forintot 
adna, akkor is közel kétezer könyv ki-
nyomtatására jönne össze a pénz. Ha ezer 
ember adna fejenként kétezer forintot, az 

eredmény ugyanaz lenne. Budapesten és 
környékén általában 350-450 forint körül 
lehet egy gombóc fagyit venni, így akár 
azt is mondhatjuk, hogy három gombóc 
árával egy fontos ügy mellé tudunk állni.

A kiadó a számlaszámot közzétette a 
Facebook oldalán és a www.adventkiado.hu 
oldalon is. Minden adakozót arra kérünk, 
hogy tegye egyértelművé az utalását azzal, 
hogy a közleményben a NAGY KÜZDE-
LEM megjegyzést írja be (vagy valamit, 
ami egyértelműen erre utal). 

A beérkező összegeket kizárólag a 
könyv előkészítési és nyomtatási költ-
ségeire fordítjuk, semmilyen más admi-
nisztratív vagy egyéb kiadásra nem megy.

A kiadó számlaszáma: OTP Bank – 
11742331-20006967, a közleménybe pe-
dig kérjük beírni: NAGY KÜZDELEM.

Köszönjük minden adakozó testvé-
rünknek, hogy gondol ránk!

Dr. Gyetvai Gellért
kiadóigazgató

Fogadd örökbe ezt a könyvet!

Ünnepélyes kezdet volt 2020. június első 
szombatja a Fehérgyarmati Gyülekezet 
életében. A vírus beálltakor senki sem 
tudta, hogy mikor fogunk újra gyülekeze-
ti alkalmakat szervezni, de arra senki sem 
gondolt, hogy az „új világ” első gyüleke-
zési alkalmán keresztségi istentiszteletre 
kerül majd sor. 

Az említett szombaton szabadtéren, 
Bálint Dóra adta át életét Krisztusnak 
keresztség által. A keresztségi istentiszte-
let, illetve a keresztség is Túristvándiban, 
a Túr folyó partján, költői környezetben 
lett lebonyolítva. A hozzátartozókon és a 
Nyírmeggyesi, valamint a Fehérgyarmati 
Gyülekezeteken kívül közel húsz nem ad-
ventista vendég is részt vett az ünnepélyes 

alkalmon. A keresztség nemcsak a felso-
rolt dolgok miatt volt különleges, hiszen 
a keresztséget végző lelkész és a kereszte-
lendő jegyben jártak. Miért írom ezt múlt 
időben? Mert mire e sorokat olvassátok, 
már túl vannak a polgári házasságköté-
sen. Nagy örömünkre a keresztségi al-
kalommal kapcsolatban rengeteg pozitív 
visszajelzést kaptunk a testvérektől és a 
vendégektől is egyaránt. 

Reméljük, hogy nem sok idő múlva, 
ismét ilyen ünnepről tudunk beszámolni.  
Köszönjük imáitokat. Isten áldjon titeket!

Szász Barna Szilárd

Új kezdet
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Ebben az évben a járvány az érettségiket 
is felülírta. A felkészülés utolsó, majdnem 
két hónapja minden érettségiző fiatalnak 
otthon történt, és a távoktatás a tanárokat 
és diákokat is új kihívások elé állította. 
Ezért felhívást tettünk közzé, hogy olyan 
személyeket keresünk, akik tudnának se-
gíteni az érettségire történő felkészülés-

ben. Végül még többen is jelentkeztek, 
mint ahány diák segítséget kért, és majd-
nem minden tárgyból segíteni tudtak a 
fiataljainknak. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni 
minden jelentkező és felkészítő személy-
nek a példamutató és áldozatos munkáját, 
amellyel a fiatalokat segítette, és kérjük 
Isten áldását az életükre és további mun-
kájukra!

Rajki Dávid

Köszönetnyilvánítás az érettségi 
felkészítésért

Ünnepélyes istentiszteletnek adott ott-
hont az érdi imaház június 13-án. Erre a 
napra eredetileg körzeti istentiszteletet 
terveztünk, amikor a gyülekezet több év-
fordulójáról is megemlékeztünk volna.  A 
gyülekezet a tisztségviselő választását is 
elkezdte, s már csak a végső szavazás volt 
hátra, amikor jött a koronavírus. 

Június 6-án, a gyülekezet megválasz-
totta új tisztségviselőit, köztük Megyeri 
Józsefet, a gyülekezet egyik vénjének. 

Az ő felszentelésére került sor 13-án. Az 
alkalmon Igét hirdetett és a felszentelést 
vezette dr. Ősz-Farkas Ernő testvér, a Du-
namelléki Egyházterület elnöke.

Sok áldást és Istennel szerzett tapasz-
talatokat kívánunk Megyei József testvér-
nek, aki eddig is hűségesen végezte szol-
gálatát a gyülekezetben!

Gyürüs István

Presbiterszentelés Érden

Körülbelül egy időben a karanténnal vet-
te kezdetét az ifjúsági imahét: ONLINE. 
Estéről estére beszélgettünk egy hétig 8 
kérdésről, amit Isten szívesen feltenne ne-
künk, ONLINE.

Az imahetet követően hétről hétre 
minden péntek este találkozni hívtuk a 
fiatalokat az őket érintő, keresztény élet-
vezetési kérdésekben, ONLINE. Az on-
line közvetített beszélgetéseket nem csak 
hallgatni, követni lehetett, hanem a chaten 
keresztül becsatlakozni, megosztani gon-
dolatokat, kérdéseket. Az első néhány al-
kalom után egy lelkes kis csapattal újabb 

szintre lettek emelve ezek a heti alkalmak, 
még több teret adva az érdeklődő fiatalok-
nak a részvételre: hétről hétre szavazásra 
bocsátottunk 3 témát, amiből a legtöbb 
szavazatot kapott téma lett az adott heti 
alkalommal körüljárva, ONLINE. 

A karanténidőszak ellenére az idei ÉS 
Napokat sem halasztottuk el. Egy szuper 
kreatív csapattal sikerült megrendezni, 
ONLINE. Plenáris alkalmak, közös ének-
lés, vetélkedők, esti teaház: ONLINE. 

Szombatról szombatra minden fia-
talnak lehetősége volt részt venni egy ifi 
istentiszteleten, természetesen ONLINE.

A karanténidőszak lejárt. Nyitva a le-
hetőség a közösség gyakorlására. Istennek 
van egy bátorító üzenete számodra, ami a 
karantén ideje alatt vagy után is mindig 
aktuális marad, és nagyon egyszerűen ösz-
szefoglalható: ONLINE… – Isten mindig 
a vonalban marad. 

Maradj te is ONLINE! Maradj te is a 
vonalban! Maradj te is kapcsolatban vele!

KP

Beszélgessünk! – heti téma
Maradj a vonalban, ONLINE!

A hosszú, három hónapos karanténidő-
szak után bizonnyal sokan sokféleképp 
adnak hálát Istennek. Nekünk több dolo-
gért is van okunk köszönetet mondani.

Először is, együttesünk a karantén 
ideje alatt több új dallal is tudta reperto-
árját bővíteni. Másodszor, lelkiekben is 
növekedést jelentett a kényszerszünet. A 
harmadik nagy örömünk olyan, ami rit-
kán adatik meg. Magyarország Kormá-

nya pályázatot hirdetett dicsőítő zeneka-
rok anyagi támogatására. Gondoltuk, mi 
is megpróbáljuk, de mivel nem vagyunk 
jogi személy, elálltunk a lehetőségtől. Egy 
szép napon azonban csörgött a telefon, és 
arról tájékoztattak, hogy egy nagyobb 
pályázat részeként, mi is részesülhetünk 
támogatásban, ha pályázunk rá. Ilyen mó-
don – majdnem kéretlenül – a reménye-
inket messze felülmúlva jelentős összegű 

támogatást kaptunk az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumától hangszervásárlás-
ra! Ebből a keretből be tudtunk szerezni  

Ker-Songs: Hálaadás új hangszerekkel
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néhány „mesterhangszert”: egy speciá-
lis, öthúros basszusgitárt, egy elektromos 
zongorát, két teljesen új akusztikus gitárt 
és kisebb-nagyobb elektromos kiegészítő-
ket. Mindez már önmagában is elegendő 
ok a hálaadásra: valakik felfigyeltek misz-
sziós tevékenységünkre, és látnak jövőt 
abban, amiben mi is!

Június 14-én az abaújvári református 
missziói közösség meghívásának eleget 
téve, első alkalommal tudtuk élőben ki-
próbálni az új hangzást. Ezen a kétórás 
hálaadó alkalmon a zenei program közben 
áhítatok és bizonyságtételek hangzottak el. 
Igét hirdetett Tóth István és felesége, Tóth 
Viktória református lelkipásztorok, vala-

mint dr. Kormos Erik. 
Mindhárman a hálaa-
dásról a keresztény hit 
fontosságáról szóltak 
csakúgy, mint a Ker-
Songs minden egyes 
dicsőítő száma.

Legyen Istennek 
hála, hogy mindnyá-
jan elmondhatjuk „bi-
zony, javamra vált a 
nagy keserűség” (Ézs 
38:17)! Kívánjuk, hogy élje meg minden-
ki ilyen áldásként a megpróbáltatásokat! 
Nemcsak azt, amely már a hátunk mögött 
van, hanem mindet, amivel még meg kell 

hogy erősítsen bennünket az Úr, mielőtt 
viszontlát örök hajlékában!

SDG

Pályázati felhívás
Az ASI Magyarország Egyesület  
idén tavasszal tizennegyedik pályázatát 
hirdeti meg

Az egyesület tagjai olyan laikus testvérek, 
akik vallják és gyakorolják az adventista 
elveket; vagy az üzleti életben, vagy sa-
ját vállalkozásukban dolgoznak, vagy 
egy szakma elismert képviselői, vagy 
önfenntartó szervezetek delegáltjai. Az 
egyesület elkötelezett a magyar adventmű 
támogatására, kiemelt feladatának tekin-
ti a missziómunka, az ifjúsági munka és 
az adventista identitástudat erősítését és 
olyan programok támogatását, melyek il-
leszkednek a gyülekezetekben folyó misz-
sziós munkához és alkalmazkodnak a ví-
rushelyzet által megváltoztatott körülmé-
nyekhez (internetes evangelizáció stb.).

Keressük azokat a tevékenységeket, 
terveket, amelyek a fenti kritériumoknak 
megfelelnek, és szeretnénk ezek közül 
több projektet a 2020–2021. évben anyagi 
lehetőségeinknek megfelelően támogatni.

1) A kifizetések módja. – A kifizetések 
alapjai a pályázatban szereplő mérföldkö-
vek. A kifizetések módja minden esetben 
utófinanszírozás. A támogatott személy 
az általa megadott kifizetési állomásokra 
(mérföldkövekre) meghatározott támo-

gatásra akkor jogosult, ha a mérföldkő 
teljesülését, az adott szolgáltatás vagy 
áru beszerzését igazolni tudja. Az igazo-
lás a tárgyi beszerzés teljes értékére, nem 
csupán a támogatott részre vonatkozik. A 
mérföldkőtámogatások kifizetése csak a 
pályázatban megadott időpontban, vagy 
az után történhet (legkésőbb 2021.10.30.), 
az egyesület finanszírozási programjá-
hoz illeszkedő időpontban. A támogatott 
projektek megvalósítása 2020.09.01. és 
2021.09.31. között történik. A támogatá-
sokat az igénylő szervezet bankszámlájára 
utaljuk át.

A beszerzések igazolásához a támoga-
tott szervezetnek rendelkeznie kell a be-
szerzett áru vagy megrendelt szolgáltatás 
eladója által készített számlákkal, melyek 
a támogatott szervezet (a pályázatban 
megjelölt alapítvány, gyülekezet/egyház 
stb.) nevére lett kiállítva.  A bizonylatok-
kal a pályázó igazolja a projekttel kapcso-
latos kiadásokat.

A bizonylatok másolatait a mellékelt 
és kitöltött Támogatáslehívó űrlappal 
együtt kell eljuttatni az egyesület címé-
re, kézírással és pecséttel igazolva azok 
hitelességét. Ezt követően az egyesület a 
szervezet bankszámlájára utalja át a támo-
gatást.

2) A támogatás feltételei. – Az egye-
sület folyamatosan ellenőrzi a támogatott 
projektek megvalósulását. Az egyesület 
által az ellenőrzésre kinevezett személyt 
kérésére minden rendelkezésre álló in-

formációval és eszközzel támogatni kell, 
hogy figyelemmel kísérhesse a projektek 
megvalósulását. A projekttel kapcsolatos 
marketinganyagok, kiadványok mind-
egyikén fel kell tüntetni az ASI mint tá-
mogató logóját. A logót kérésre e-mailben 
küldjük el.

A projekt végére az egyesület képes 
beszámolót vár a projekt megvalósulásá-
ról, a projekt által elért eredményekről. 
Ezek részben az ASI-találkozón, részben 
pedig az ASI hírlevelében és honlapján 
lesznek bemutatva. Az utolsó kifizetés fel-
tétele a beszámoló beérkezése az ASI-hoz 
(elektronikusan, e-mailben).

A pályázatokat 2020. augusztus 15-ig 
várjuk írásban a csengei.karoly@asi-hun-
gary.org elérhetőségre vagy a következő 
címre: Csengei Károly, 1149 Budapest, 
Bíbor út 5. fsz.1.

A pályázatok kitöltéséhez szükséges 
részletes adatlapok letölthetőek a www.
asi-hungary.org és a www.adventista.hu  
honlapokról. A pályázati idő alatt felve-
tődött kérdésekre szívesen válaszolunk, 
ezeket a csengei.karoly@asi-hungary.org 
e-mail címre várjuk.

Csengei Károly
ASI Magyarország Egyesület
1148 Budapest, Vezér út 137.

csengei.karoly@asi-hungary.org
www.asi-hungary.org

 Adventista félóra – Egyházunk 
következő műsorait július 10-én, 
majd pedig szeptember 4-én a 
szokott időben, azaz 13.30 perces 
kezdettel sugározza a Kossuth 
Rádió. 

  Hatoscsatorna – A Hatoscsa-
tor na Televízió műsorán a 
Heted napi Adventista Egyház 
„gyereahogyvagy” című 
adása, péntekenként 18.30 órai 
kezdettel.  

 Ismétlések: szombat 9.30,  
vasárnap 13.00, csütörtök 22.30.;  
www.hatoscsatorna.hu

  AdventInfo – Kiadványunk 
legközelebb a „nyári szünetet” 
követően, szeptember 26-án  
jelenik meg, de továbbra  is 
várjuk a friss híranyagokat  
és felhívásokat, melyekkel 
igyekszünk majd folyamatosan 
frissíteni egyházunk hivatalos 
honlapját (www.adventista.hu).

Jó tudni!Jó tudni!
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Több mint harminc év telt el az említett 
felejthetetlen virágcsokros történet óta. 
Felnőtt fejjel már tudom, hogy az a prédi-
kátor, aki az Adventista Teológiai Főisko-
lán kateketikát tanított, és arra bátorította 
diákjait, hogy szedjenek „P-vitamint”, azaz 
legyenek a példaadás mintái, tudatosan 
cselekedett azon a bizonyos egyházterületi 
beiktatóünnepségen.

Mert kell a segítség és kell az elisme-
rés is. Manapság ezekből is oly keveset 
mérnek.

Hiszem és vallom: az a feleség, aki 
számon tartja a gyülekezet elesettjeit és 
pontosan tudja, kik azok, akik lelki se-
gítségre szorulnak, vagy látogatni kellene 
őket, az nem csak egy szimpla női sze-
repet tölt be, hanem sokkal inkább egy 
multifunkcionális társ, aki miközben a 

legjobbat nyújtja a férjének és a legszük-
ségesebbet biztosítja a gyülekezetnek, az 
a személy valójában az Isten szerinti „de-
rék asszony”. Ez utóbbi pedig a legkülön-
legesebb „titulus”, amit elnyerhetünk az 
Isten szemében.

Sokféleképpen hívhat el az Úr bennün-
ket. Lehetünk egyszerű kétkezi munkások, 
tanítók, üzletasszonyok, vagy olyan höl-
gyek, akik háttérmunkát végzünk a család-
ban férjeink mellett.

Talán egy lelkészfeleség vagy te is, egy 
prédikátor társaként. Az Isten téged külö-
nösképpen kiválasztott. Csak úgy töltheted 
be a helyed Isten tervében, ahogyan a ré-
giek: odafigyeléssel, támogatással, a terhek 
megosztásával.

Hosszú beszélgetésünk után végül e két 
utolsó kérdést tettem fel Margó néninek: 

– Szeretném megkérdezni, mit üzensz 
a mai lelkészfeleségeknek?

Mire Ő röviden így válaszolt:
– Érdemes áldozatot hozni a mun-

káért, mert ha rögtön nem is, de idővel 
tapasztalni fogjátok az elvégzett munka 
áldását.

– Házastársi, kapcsolati szinten mit 
üzennél a lelkészpároknak?

– A segítségre, a megértésre csak ak-
kor számíthatunk, ha őszintén elmondjuk 
a problémáinkat. A megosztott teher így 
könnyebb lesz.

„Egymás terhét hordozzátok és így tölt-
sétek be Krisztus törvényét” (Gal 6:12).

Szőllősyné Nagy Annamária
NSZO munkacsoporttag

„Egymás terhét hordozzátok…”
Szőllősi Árpádné üzenete a nőknek

V I R Á G Z Ó  N Ő K  I S T E N  K E R T J É B E N
a Női Szolgálatok Osztályának interjúsorozata

Kislány koromban részt vettem egy egyházterületi beiktatóünnepségen,  
ahol a szervezők virágcsokorral ajándékozták meg az új területi elnököt,  
de a prédikátor a virágcsokrot nem tartotta meg magának, hanem  
továbbadta a feleségének, ezzel a kedves gesztussal is bizonyságát adva  
annak a ténynek, miszerint minden sikeres férfi mögött ott áll egy nő.

Kislányként megjegyeztem ezt az elismerő, kedves magatartást: egy  
prédikátor így is viszonyulhat a NŐ-höz, élete párjához, társához, aki nemcsak 
gyermekei anyja és felesége, hanem a gyülekezete programszervezője,  
a nélkülözők támogatója, a gyerekek kedvenc tanítója. Sőt ő az, aki az összes 
programjáról tud, aki odafigyel a közösség betegeire, aki pontosan tudja,  
ki vett úrvacsorát és ki nem. Aki táborokat szervez – a nomád körülmények  
ellenére is. Aki fejben tartja az összes találkozóját és előkészíti péntek estére  
a hófehér inget élére vasalt nadrággal és kifényesített cipővel.

Margó néni fiaivalMargó néni fiaival

Isten teremtette a fák, a virágok illatát. 
Nemcsak a testnek, a léleknek is van illata. 
Most, amikor érezzük a tavasz illatát, gyak-
ran jut eszembe ez a Bibliavers. Ó, milyen 
kellemes érzéssel tölt el a jó illat! A hölgyek 
szeretik a finom illatokat.

A Női Szolgálatok Osztálya évek óta 
készít kis ajándékcsomagot levendulából, a 
rajta lévő kártyán ez olvasható: „Legyél jó 
illat a környezeted számára!” 

Az Istenben hívő ember „Krisztus jó il-
lata … Isten dicsőségére.” Lehet-e szebbet, 
jobbat mondani valakiről annál, hogy jó il-
latot áraszt, bárhol is van?

Ahogy a koronavírus-járvány lassan el-
csendesedik, és többet lehetünk a szabadban, 

látjuk a természet szépségét, érezhetjük a kü-
lönböző virágok finom illatát. Isten azért adta 
számunkra az illatot, mert szeret bennünket, 
embereket. Szeret Téged és szeret engem!

A szeretet himnuszát Pál apostol külön-
legesen fogalmazza meg: „Ha embereknek 
vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet 
pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, 
mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És 
ha jövendőt tudok is mondani, és minden tit-
kot és minden tudományt ismerek is; és ha 
egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegye-
ket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig 
nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha 
vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet 
tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én ben-

nem, semmi hasznom abból … Most azért, 
megmarad a hit, a remény, a szeretet, e há-
rom; ezek közül pedig legnagyobb a szeretet” 
(1Kor 13:1–3, 13).

Ha valamit szeretet nélkül teszünk, az 
jóvátehetetlen károkat okozhat. Érdemes 
tehát szeretettel szolgálni, hogy áldássá vál-
junk mások számára.

Isten ajándékozza az áldást számunkra, 
sőt kiterjeszti azt a családunkra, gyülekeze-
tünkre és a környezetünkre, erre a rohanó, 
nyüzsgő, pihenni ritkán megálló emberre, 
aki kevés időt szán arra, hogy találkozzon a 
Teremtővel.

Bárcsak többet hajolnánk az Ige fölé, 
hogy megosszuk az Ő szeretetét és áldását 
azokkal, akik körülöttünk élnek! Kívánom a 
Női szolgálatok Osztálya nevében, hogy le-
gyetek áldottak és legyetek áldássá!

Tokics Marika
Forrás: https://hu-hu.facebook.com/adventista.hu

Illat, szeretet, áldás
„Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére…” (2Korinthus 2:15)
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Bősz Ferenc László
1929–2019

Bősz Ferenc 1929. február 23-án született. 
Édesapja, akit ugyancsak Bősz Ferencnek hív-
tak, kiváló nyomdász volt, hosszú ideig vezette 
a H. N. Adventista Egyház nyomdáját. Számos 
olyan kiadvány forog még ma is közkézen, 
amelynek ívein az szerepel, hogy a Bősz-Gyar-
mati Nyomdában készült. 

A nyomdász édesapát tragikus körülmé-
nyek között veszítette el 1945. február 28-án. 
Az édesapa csak 41 éves, a fia pedig 16 éves 
volt ekkor. Édesanyja, Méhész Julianna (aki 
ugyancsak a H. N. Adventista Egyház tagja 
volt) a haláláig nem heverte ki ezt a vesztesé-
get, egészsége megrokkant, folyamatos ellátás-
ra, támogatásra szorult. Fia élete végéig gondos 
támasza volt.

Bősz Ferenc egyházi környezetben nőtt 
fel. A gyülekezetben úgy kezelték, mint a pré-
dikátorok gyermekeit, jóllehet a papája nem 
volt prédikátor, az egyház nyomdáját vezette. 
Különböző szolgálatokat vállalt, főleg szavalni 
kérték fel. A versszolgálata nem egy húsvéti ün-
nepélyen járult hozzá az ünnepélyesség fokozá-
sához és az áhítat növeléséhez.

Ferenc testvérünk a kapcsolatát az egyházzal 
élete végéig megtartotta, jóllehet életének utolsó 
évtizedében már csak ritkán jelent meg. Ebben 
főleg az egészségi állapota játszott szerepet.

Építész technikusnak tanult. Jól képzett, 
tehetséges szakembernek bizonyult. Hogy sike-
resen helytállhatott, azt mindig az Úr támoga-
tásának tulajdonította. Meghívták az Építésügyi 
Minisztériumba dolgozni. Elfogadta a felkérést, 
és végül ott ragadt. Kiválóan megállta ott is a 
helyét. Az Építésügyi Minisztérium Árosztá-
lyának vezetőjeként ment nyugdíjba 1989-ben.  
A nyugdíjazása egyáltalán nem azt jelentette, 
hogy az építőiparral is megszűnt a kapcsolata, 
mert nagyon kapós volt, több munkát kínáltak 
neki, mint amennyit elbírt vállalni. 79 éves ko-
ráig (a felesége haláláig) dolgozott.

1957 októberében vette feleségül Drábik 
Mártát, akivel 50 évig (2008 júniusáig) élt bol-
dog házasságban. Gyermekük nem született. 
Márta szívbetegségben szenvedett, nem szülhe-
tett. Ferenc féltő gonddal vigyázott rá. Nagyon 
szerették egymást. Amikor sógornője, Szedres 
Klára súlyos beteg lett Márta és Feri együtt vál-

lalták Klára nagyobbik gyermekének, György-
nek a nevelését, akit úgy szerettek, mintha a sa-
játjuk lett volna. György Ferire és Mártára úgy 
tekintett, mint második szüleire.

Bősz Ferenc jóindulatú, segítőkész ember 
volt. Akivel érintkezett, megszerette, mert su-
gárzott belőle a jóság. Szeretetre méltó, jó, a 
szó valódi értelmében igaz ember volt. Tettekre 
váltotta azt a jézusi aranyszabályt, amely sze-
rint: úgy cselekedj másokkal, ahogy te szeret-
néd, hogy veled cselekedjenek. Nála a szavak és 
a tettek eggyé forrtak, igazi hiteles ember volt. 
Azt mondta, amit gondolt, és azt cselekedte, 
amit mondott.

Ferenc testvérünk 2019. október 13-án – 
megbékélve az Atyával – csöndesen távozott 
közülünk. A kórházban is olyan maradt, ami-
lyen az életében volt, halk szavú, segíteni akaró, 
olyan, aki nem akar mások terhére lenni. A nő-
vérek elmondása szerint az ún. jó betegek közé 
tartozott, együttműködött velük, szót fogadott, s 
soha nem okozott nehézséget nekik. Fájlalták az 
elvesztését. Megtérése az Atyához fájdalmas űrt 
hagyott maga után.

Temetésén, mely 2019. november 7-én volt 
Újpalotán, Fekete István és dr. Ősz-Farkas Ernő 
szolgált, valamint a Zuglói Gyülekezet énekesei.

Emlékét a feltámadás reménységével a szí-
vünkben őrizzük meg!

Dr. D. L.

  

Nagy Gáborné
sz.: Kiss Jolán

1952–2019

Fájó szívvel, de a feltámadás reménységében 
vettünk búcsút július 26-án a veszprémi közte-
metőben Nagy Gáborné, született Kiss Jolántól. 

Joli 1952. május 3-án született Nemesvámo-
son. 5 éves volt, amikor Veszprémbe költöztek 
szüleivel és bátyjával. Az általános iskolát és 
a vegyipari technikumot itt végezte, 1970-ben 
érettségizett. 

A Nemesvámosi Gyülekezetben ismerke-
dett meg férjével, Nagy Gáborral, akivel 1971. 
december 12-én házasságot kötöttek. Három 
lányuk született, Ági, Zsuzsi és Boglárka, akiket 
önfeláldozással és nagy szeretetben neveltek fel. 

Rendkívüli anya, feleség volt, és édesanyjá-
nak hűséges lánya, akit mindvégig szeretettel és 
türelemmel ápolt. 

Jolika a jó Istent mindenek felett szerette, 
mely életének valamennyi területén megnyilvá-

nult. Isten szolgálata kifejezésre került embertár-
saival való kapcsolatában. Bárki bármit kért tőle, 
azonnal készségesen segített, soha senkinek nem 
mondott nemet. Szomszédai is nagyon szerették 
kedves természete miatt. Kiváló szervező volt, 
ha valamit el kellett intézni, rá mindig lehetett 
számítani. 

A gyülekezet életében teljes odaadással vett 
részt, nem mulasztott el egyetlen imaórát, szom-
batiskolát vagy evangelizációt sem. A progra-
mokban teljes szívvel munkálkodott, a kórustól 
kezdve a tábeáig. Szerette a verseket, gyakran 
szavalt a gyülekezetben. A gyülekezetben nem-
csak barátokra, hanem igazi testvérekre talált. 

Július 17-én bekövetkezett váratlan halála 
hatalmas űrt hagyott családjában és gyülekeze-
tében. 

A temetési szertartást Szőllősi Béla és Tóth 
Szilárd lelkipásztorok végezték.

„Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, 
és utoljára az én porom felett megáll...” (Jób 
19:25–26).

KáTé

  

Gyulai Frigyes
1940–2019

Gyulai Frigyes testvér 1940. április 11-én szü-
letett Budapest VIII. kerületében, származását 
tekintve zsidó család elsőszülött gyermeke-
ként. Édesanyja Bruckenstein Ida, édesapja pe-
dig Grünfeld Gyula. Az öccse, Péter 1942-ben 
született. Édesapja ismerkedett meg az adven-
tista hittel, melynek hatására az édesanyja is 
megkeresztelkedett és mind a két gyermeküket 
e hit elvei szerint nevelték, amíg a II. világ-
háború vérzivataros időszaka el nem szakította 
egymástól a szülőket. Édesapját 1945-ben a 
Nyilas terror idején munkaszolgálatra elhur-
colták, ahonnan a háború befejeztével sem tért 
haza.

Általános iskolai tanulmányait a Budapest 
VII. kerületi Dob utcában végezete, majd ezt 
követően kárpitos szakmunkásnak tanult to-
vább. Miután bevonult sorkatonai szolgálatra, 
tragikus hirtelenséggel elveszítette édesanyját 
is. Fiatalon meg kellett állnia a helyét az akkori 
társadalmi közegben mint családfenntartó.

1966. október 8-án Biriben házasságot kö-
tött Miterkó Erzsébettel, aki hű társaként három 
gyermeket  hozott a világra; 1968. január 1-jén 
Zsoltot, 1969. november 1-jén Tamást és 1982. 
január 19-én Anitát. A szülők megkeresztelked-
tek és az adventista közösség aktív tagjaként 
élték a mindennapjaikat, és mindhárom gyer-
meküket is ezen elvek és értékrendek alapján 
nevelték. A VI. kerület Székely Bertalan utcai 
gyülekezet tagjai voltak az 1990-es évek elejé-
ig, majd ezt követően a Budapest XVIII. kerület 
Petőfi utcai gyülekezetben lettek tagok. Frigyes 
éveken keresztül volt a közösség szombatis-
kolai tanítója és vezetője, melyet felkészülten 
és lelkesen látott el mint feladatot mindaddig, 
míg egészségi állapota ezt megengedte. Ezt kö-
vetően is hűséges és kitartó maradt a hitéhez, 

Búcsúzunk...Búcsúzunk...
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és apróbb szolgálatokat elvállalva vett részt a 
gyülekezet életében.

1994. július 25-én megszületett Tamás fi-
ának elsőszülött gyermeke Tomika, az első és 
egyetlen unokája, akit az első perctől kezdve 
rajongásig szeretett, sok örömet szerezve ezzel 
életében. Mindig nagy szeretettel beszélt róla 
másoknak is és nagyon büszke volt rá.

2016. október 8-án ünnepelték az 50 éves 
házassági évfordulójukat, melyen a Kispesti 
Polgármesteri Hivatal dísztermében tartott ün-
nepségen újra megerősítették az egymásnak 
tett fogadalmukat. Szeretete és ragaszkodása 
házastársa iránt az utolsó pillanatig kitartott és 
mindvégig hű maradt. 

Nagy álma volt, hogy eljusson Izraelbe és 
megnézhesse az újszövetségi helyszíneket, de 
ez egészségi állapota miatt nem vált valóra szá-
mára. Nagyon szeretett utazni, sok vidéki gyü-
lekezetbe ellátogatott, ezekről az eseményekről 
mindig lelkesen beszélt. Szerette a gyülekezeti 
életet, ott érezte igazán otthon magát.

Egyházunk Budapest, Székely Bertalan ut-
cai és péceli központjában is sok szép kárpitos 
munkát végzett Gyulai Frigyes testvér éppúgy, 
mint saját gyülekezetében, így láthatjuk keze 
nyomát is.

A 2019. október 14-én Biriben megtartott 
gyászszertartáson részt vettek a közeli hozzá-
tartozók, rokonok, barátok, hittestvérek. A vi-
gasztalás és feltámadás Igéit dr. Szigeti Jenő 
és dr. Tokics Imre testvérek szólták a gyászoló 
családnak és közösségnek: „…és szemükről 
minden könnyet letöröl, és halál nem lesz töb-
bé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom 
nem lesz többé, mert az elsők elmúltak” (Jel 
21:4). 

(GyA–TIT)

  

Csapó Gáborné
sz.: Somogyi Erzsébet

1921–2019

Csapó Gáborné testvérnőt nagyon sokan ismer-
ték az országban, nemcsak az adventista testvé-
rek, hanem mások is, akikkel megosztotta hitét, 
reménységét.

Erzsike néni református családban ne-
velkedett, és gyermekként megfigyelte, hogy 
Békés utcáin szombatonként gyakran lát ün-
neplőbe öltözött embereket imaházba menni. 
Édesanyjával közösen kezdték kutatni a Bibli-
át, és meggyőződtek arról, hogy az adventisták 

a bibliai nyugalomnapon gyűlnek össze Isten 
imádására szombaton.

Ennek eredményeként 1937-ben, 16 éves 
korában megkeresztelkedett, és a Békési Adven-
tista Gyülekezet tagja lett. Öt évvel később kötött 
házasságot Csapó Gáborral, akivel 68 évet éltek 
egymás segítőtársaként. 

Erzsike néni a Békési Gyülekezetben tanító-
ként és később igehirdetőként szolgált, valamint 
az énekkarnak is oszlopos tagja volt. A Tarko-
vács testvér vezette, nagy létszámú énekkarral 
különböző ünnepélyeken hirdették Isten jóságát 
és szeretetét. 

Könyvevangélista férjével sokat fáradoztak 
a Békés környéki tanyavilágban élőkért. Mun-
kásságuk ideje alatt többeket vezettek Jézus 
Krisztus ismeretére. Saját gyermekük nem szüle-
tett, de elmondhatták, hogy sok lelki gyermekkel 
ajándékozta meg őket az Úr.

2004-ben költöztek be az egyház gyulai 
szeretetotthonába. Férjét 2010-ben veszítette el, 
azóta özvegységében sem maradt egyedül; sze-
rető hittestvérei körében élt, és szívesen beszélt 
tapasztalatokban gazdag életéről mások örömére.

Stuber György testvér, aki 2008–2018-ig 
a szeretetotthon lelkészeként szolgált, így em-
lékszik vissza Csapó testvérnőre: „Erzsike volt 
a legmeghatározóbb személyiség az otthonban, 
neki volt a legfőbb tekintélye, attól függetlenül, 
hogy még Szentes Alfréd testvér, Pintye testvér-
nő és D. Nagy Sándor testvér is ott lakott. Koráb-
ban, amíg még Békésen laktak, a férjével együtt 
misszióztak. Gábor volt az, aki megszólította az 
embereket, Erzsike pedig a tanítás, a keresztségre 
készítés szolgálatában vett részt. Más gyülekeze-
tekben is végzett igehirdetéseket, sőt evangelizá-
ciós órákat is tartott külső helyszínen.”

A jó Isten idős korában is megtartotta szel-
lemi frissességét: az otthonban is hirdetett Igét, 
később hozzászólásaival kapcsolódott be a szom-
batiskolába, de a bibliaszövegeket is kívülről 
tudta. Október 12-én még részt vett az úrvacsorai 
istentiszteleten, majd a következő napokban je-
lentkező rosszulléte miatt kórházba került, ahon-
nan már nem is tért vissza az otthonba. 

Hosszú élete alatt 82 évig volt hűséges Meg-
váltójához. Fáradhatatlan, buzgó élete legyen 
példa számunkra!

Csapó testvérnő gyászszertartásán a vigasz-
talás Igéit Czinkota András és Stuber György 
lelkésztestvérek hirdették.

Cz. A.

  

Bodnár Gábor
1921–2019

Bodnár Gábor testvér Békésen született 1921. 
október 22-én, és hosszú élete is ehhez a város-
hoz kötődik, kivéve az a néhány hónap, amit 
feleségével a gyulai szeretetotthonban éltek. 

Gábor bácsi 1944. október 6-át emlegette 
második születésnapjaként, amikor orosz kato-
nák fegyvert fogtak rá és öccsére, de édesapjuk 
még időben érkezett, és tisztázta, hogy a fiai nem 
német katonák. Így maradtak életben.

Néhány évvel később, 1950 márciusában 
kötött házasságot Hégely Máriával, akivel közel 
70 évig élt együtt Isten félelmében, egymás se-
gítőtársaként.

Még 1950 júliusában kötöttek szövetséget 
megváltó Istenükkel felnőtt keresztség útján, és 
lettek tagjává a Hetednapi Adventista Egyház 
Békési Gyülekezetének. 1975 után a békési Pe-
tőfi utcai gyülekezet megbecsült tagjaként élték 
hívő életüket. 

Gábor bácsi szorgalmasan kutatta a Bibliát, 
és szombatonként a déli szünetben szeretett a 
testvérekkel a Szentírásról beszélgetni. Mindenki 
kedves, segítőkész emberként emlékszik rá.

2019-re egészségi állapota annyira megy-
gyengült, hogy beköltöztek a gyulai Szeretetott-
honba. Itt Csapó testvérnő melletti szobában kap-
tak elhelyezést, így hamar kialakult a jószomszé-
di kapcsolat az ismerős testvérek között. Gábor 
bácsi hallása, látása nagyon megromlott, emiatt 
inkább csak a szobájában fogadta a látogatókat. 
Az idősek napi ünnepélyen mindannyiunk meg-
lepetésére kívülről mondott el egy nagyon hosszú 
verset a sok, saját maga által szerzett költemény 
közül. 

Gábor bácsi 2019. november elején került 
kórházba, ahol két hétig vívott küzdelme után 
csendesen megpihent. 

Mit tanulhatunk a szépkorú testvéreinktől? 
Amit fiatalon megtanulunk, azt később sem fe-
lejtjük el! A küzdelemben, szenvedésben, nehéz-
ségben sem hagyták el Urukat, akinek hűségesen 
szolgáltak életükben, és elmondhatták: „Tudom, 
kinek hittem, hogy Ő az én nála letett kincsemet 
meg tudja őrizni ama napra” (2Tim 1:12).

Gábor bácsitól a békési Malomvégi temető-
ben búcsúztunk. A szertartáson Czinkota András 
és Simon Csaba lelkésztestvérek hirdették a vi-
gasztalás és reménység üzenetét.

Cz. A.

  

 

„ És  ímé  hamar  eljövök;   „ És  ímé  hamar  eljövök;   
és  az  én   jutalmam   és  az  én   jutalmam   

velem  van… ” velem  van… ”   
(Jelenések  22:12)(Jelenések  22:12)
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Április folyamán, az ADRA támogatásával és a 
helyi gyülekezeti tagok hozzájárulásával 30 csa-
lád részére készültek szeretetcsomagok, melyek 
Hajdúböszörmény és  Bocskai Szőlőskert hátrá-
nyos helyzetű lakói  részére lettek kiszállítva az 
ADRA önkéntesei és hittestvérek segítségével. A 
csomagok tartós élelmiszert, tisztító- és tisztál-
kodószereket tartalmaztak és  – a járványhelyzet 
okozta nehézségek közepette – valós segítséget 
nyújtottak a kedvezményezetteknek.

Szájmaszkokat, tisztítószereket és arcvédő-
ket adományoztunk egészségügyi dolgozóknak, 
továbbá a lakosság által adományozott ruhaneműt 
eljuttattuk a helyi és a tiszaújvárosi rászorulókhoz, 
a tiszaújvárosi testvérek közreműködésével.

A balmazújvárosi Balmaz-Sütöde Kft. kor-
szerű televíziókészüléket adományozott, melyet a 
Debreceni Klinika Gyermekpulmonológia osztá-
lyának adtunk át. Felajánlásukat hálásan köszönjük!

Külön köszönettel tartozunk a hajdúböször-
ményi NAGÉV Kft.-nek, hiszen immár fél éve 
ingyenesen biztosítja számunkra a helységet, ahol 
az adományokat gyűjtjük és tároljuk azok átadá-
sáig, illetve a programokon való felhasználásukig. 
Ezenfelül már több éve, évente többször is nyújt 

anyagi támogatást egy-egy bizonyos programra 
vagy rászorulók megsegítésére.

A program koordinálását hálásan köszönjük 
Bódiné Szabó Zsuzsa testvérnőnknek és ADRA 
önkéntesnek, aki  több mint 10 éve készségesen és  
lelkesen végzi e szeretetmunkát a térségben. Szív-
ből köszönjük Zsuzsa férjének, Bódi Antal Lász-
lónak is a folyamatos és önzetlen segítségnyújtást, 
valamint a nélkülözőkre való odafigyelést.

Istenünk bőséges áldását kívánjuk minden 
támogatóra, aki anyagilag, fizikailag, imában vagy 
bármilyen formában hozzájárult a segélyezési szol-
gálatunkhoz!

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

2020 májusában az ADRA Alapítvány egy meg-
keresést kapott Sztojka Edinától, az Idetartozunk 
Egyesület Békés megyei képviselőjétől, melyben 
segítséget kért a járvány miatt bajba jutott családok 
megsegítésére. A képviselő egyébként a tavalyi év 
Aranypánt-díj nyertese, illetve Békés megye 2019-
es év embere választás második helyezettje is.

Az általa képviselt szervezet alapvetően integ-
rációval, érdekképviselettel foglalkozik legfőként. 
A vezetőkkel történt egyeztetés során kiderült: 
nem jártasak adományozási programok lebonyolí-
tásában. Az együttműködés lehetőségét az ADRA 
operatív vezetése örömmel fogadta, így a két szer-

vezet között írásbeli megállapodás is született. En-
nek nyomán május végén közös kampány indult, 
melyben 3000 Ft értékű COVID-19 segélycsoma-
gokra kértünk támogatást, melyek tartós élelmi-
szert, tisztító- és tisztálkodási szert is tartalmaznak. 
A források felkutatása nyomán több mint 2100 cso-
mag szétosztására nyílt lehetőség. Ennek kisebbik 
részét az ADRA finanszírozta, ugyanakkor 5 me-
gyében sikerült logisztikai segítséget nyújtanunk, 
hogy a csomagba került termékek eljussanak a 
kiosztások helyszíneire.

A #karanténfutás program keretében eddig 
530 családot segítettünk segélycsomaggal. 

Az ADRA Alapítvány ezúton is kifejezi kö-
szönetét adományozóinak, akiknek nagylelkűsége 
nélkül nem jöhetett volna létre a program.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

AdventInfo – a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja. Kiadja a Kommunikációs Osztály. Megjelenik havonta nyomtatott és internetes 
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A D R A  h í r l e v é l
Együttműködés az Idetartozunk 
Egyesülettel

Összefogás Hajdúböszörményben

A Nyírcsászári Hátrányos Helyzetűekért Egyesület együttműködésével az ADRA Adventista Fejlesztési 
és Segély Alapítvány segélyezési programot indított el.

Másfél hét szervezés és előkészítés után 2020. május 17-én került sor a segélycsomagok kiosztására. 
A csomagokat, melyek tartós élelmiszereket, tisztító- és tisztálkodási szereket tartalmaztak, a Hetednapi Ad-
ventista Egyház Nyírmeggyesi Gyülekezetének épületében készítették el a helyi gyülekezeti tagok, valamint 

Fehérgyarmatról, Nyírbátorból és Debrecenből érke-
ző önkéntesek. Ezt követően az Egyesület képvise-
lőivel együtt vittük el 100 rászoruló család számára, 
akiket lakcímükön kerestünk fel. 

Az Egyesület tisztségviselői köszönetüket fe-
jezték ki, valamint abbéli reményüket, hogy a jövő-
ben folytatódhat az együttműködés:  helyi rendez-
vényeken és intézményekben szívesen vennék az 
Alapítvány fejlesztési programjainak beindítását is. 

Köszönjük támogatóinknak, hogy adománya-
ikkal lehetővé tették a segítségnyújtást!

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

A segélycsomagok kiszállításaA segélycsomagok kiszállítása

Segélycsomag átadásaSegélycsomag átadása

Adományozás Nyírcsászáriban


