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A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja  2021. március 27.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XXIII. évfolyam 3. szám

Adventista identitás és  
a hármas angyali üzenet

IV. Duna Bibliakonferencia

„Adventista identitás és a hármas angyali 
üzenet”, azaz „Globális krisztusi küldetésünk 
kihívásai korunk szekuláris társadalmaiban” 
címmel került megrendezésre 2021. február 
26–28. között, immár negyedik alkalommal  
– idén a járványhelyzetre tekintettel online 
térben – a Dunamelléki Egyházterület által 
szervezett és az Adventista Teológiai Főiskola 
által támogatott tudományos Bibliakonferencia. 

Technikai kihívás és megvalósítás
Először is elismerés és köszönet illeti a Já-
rai Zsolt vezette technikai csapat minden 
tagját, akik a konferencia tervezésekor a 
közvetítéshez és a szekciók lebonyolításához 
igyekeztek olyan online platformokat találni, 
melyeket a legtöbb testvér ismer és használ. 
És igen, voltak apróbb gondok hanggal, in-
ternettel, ZOOM-os belépéssel, mégis hálát 
adunk Istennek azért – amit a visszajelzések-
ben fogalmazott meg valaki –, hogy „Isten 
Szentlelkének érezhető jelenléte az online 

térbe is képes volt beköltözni és egyben tar-
tani minket.” 

A járványügyi korlátozások miatt a hely-
színen, a Terézvárosi Gyülekezet épületében 
idén csupán az előadók és a technikai sze-
mélyzet lehetett jelen. A terem üres volt. Hi-
ányzott a személyes kontaktus. Ugyanakkor 
többen írtátok: „Számomra ez így kényelme-
sebb és praktikusabb volt. Nem kellett utaz-
ni, szállást foglalni.”; „Így az egész családom 
részt tudott venni a konferencián. Amúgy 
csak én utaztam volna fel.” 

Résztvevők – számok
A konferenciára egyébként 214-en regisztrál-
tak. A YouTube csatorna számlálója szerint a 
közös online szombatkezdésre 200 körül, a 

szombati igehirdetésre mintegy 600-an kap-
csolódtak be. Ugyanakkor, ezen számok nem 
személyeket, hanem felhasználókat takarnak, 
hiszen egy-egy eszköz előtt sok esetben csa-
ládok, szombaton az internetes megosztás 
lehetősége kapcsán egész gyülekezetek fog-
laltak helyet.

Plenáris és szekció-előadások  
tematikája
Az általunk oly jól ismert, a Jelenések köny-
ve 14. fejezet 6–13. verséig terjedő szakasz 
vizsgálatát dr. Ősz-Farkas Ernő DET elnök és 
prof. dr. Tonhaizer Tibor ATF rektor megnyi-
tó és köszöntő szavai után:
  drs. Fenyvesi Péter plenáris előadásával 

kezdtük, aki János apostol végidőről és 
a végítéletről 
való gondol-
k o d á s á n a k 
bemutatásával 
alapozta meg a 
közös tanulmá-
nyozást. 

  Az üzenet he-
lyes értelme-
zéshez szük-
séges teológiai 

Dr. Ősz-Farkas Ernő  Dr. Ősz-Farkas Ernő  
DET elnök megnyitó előadásaDET elnök megnyitó előadása

Prof. Dr. Tonhaizer Tibor,  Prof. Dr. Tonhaizer Tibor,  
az ATF rektorának előadásaaz ATF rektorának előadása

Stramszki István zoomos szekciójaStramszki István zoomos szekciója

A fórum helyszíni és online résztvevő előadókkal, a moderátor Balázs LászlóA fórum helyszíni és online résztvevő előadókkal, a moderátor Balázs László
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háttérismeretről és az adventista iden-
titásunkban betöltött szerepéről szóltak 
Stramszki István: „A hármas angyali 
üzenet kontextusa és hangsúlyai”, Hites 
Gábor: „A hit általi megigazulás üzenete 
a három angyal üzenetében a római levél 
fényében” és Zarkáné Teremy Krisztina: 
„A hármas angyali üzenet E. G. White 
írásaiban” című szekció-előadásai. 

  Az első angyal üzenetével, az imádat teo-
lógiai és gyakorlati kérdéseivel  prof. dr. 
Szilvási József: „Amilyen Istent imádunk, 
olyan emberekké válunk”; dr. Ősz-Far-
kas Ernő: „Adventista egészségüzenet a 
Jelenések könyve 14. fejezete alapján”; 
drs. Horváth Péter: „Torzult istenkép és 
az ekléziológiai neurózis”; dr. Mihalec 
Gábor: „A hármas angyali üzenet csalá-
di vonatkozásai”; dr. Michelisz Richárd: 
„Az ítéletről szóló beszéd evangéliuma, 
Isten ítéletének – teológiai, jogi és etikai 
– aspektusai”; Juhász Zsuzsa: „A végítélet 
narratívái korunk szekuláris zenéjében” 
előadásai foglalkoztak.

  A második angyali üzenetben megjelenő 
Babilon ószövetségi motívumát prof. dr. 
Tokics Imre, az újszövetségi értelmezé-
sét dr. Kormos Erik mutatta be.

  A harmadik angyal üzenetében megjelenő 
pecsét-bélyeg szimbólumát, a szombat-

ünneplés és a vasárnaptörvények szere-
pét, történetét prof. dr. Tonhaizer Tibor: 
„Napcsászárok nyomában; A szoláris 
monoteizmus eszméjének kibontakozása 
a Római Birodalomban”; dr. Szabó Já-
nos: „Vasárnaptörvények az Újvilágban”; 
dr. Szallós-Farkas Zoltán: „Az adventista 
identitás véglegesítése: a szombattal való 
elpecsételés”; prof. dr. Szilvási József: 
„Isten pecsétje vagy a fenevad bélyege; 
Hűségjelek a Jelenések könyvében” című 
előadásai elemezték.

  Az üzenetben megjelenő hűségesekről 
Ömböli Krisztián: „»Boldog halottak« 
– A halál és a feltámadás kérdése az 
apokalipszisben” és dmin. Szilvási And-
rás: „Az állhatatos szentek nyugalma; 
Jelenések 14:12–13 verseinek üzenete a 
végidőben” előadásai szóltak.

Reflexió – áldások és tanulságok
Ugyan még csak a regisztráltak egyharma-
da küldte vissza a kiértékelőlapot, ezekből 
is jól látszik, hogy ismét sok tanulsággal 
és áldással gazdagodtunk. Ahogy ti fogal-
maztátok, ezek közül a legtöbbet jelentette 
számotokra:
–   „az előadók hozzáállása, felkészültsége.”
–  „Tisztult sok minden. És még több kér-

désem lett... De jobban bízom Istenben.”
–  „Inspirál a bibliakutatásra.”
–  „A Jelenések könyve, a hármas angyali 

üzenet igazi örömüzenetére helyezett 
hangsúly.”

–  „Hogy hasonló gondolatok és kérdések 
fogalmazódtak meg bennem, melyeket 
az előadóktól is visszaigazolásként visz-
szahallottam, ami számomra a Szentlé-
lek személyes vezetését erősítette meg, 
valamint igazolta számomra azt is, hogy 
egyházát Isten szüntelenül vezeti, nem 
hagyta árván.”

–  „Közelebb kerültem a fiata-
lokhoz. Juhász Zsuzsa szek-
ció-előadását hallgatva más 
szemmel nézem a fiatalokat.”

–  „Megértettem, megerősített, mi 
az én »feladatom« az utolsó 
időben, ahogy a hármas angyali 
üzenet összefüggéseit minden 
testvér kifejtette.” 

–  „Megerősödött a hitem, hogy 
érdemes kitartani és a jót vá-
lasztani, még akkor is, ha az 

emberi vágyaim időnként másfelé vin-
nének.”

Folytatás
Hogy legyen-e V. Duna Bibliakonferencia? 
A válaszadók 100%-a a „Legyen” fület vá-
lasztotta. S rengeteg ötletet kaptunk a témát 
illetően is: gyakorlati keresztény élet; az evan-
gélium hirdetése; a prófétálás napjainkban; 
kapcsolatokra épülő egyház;  tapasztalatok 
a misszióban – ebből sosem elég. Ám, hogy 
adventista identitásunk mely pillérét vesszük 
majd górcső alá, az legyen meglepetés.

Addig is ajánljuk mindenkinek a konfe-
rencia honlapját: dunabibliakonferencia.hu, 
ahova folyamatosan felkerülnek mind a ple-
náris, mind a szekció-előadások felvételei. 

Imádat, győzelem, pecsét
Végezetül Ócsai Tamás szombati igeszolgá-
latának záró gondolatait helyezem mindany-
nyiunk szívére: „A hármas angyali üzenet 
nem félelemkeltés. Nem ítélet más egyházak 
felett. Hanem Isten felkínálja szövetségét 
gyermekei számára. Isten evangéliumot hir-
det. Krisztus vállalta érted és értem a konflik-
tust. Isten vállalta érted és értem a küzdelmet 
Sátánnal, a Fenevaddal, hogy te szabad le-
hess, hogy szabadon imádhasd, és szövetsé-
gében hűséges maradhass. Ő mindezt vállalta 
éretted.” 

A hármas angyali üzenet és annak jelké-
pei nem a történelem kimenetelét akarja előre 
megmondani, nem azért adatott, hogy jöven-
dőt mondjon, hanem azokat az igazságokat, 
azokat a törvényszerűségeket mutatja be, 
amelyek a mi személyes életünket is irányít-
ják, és melyeknek bennünket irányítani kell. 

Az az én imádságom, hogy értsük meg 
Krisztus szeretetének ezt a csodálatos evan-
géliumát. Használjuk úgy és arra, amire Isten 
nekünk adta ezt az evangéliumot, ne furkós-
botként, ne vádaskodásként, hanem evangé-
liumként. 

„Az Örökkévaló Istent imádd!  
Isten lerontotta az ellene lázadó erőket, 

tehát szabad vagy! Győzhetsz,  
mert Krisztus elpecsételt magának!” Ámen

Tóth Szilárd

Prof. Dr. Szilvási JózsefProf. Dr. Szilvási József Ócsai Tamás unióelnökÓcsai Tamás unióelnök Prof. Dr. Tokics ImreProf. Dr. Tokics Imre

Énekes szolgálattevők Énekes szolgálattevők 

A program technikai munkatársaiA program technikai munkatársai
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A részismereti hallgatói jogviszony arra szol-
gál, hogy azok a – diplomával már rendel-
kező – mesterszakra kívánkozó (az ATF-fel 
hallgatói jogviszonyban nem álló) hallgatóje-
löltek, akiknek a felvételi jelentkezés benyúj-
tásához hiányzik a szükséges kreditmennyi-
ségük, különbözeti tanulmányok keretében 
ezt megszerezhessék.

A jogviszony kérelemmel keletkezik, 
felvételizni nem kell.

Jelentkezés határideje: 2021. június 15. 

A jelentkezés feltételei:
–  Az online Jelentkezési űrlap kitöltése és 

benyújtása.
 A jelentkezést a főiskola tanulmányi 

rendszerén keresztül az alábbi oldalon 
nyújthatják be elektronikusan. Ugyanitt 
tölthetők le a jelentkezéshez szükséges 
papír alapú dokumentumok is. (https://atf.
etn.hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php)

–  vagy papír alapú Jelentkezési lap, mely-
hez a megjelölt dokumentumokat kell 
csatolni.

A képzés díja: Az engedély három félévre 
adható, maximálisan 60 kredit vehető fel. A 
képzésért költségtérítést kell fizetni. Amennyi-
ben a hallgató az ATF-re jelentkezik 2500 Ft/
kredit, egyéb esetben 4000 Ft/kredit.

A részismereti képzés befejezését követően 
a kar a megszerzett ismeretekről, kreditér-
tékekről igazolást állít ki. Ezen ismeretek a 
további felsőfokú tanulmányokba beszámít-
hatók.

Részismerettel, beszámítható tanulmá-
nyokkal kapcsolatos további tájékoztatás, in-
formáció a Tanulmányi Hivataltól (cím: 2119 
Pécel, Ráday u. 12; telefon: +36/28–547-295; 
e-mail: atf@adventista.hu) kérhető.

ATF

A z  A d v e n t i s t a  Te o l ó g i a i  F ő i s k o l a  f e l v é t e l i  t á j é k o z t a t ó j a  
a 2021–2022-es tanévre

Részismereti képzés – részismereti 
hallgatói jogviszony létesítése

Moduláris képzés
Moduláris képzéseink neked szólnak, ha szeretnél elmélyedni a 
Biblia, a misszió vagy a lelkigondozás területén, de elkerülnéd 
a főiskolai tanulmányokkal és a vizsgákkal járó stresszt. Akkor 
is várunk, ha nincs érettségid – moduláris képzéseinkre ugyanis 
nincs végzettségi előkövetelmény, bárki jelentkezhet. Egy modult 
egy félév alatt tudsz teljesíteni, bármelyik modult külön-külön el 
lehet végezni. 

A képzést háromféle kimenettel lehet elvégezni:
1) Igazolás a részvételről
2) Csökkentett követelményű vizsga
3) Teljes értékű vizsga

Amiért érdemes a moduláris képzést választanod:
  Főiskolai kurzusokat hallgathatsz végzettségi előkövetel-

mény nélkül.
  Felkészült oktatók tanítanak.
  Vizsgázás esetén, akár a főiskolai tanulmányokba is beszá-

míthatod a teljesített tárgyakat.
  Egy olyan közösség tagja lehetsz, amelyben inspirációt és 

gyógyulást élhetsz meg.
  Külföldi előadókat is hallgathatsz, hogy egy szélesebb kite-

kintéssel szemlélhesd lehetőségeidet, kihívásaidat.
  Amennyiben olyan modult választasz, amely az aktuális félév-

ben nem indul, a jelentkezésedet követően ezt visszajelezzük.

ATF

Április hónapban is folytatjuk a Tapasztalatok és látomások c. könyv olvasását. A következő szakaszt olvassuk: Függelék 77. oldaltól  
a 106. oldalig. Az olvasónaplóba továbbra is jegyezzük fel azokat a gondolatokat, amiket fontosnak tartunk, hogy majd másokkal is meg-
oszthassuk.

Tapasztalatokat várunk az Adventista Nők a Nőkert Facebook oldalunkra. Olyan tapasztalatokat várunk, amik veletek történtek, és 
ha megosztjátok, mások számára hiterősítők lesznek.

Küldési cím: Szabó Zsuzsa, sz.h.zsuzsa@gmail.com; Hegyes-Horváth Csilla, hegyescsilla@gmail.com.
Bodnár Zsóka, NSZO vezetőOl
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A napokban generálkonferenciás megbe-
szélésen vettem részt. 75 ország kiadóve-
zetői és könyvevangélista vezetők gyűl-
tünk össze a zoom előtt, hogy távolságokat 
áthidalva, virtuálisan próbáljuk meg átélni 
a testvérség érzését. Miért is vagyunk test-
vérek? Nem egy vérből származunk, nem 
közös az anyánk, apánk, másokat mon-
dunk rokonainknak. A kis képernyőcs-
kéken végignézve még a fizimiskánk is 
egészen másról vall, a bőrünk színe sem 
egyezik többségében. Akkor mégis miért? 
Miért testvérem az, aki idősebb az anyám-
nál, akit sohasem láttam élőben, és vérségi 
kötelék nincs köztünk?

A megváltás árán váltunk rokonná, 
nem test és vér szerint, hanem felülről 
születés útján. Mert az újjászületésben kö-
zös az Apánk. Ezzel pedig Krisztus örö-
köstársai, testvérei lettünk, ahogy a Szent-
írás mondja: „Ha pedig gyermekek, akkor 
örökösök is: örökösei Istennek és örökös-
társai Krisztusnak…” (Róm 8:17a). Az 
örökségünk azonban nem e világból való, 
miközben mi még ebben a világban élünk. 
Ez pedig anomáliákhoz vezet. A szen-
vedések anomáliáihoz. A világ minden 
táján zárva vannak a gyülekezeteink, a 
könyvevangélisták többsége elvesztette a 
munkáját, mások vagy valamilyen helyet-
tes szolgálatot látnak el, vagy valamilyen 
támogatással olyan házról házra munkát 
végeznek, mint az ajándékcsomagok ki-
lincsekre akasztása (benne könyvvel), 
hogy minden akadály ellenére is terjedjen 
az evangélium. A kiadók forgalma minde-
nütt jelentősen csökkent, egyesek csak tá-
mogatások árán tudnak fennmaradni, má-
sok a tartalékaikat élik fel. És mindenki 

készül a nyitásra. Mert most még várható, 
hogy lesz nyitás. A Covidot legyűrjük, a 
gyülekezeteink pedig előbb-utóbb kinyit-
nak (legalábbis ez a terv). De mi van ak-
kor, ha egyszer úgy jön ránk a krízis, hogy 
nem lesz megint nyitás? Ha zárás, szorítás 
jön, majd még szorosabb zárás, szorítás, 
és pária leszünk örökre a világ szemében 
– egészen a visszajövetelig. Mert hiszen 
a próféciák szerint ez is el kell hogy ér-
kezzen. 

A szenvedésünknek valójában ebben 
van igazán az értelme: „…ha vele együtt 
szenvedünk, hogy vele együtt meg is di-
csőüljünk. Mert azt tartom, hogy a jelen 
szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a 
dicsőséghez, amely láthatóvá lesz raj-
tunk” (Róm 8:17b–18). Mindenki szen-
ved attól, ami a világban van, és még 
jobban fog attól, ami a világra jön. De 
szenvedés és szenvedés között is nagy 
különbségek vannak. A világ fájdalmára 
egyrészt gyógyszer, másrészt nincs értel-
me, mert az öngyilkos életforma, a saját 
pusztításunk gyümölcse a világ végidei 
rázkódása. A testvéri szenvedésre viszont 
gyógyír az üdvösség, másrészt célja az 
azonosulás a Megváltóval. Ilyen értelem-
ben pedig elkerülhetetlen. 

Még emlékszem a hősi időkre, ami-
kor 25-28 évvel ezelőtt mindenhol Krisz-
tus második eljöveteléről prédikáltak a 
testvéreink. Ebben vártuk a szenvedést, 
vártuk, ami a világra következik, és di-
csőítettük érte Istent (mert igazságosak az 
ítéletei). Most pedig, amikor rajtunk a baj, 
néhányan összevissza futkosnak, panaszra 
nyílik a szájuk, mások értetlenül kérdezik, 
miért van mindez. A válasz pedig: mert ez 

is az utolsó idők része, a krisztusi test-
vériségből következő mellékhatás. Nem 
kivétel az utolsó napokban, hanem sza-
bály, ami lesz még rosszabb. Mindez elég 
baljósan hangzik, és az ép elme tiltakozik 
a kínok és a szenvedések gondolatától is. 
Mert szabadításra, fájdalomkerülésre vá-
gyunk. És ez így van jól. De a szenvedést 
ezzel nem kerülhetjük el. 

A könyv, amely a napokban jelent 
meg a kiadó gondozásában, a szenvedé-
sekben tanúsított kitartás tankönyvi példá-
ját nyújtja. Egy lengyelországi adventista 
család a második világháborúban, akik 
végigszenvedték, végigkínlódták, de hit-
ben a „földi poklot”. A könyvet olvasva 
a következő jelzők ötlöttek fel bennem: 
megragadó, elképesztő, hihetetlen, lete-
hetetlen olvasmány, mindenkinek olvas-
nia kell… Az ilyen történeteket olvasva 
néha elszégyellem magam, és kérdezem: 
Hol vagyok én hitben ehhez? Enyhítő 
körülmény, hogy nekem még nem kellett 
bizonyítanom a földi pokolban. Így fel-
tekintek, egészen magasra, amikor olyan 
hittel találkozok, mint Paul Cieslar és csa-
ládja hite. Mi volt a titkuk? Egyik titkuk a 
határtalan bizalom volt Krisztusban, hogy 
akár élnek, akár halnak, a vég csakis jó 
lehet (vagy itt még, e földön, vagy majd 
odaát). A másik egy látszólag egyszerű 
dolog volt: következetesség. Azt vallot-
ták, hogy a bizalom Istenben független a 
körülményektől. Akkor is hittek, amikor 
az SS bezárta a gyülekezetüket, elvitte a 
társaikat, megölte falubelijüket, és akkor 
is, amikor az ő életükre tört. Isten pedig 
számos csodát tett velük. Ezt vallották és 
ezt is tették. Ettől működött.

A könyv fülszövegén így foglaljuk 
össze: „A második világháború gyökere-
sen változtatta meg Paul és családja éle-
tét. Idegen hatalmak akarták kényszeríteni 
őket arra, hogy feladják lengyel örökségü-
ket és szilárd elköteleződésüket Isten felé. 
A család azonban végsőkig kitartott, meg-
mutatva a világnak, hogy a legnehezebb 
helyzetekben is lehet engedelmeskedni 
Istennek. Példájuk rendkívül inspiráló, 
hitet erősítő a hitben egyre szegényebb 
világban.”

Dr. Gyetvai Gellért
igazgató

Igazán kemény helyzetekre

Az  Adventista  félóra   
következő  műsorát   

április  9-én,  pénteken,   
13.30-kor  sugározza   

a  Kossuth  Rádió.
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– 2021. március 19.
A számok tükrében: 72 új megbetegedés 
volt ezen a héten, 6 fő kórházban, 1 halál-
eset történt.

Egy hét alatt közel annyian beteged-
tek meg, mint az előző 2 hét alatt.

Van olyan körzet, ahol 9 fő lett beteg. 
Ha nyitva lennénk, nagyon komoly góc-
pont és veszélyforrás lennénk a környeze-
tünk számára.

Milyen kérdéseket kaptunk  
a héten oltás témában?
  E. G. White valójában nem írt semmit 

az oltásokról.
  A szövegkörnyezet, ahonnan idéz az 

egyház, valójában a 8 természetes 
gyógymódról szól.

  E. Robinson visszaemlékezése nem 
hiteles, 16 évvel White halála után 
nyilatkozta.

  E. G. White unokája is csak arra em-
lékszik, hogy a nagymamája fekete 
himlővel fertőzött területen volt, ami-
kor a személyzetét beoltották. Ellen 
jelen volt, és Robinson úgy emlék-
szik, hogy megkapta az oltást. „You 
have asked specifically concerning 
her relationship to vaccination. I am 
not absolutely certain whether Ellen 
G. White was vaccinated or not. We 
do know that she was present in an 
area where there was an outbreak of 
small pox, and the members of her 
office staff were vaccinated, and it 
runs in the mind of Elder Robinson, 
who was there at the time, that Sister 
White herself was also vaccinated” (L. 
White, Letter To: Dear Sister, Septem-
ber 17, 1956: 2 pages [Ellen G. White 
Estate], QA 34-E-2. As quoted by Pe-
renich, Timothy; Farris, Michael. Vac-
cination: Biblical Revelation, Ellen G. 
White, History, Science. Restoring the 
Right Hand. Kindle Edition.).

A válaszunk
Számunkra mérvadóak az egyházunk hi-
vatalos állásfoglalásai, az azokban foglalt 
hivatkozások.

Ha nem bízhatunk a titkárában, akkor 
a White irodalom jó részében sem bízha-
tunk (ti. rá bízta a kéziratait).

Ha a White Intézetben (akikre E. G. 
White írásainak gondozását bízta) nem 
bízhatunk, akik az SM-ben (Selected Mes-
sages – Szemelvények) jelentették meg ezt 
a bejegyzést, akkor bármit meg tudunk 
kérdőjelezni.

Abban a fejezetben, ahol erről van szó 
a Szemelvényekben, pont nem a 8 gyógy-
módról ír, hanem az orvostudomány vív-

mányaival kapcsolatos állásfoglalásairól, 
ami akkor ugyanolyan újdonság volt és 
ugyanúgy nincs rá bibliai eligazítás és 
ugyanúgy nem tartozik a 8 pont közé: 
vérátömlesztés, röntgen, sugárkezelés. De 
el lehet olvasni azt is, hogy a kinin hasz-
nálatával kapcsolatban hogyan változott 
meg a véleménye, amikor kiderült, hogy 
a maláriára jó.

Ha jól értem, nem kérdés, hogy a köz-
vetlen munkatársait beoltották. Akkor vi-
szont kérdés, hogy ha ezt ő helytelenítet-
te, veszélyesnek vagy éppen a hitetlenség 
jelének vette volna, akkor ennek hangot 
adott volna. Ennek hiányában okkal fel-
tételezzük, hogy nem hiba oltani, és erre 
bátorítani.

Ha E. G. White nem érte volna meg 
az oltást és nem lett volna akkor fekete 
himlő járvány, akkor is helyes lenne, és a 
lélek templomáról való felelős gondosko-
dás része a prevenció – jelen esetben ez-
zel az eszközzel, az oltással, mert életeket 
ment (lásd Ebola, ahol a fertőzöttek 90%-
a meghal oltás nélkül). Téged is és engem 
is elkerültek halálos gyermekbetegségek 
– mert kötelezően oltottak bennünket. A 
javunkat akarók, és nem gonosz üzletem-
berek!

E. G. White írásaiban még sok min-
denről nincs szó: ultrahangos vizsgálat-
ról, CT, laparoszkópia stb. használatáról, 
mégis élünk vele, és diagnosztizálunk, 
életmentő műtéteket hajtunk végre.

Vagy más oldalról: Szerintem ő nem 
ült repülőn, és nem is írt erről. Akkor mi 
se üljünk? Írt ellenben a kerékpározásról, 
méghozzá negatívan! Akkor most? Ugye 
azért kerékpározunk, mert tudjuk, hogy 
az, akkor, a hőskorban extra drága volt, 
luxus, és emiatt óvott tőle. A helyén kell 
kezelni a dolgokat.

A világegyházunk nem E. G. White-
ra építi az oltással kapcsolatos állásfog-
lalását. De akkor is érdekesség, amit a 
White Intézet (nem most vita helyzetben, 
hanem) a könyv első kiadásakor közölt a 
témában. És évtizedek alatt senkinek nem 
jutott eszébe ezt megkérdőjelezni, vitatni, 
és rombolni a White Intézet tekintélyét.

Eljön az idő, hogy azok felelősségét 
fogják firtatni, akik a saját egyházukkal 
szemben az ezoterikus oldalra álltak, és 
emiatt életeket vesztettünk el.

Az egyház állásfoglalása: https://ad-
ventista.hu/download/AdventInfo/Advent-
Info-2021_02_27.pdf

Ez most nem elméleti vita
Továbbra is tucatjával érkeznek oltáselle-
nes videók, többnyire független szerveze-
tektől, misszióktól, akik számára a téma 

rendkívül alkalmas a szokásos egyházel-
lenes üzenetek megfogalmazására. Ezote-
rikus tartalmakból kölcsönvett, senki által 
nem bizonyított összeesküvés-elméletek 
lelki, biblikus nyelvezetet kapnak. A helyt-
állás hamis, formai alapokra helyezése 
félrevezető (elég lesz elutasítani az oltást). 
Az ellenállás bálványozása lelki teljesít-
ményként jelenik meg. Az önmegváltás 
ezoterikus filozófiából kölcsönzött megfo-
galmazásaira tagságunk egy része Kellogg 
(alfa válság) óta hajlamos maradt.

Az ómega válság is erre épül majd, 
ha figyelmesen tanulmányozzuk E. G. 
White válaszát. Legyünk éberek! Ezúttal 
nem teológiai-elméleti vitáról van szó, 
hanem élet-halál kérdés lehet sokak szá-
mára. Lesz-e, aki a felelősséget bevállalja 
a végén?

A Kellogg-válság és a mai ezoteri-
kus nyitottságunk összefüggéseiről szól 
a Duna Bibliakonferencia egyik előadása: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xk-
G8F4FxTts&list=PLcvOxEfo6Hh4Bl-
vZBS59l89sy3R2DAycn&t=1s

A katolikusok elutasítják  
a vakcinák egy részét
A katolikusoknak a Vatikán nem ajánl 
egyes vakcinákat, amelyeknél az előállí-
tás során abortált magzatokból nyert sej-
teket használtak fel (lásd https://index.hu/
kulfold/2021/03/18/katolikus_egyhaz-jo-
hnson-and-johnson-vakcina/).

A valóság az, hogy valóban egy abor-
tált magzatból származó sejtvonalat hasz-
náltak, de ezt úgy kell elképzelni, hogy 
néhány évtizeddel ezelőtt valaki, érvé-
nyes orvosetikai engedéllyel, egy abortált 
magzatból sejteket különített el, és azóta 
azt tenyésztik és szaporítják (erre azért 
van szükség, mert a vírusoknak élő sejtek 
jelentik a táptalajt, ahol szaporítani lehet 
őket), tehát nem kell hozzá újabb magzat, 
hogy újabb sejteket nyerjenek.

Erről a 2021. 02. 12-ei ESZO Infóban 
ezt írtuk: „Egyes oltásellenes oldalak azt 
állítják, hogy egyes oltóanyagokban (pl. 
az MMR-ben) abortált emberi magzatok 
szövetei találhatóak. Vírusszaporításhoz 
valamilyen élő médium kell, a vírusok ön-
magukban ugyanis nem szaporodóképesek. 
Ezek szaporításához emberi eredetű „sejt-
vonalakat” használnak. Nem részei emberi 
szervezetnek, soha nem is voltak azok: ezek 
szekunder sejtvonalak, amiket mestersége-
sen tartanak fent, és egy laborban hozzák 
létre őket. Ezen szövetek nem emberi mag-
zatból származnak, hanem egy laboratóri-
umból. Az MRC-5-ös sejtvonalat a ’60-as 
években egy abortumból nyert szövetből 
nyerték egyetlen alkalommal, a továbbiak-
ban korlátlan számban gyártható megfele-
lő sejtvonal belőle.” (Forrás: https://www.
webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/17810/
az-oltoanyagok-osszetevoirol)

ESZO Infó – Járványaktualitások 
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Mi van az Astrával?
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
véleménye szerint az AstraZeneca oltóanya-
ga biztonságos, az általa elérhető előnyök 
messze meghaladják a kockázati tényezőit. 
Mivel a trombózisos betegségek nagyon 
gyakoriak a világban (a vénás trombózis a 
3. leggyakoribb betegség jelenleg), így vár-
ható, hogy az oltásokkal egy időben ezek a 
betegségek is, továbbra is jelen lesznek, hi-
szen az oltások nem gyógyítják vagy előzik 
meg a trombózisos eseteket. (Forrás: https://
www.who.int/news/item/17-03-2021-who-
statement-on-astrazeneca-covid-19-vac-
cine-safety-signals)

Megjegyzés
Nagyon érdekes, hogy a beoltott szemé-
lyeknél sokan minden betegségtől való 
gyógyulást vagy védettséget várnak. Ha 
ez mégsem következik be (mert csak a 
koronavírus ellen véd), akkor az oltást te-
szik felelőssé.

2021. március 16-i adat szerint 400,1 
millió embert oltottak be a világon; mai 
adat szerint 2 704 442-en haltak meg ed-
dig a fertőzésben.

Lehet, hogy nem releváns azon vitat-
kozni, miért is betegedett meg néhány em-
ber az oltás ellenére olyan betegségekben, 
amelyek – oltástól függetlenül – sajnos 

jelen vannak (trombózis, szívinfarktus, 
agyvérzés).

Vigyázzunk egymásra!

Dr. Ősz-Farkas Ernő
ESZO vezető

Dr. habil. Gáspár Róbert
egyetemi docens

Szegedi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiai 
Intézet

Jónás Istvánné
sz.: Für Ilona

1940–2020

Jónás Istvánné, Für Ilona Rozália 1940 decem-
ber 4-én született Szegeden Für József és Nagy 
Ilona második gyermekeként.. 

Gyermekkorát Szegeden töltötte. Évekkel 
később ápolónői végzettséget szerzett és több 
kórházban dolgozott. 

1958-ban Balatonlellén az „Összeadtalak” 
adventista üdülőben találkozott először Jónás 
Istvánnal, akivel 1959. február 15-én házasságot 
kötöttek. Férjével 61 évet éltek együtt jóban-rosz-
szban. Házasságukból 3 gyermek született, Éva, 
Gabriella és Krisztián. Gyermekeit féltő gonddal 
és nagy szeretettel nevelte. Nagy örömöt jelentett 
számára amikor unokái is megszülettek. 

Amikor betegsége elhatalmasodott rajta, 
másfél évre a Tassi Adventista Szeretetotthonba 
került, majd férjével együtt a Gyulai Szeretetott-
hon lakói lettek, sajnos Ilonka csak 3 hónapig. 

1959-ben keresztelkedett meg, Szegeden. 
Költözések folytán a Szegedi, Pestlőrinci, Pándi 
Gyülekezet tagja volt. Vecsésen, ahol férje gyü-
lekezetvezetői, presbiteri tisztséget töltött be, 40 
évig éltek. Nagyon szerette a gyülekezet tagjait. 
Amíg csak lehetősége volt, ott volt közöttük. 

Hosszú betegség, sok szenvedés után, 2020 
október 17-én szombaton megnyugodott az Úr-
ban. Temetése november 3-án 13 órakor volt a 
vecsési temetőben. A temetési istentiszteleten 
a kezdő imát Czinkota András, a Gyulai Sze-
retetotthon lelkésze mondta. A vigasztalás igé-

it  Péld 32:10 és 30 verse alapján Farkas Attila 
lelkész mondta el, aki lelkészgyakornoki éveit a 
Vecsési Gyülekezetben is töltötte. 

Gyászoló férjének, gyermekeinek és szeret-
teinek ezúton is kívánjuk, hogy erősödjenek meg 
az Úrban és az Ő hatalmas erejében! Hisszük, 
hogy a feltámadás nagy napján találkozni fogunk 
vele Isten kegyelméből.

F. A.

  

Fenyvesi Mátyás
1929–2020

Fenyvesi Mátyás 1929. szeptember 20-án Kar-
cagon született egy népes, adventista család első 
gyermekeként. Gyermekéveit a karcagi tanya-
világban szűkös körülmények között élte. 8-10 
éves korában már részt vett a mezei munkánk-
ban, édesapjának segített aratáskor. 

Élete fiatalságában szívébe fogadta Meg-
váltóját, az Úr Jézus Krisztust. Még 17 éves 
sem volt, amikor Kökényi Ferenc népevangé-
lista bibliaórákat adott neki, és Albrecht József 
lelkész Karcagon megkeresztelte 1946. június 
12-én. Azóta, élete végéig több mint 74 esz-
tendőn át hűséges és szolgálatkész tagja volt az 
Adventista Egyháznak. 

1953-ban kötött házasságot Bartha Zsuzsan-
nával, két fiúk született, Zoltán és Péter, akiket 
gondoskodással, szeretettel neveltek fel. Szorgal-
mas, becsületes, munkaszerető ember volt. Erdő-
gazdaságnál, építőipari vállalatnál és feleségével 
saját vállalkozásukban teltek munkás évei.

Leginkább az adventista közösség, a gyüle-
kezeti élet, a szolgálat töltötte be életét. Oszlopa 
volt a gyülekezetnek. Mindig mélyen gondol-
kodó, őszinte, komoly hívő ember volt. Bátran 
viselte a vezetés felelősségét a gyülekezetben, 
ebben is példaképe lehetett mindannyiunknak. 

Ugyanakkor mindig megőrizte nyugalmát és 
hitét a nehéz helyzetekben is. Szívén viselte a 
testvérek sorsát. Segítette az elesetteket.

Nagyon szeretett énekelni is a gyülekezet 
kórusában, amit felesége vezetett, vagy a kis 
férfikarban, amit Pekker Zsuzsa szervezett, és 
aktívan részt vett a zenekari szolgálatokban is. 
70 éves korában tanult meg furulya hangszeren 
játszani, hogy gyermekével, unokáival együtt is 
zenélhessen.

Fiatal kora óta szívét olthatatlan vággyal 
töltötte el, hogy másokkal is megossza azt a 
Jézust, aki betöltötte életét. Szerette a Bibliát, 
és kész volt más adventista irodalommal együtt 
terjeszteni. Sokszor nehéz és viszontagságos 
körülmények között. Volt, amikor 3 napi elzá-
rást kapott ezért Nagy Sándorral együtt Sátoral-
jaújhelyen. Sokszor beszámolt tapasztalatairól 
ebből az időszakból.

Hosszú éveken át könyvevangélistaként 
dolgozott, és a Biblia örömüzenetét hirdetve 
bejárta az ország 1/3-át, hisz az ország keleti 
részén rengeteg településre eljutott. Nagyúttól 
Sátoraljaújhelyig, és Tiszafüreden át Komádiig. 
Halálával az egyik legnagyobb magyarországi 
könyvevangélista ment el, aki nemcsak az 50-
es években végezte a könyvmunkát, hanem 
mindig, amikor lehetősége volt rá; járt szóró-
lapozni, postaládázni (még 90-91 éves korában 
is!), aminek eredményeként ketten is kértek 
Nagy küzdelem című könyvet! Könyvet is árult 
mintegy 15-20 éven keresztül Miskolc legfor-
galmasabb helyén. Halála előtt is pár héttel még 
mondogatta, ha jobban lesz, megy, megint viszi 
a szórólapokat! 

Mi adott Mátyás bácsinak ilyen bátorságot 
és kitartást? A Teremtő, Megváltó és eljövendő 
Jézusba vetett hite. Hitte, hogy Jézus Krisztus 
hamar vissza fog jönni, hisz világunk esemé-
nyei is ezt igazolják. Mindig remélte, hogy ott 
lehet majd Isten országában családjával, gyer-
mekeivel, unokáival együtt.

Szerette az unokáit, szívesen töltötte idejét 
velük. Szerette a természetet, a bükki erdőket, 
kirándulásokat. Sok időt töltött kerti munkák-
kal, szerette a növényeket.

A viszontlátás reményében búcsúztak tőle 
gyermekei és családjuk, kiterjedt rokonsága, 
ismerősei, a Hetednapi Adventista Egyház test-
véri közössége.

Sz. Á.

  

Búcsúzunk...Búcsúzunk...
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– Kedves Kati néni, hogyan, mikor ta-
lálkoztál először az adventizmussal?
– Budapesten éltem, a főügyészségen dol-
goztam, katolikus voltam. Nem tetszett 
ez a vallás, úgy gondoltam, hogy a papok 
engem nem oldozhatnak fel a bűneim 
alól. Ismerősök által találtam rá az adven-
tizmusra, és Hangyás László szülei, Han-
gyás István készített fel a keresztségre. 19 
évesen megkeresztelkedtem.

– Hogyan lettél lelkészfeleség?
– Az „A” gyülekezetben ismerkedtünk 
meg a férjemmel. Akkor még nem volt lel-
kész. Együtt jártunk tanulni a Vidó tanyára, 
ahol Bajor bácsi oktatott a többi lelkésszel 
együtt. Én is igehirdető lettem. A férjem 
még tovább is tanult, lelkész-teológus lett. 
1958-ban házasodtunk össze, két gyerme-
künk született, két lányunk, Jutka és Kati.

– Hogyan emlékezel vissza a férjedre?
– Komoly, istenfélő ember volt. Nemcsak 
én, mások is igazságos és becsületes em-
bernek tartották. Bátor kiállású volt. Sokat 
dolgozott. Igyekezett mindent megtenni a 
testvérekért. Nagyon talpraesett ember 
volt, olyan, aki a gyakorlati munkától sem 
riadt vissza. Emlékszem, a Lovasberényi 
Gyülekezet felújításánál még a tetőre is 
felment segíteni. Jól harmóniumozott, 
énekelt. A bécsi Generálkonferencián éne-
kelt a férfikórusban. A munka mellett volt 
ideje a családjára.

– Miben tudtatok együtt munkálkodni?
– Mindenben. Tudtunk egymáshoz alkal-
mazkodni. 20 évig dolgoztam az egyház-
nál, mindig ott, ahova helyeztek bennün-
ket. Először sokat gépeltem. Ellen White 
könyveit is be kellett gépelni. Más volt 
még a technika. Igét hirdettem.

– Mi volt a legnehezebb a közös életetek-
ben, és mire emlékezel vissza szívesen?

– A legnehezebb a sok költözködés volt, 
különösen a gyerekek miatt. Budapestről 
Békéscsabára, onnan Miskolcra, majd 
Pécsre kerültünk. Aztán Siófok követ-
kezett, majd utolsó állomásként Nyíregy-
háza.

A legszívesebben a testvérekkel való 
közösségre, kapcsolatokra emlékezem 
vissza. Természetesen mindenhol voltak 
jó és rossz tapasztalatok is, de a testvé-
rek mindig sokat jelentettek. Békéscsa-
bán szombatiskola-vezetőnek választottak 
meg, Miskolcon ifjúsági vezető voltam. 
Nagyon szerettek a fiatalok, pedig én már 
akkor idősebb voltam. Ezekre pl. szívesen 
emlékezem vissza.

– Mit jelent neked Jézus?
– Mindent. Mind a három isteni személy 
sokat jelent nekem. Nagyon sok tapaszta-
latot szereztem Istennel. Minden nehéz-
ségben megsegített. A férjem külföldön is 
hirdetett Igét. Betegen is el tudtam kísér-
ni, Isten megerősített. Életem során sok 
műtétem volt. Egyik alkalommal már a 
műtőasztalon feküdtem az injekcióra vár-
va. Imádkoztam, azt kértem, hogy Isten 
irányítsa az orvos kezét. Amikor beadta 
az injekciót, a fülem hallatára azt mondta: 
„Olyan volt, mintha valaki fogta volna a 
kezemet.”

– Mit tartasz a legfontosabbnak a hité-
letedben? Miről beszélnél szívesen?
– Nagyon fontosnak tartom az imádságot. 
Mint a barátommal, úgy beszélgetek az 
én Istenemmel. Elé viszem a testvéreket, 
könyörgök értük sokat.

– Mit üzensz a mai lelkészfeleségeknek, 
a fiatal asszonyoknak?
– Azt, hogy szeressék a testvéreket, na-
gyon, mert az utolsó időben egyre fogy a 
szeretet és a hit, és őket nagyon kell sze-
retni és erre nevelni, és hogy használják 
Istentől kapott talentumaikat.

– Kati néni, nagyon köszönöm az inter-
jút. Isten áldja továbbra is életedet!

Szabó Attiláné Horváth Zsuzsanna
NSZO munkacsoporttag

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

Somi Lajosné Farkas Katalin  
a Nyíregyházi Gyülekezet tagja.  
2000-ben került ide, amikor a férjét,  
Somi Lajos lelkészt ide helyezték.  
Kati néni most 85 éves, 2005 óta  
özvegy. Jelenleg Kati lányával él,  
ő visel rá gondot.

A járvány miatt nem tudtam őt  
személyesen meglátogatni, telefonon 
beszélgettünk. 

és néhai férje, Somi Lajosés néhai férje, Somi Lajos

Mindenben együtt munkálkodtunk

Somi Lajosné Kati néniSomi Lajosné Kati néni

Jó tudni!Jó tudni!
 Április 18. – Budapest 9.00h,  

Dunamelléki Egyházterületi  
Konferencia;  
Amennyiben a járványhelyzet  
ezt nem teszi lehetővé,  
az alternatív időpont: június 6.

  Április 25. – Debrecen 9.00h,  
Tiszavidéki Egyházterületi  
Konferencia;   
Amennyiben a járványhelyzet  
ezt nem teszi lehetővé,  
az alternatív időpont: június 13. 
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2020. december 28-án 5,2-es, 29-én 6,4-es 
erősségű földrengés rázta meg Horvátorszá-
got. A rengés epicentruma 10 km-rel a fel-
szín alatt, Petrinja közelében volt, Zágrábtól 
46 km-re, mely a szomszédos országokban 
is érezhető volt. A katasztrófának 7 halottja 
és 26 sérültje volt, összesen mintegy 64 000 
embert érintett Petrinja és Glina megye teljes 
területén, illetve részlegesen Sisak (Sziszek) 
megye területén.

A horvát ADRA 2020. december 31. 
napján hivatalos megbízást és felhatalmazást 
kapott a humanitárius koordináció ellátására, 
összesen 21 településen. 

Az ADRA Alapítvány 2021 januárjában 
személyes jelenléttel járó segítséget nyújtott 
az épületkárok részleges vagy teljes helyreál-
lításában, különös tekintettel a tetőszerkezeti 
károkra, melyről az AdventInfo előző számá-
ban beszámoltunk.

Az ADRA S.T.A.R. (Special Tools And 
Rescue – különleges eszközök és mentés) 6 
fős egységének előző küldetésekor is felve-
tődött már egy esetleges újabb beavatkozás 
szükségessége, tekintettel arra, hogy a horvát 
ADRA nem rendelkezett műszaki ismeretek-
kel bíró személyzettel, mely akár a kisebb ja-
vítási munkákat el tudta volna végezni.

Az egyeztetések során végül a két ADRA 
iroda megegyezett egy újabb, ezúttal 3 napos 
küldetés megszervezésében, melyre 2021. 
március 9. és 11. között került sor.

A második S.T.A.R. csapat tagjai a kö-
vetkezők voltak:
  Dudás Győző József – önkéntes, ács-te-

tőfedő,
  Kis József – önkéntes, ács-tetőfedő,
  Barabás Béla – önkéntes, fémszerkezet 

építés, hegesztés, segéderő,
  Sitkei Zoltán – munkatárs, ADRA Alapít-

vány, ipari alpinista.
A helyreállítási munkák a korábbiakhoz 

hasonlóan tetőcserepek visszarendezése és ké-
ményjavítás volt. A három nap alatt összesen 
10 helyreállítási munkát végzett az egység, 
jellemzően idős helyi lakosok ingatlanjain, 
melyeket a tulajdonosok koruknál és/vagy 
fizikai állapotuknál fogva nem tudtak volna 
elvégezni. 

A horvátországi földrengés károsultjai 
megsegítésére egy jelenleg is futó 3 hónapos 
projekt van folyamatban, melyben egy 2 fős 
egységet alkalmaz a horvát ADRA a kisebb 
javítások elvégzésére. A két fő az ADRA 

S.T.A.R. csapattal együtt dolgozott a három 
nap során, így tapasztalatot szerezve a mun-
kák elvégzésének technikai kivitelezéséről. A 
jelenleg folyamatban lévő programot követően 
az összegyűlt 3000 € összeggel szeretnénk tá-
mogatni egy család könnyűszerkezetes otthon-
hoz jutását, melyhez további adományokat is 
várunk. Ezzel kapcsolatban további informáci-
ókat a közeljövőben fogunk adni honlapunkon 
és közösségi média oldalainkon. 

Köszönjük adományozóink segítségét, 
akik nélkül nem tudtunk volna bekapcsolódni 
a segítségnyújtásba!

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

A tavalyi évben számos tervezett program el-
maradt az ADRA Alapítvány szervezésében. 
Sajnos a koronavírus világjárvány miatt a 
szakemberek számára szervezendő tréningje-
ink is elmaradtak, azonban az idén tavasszal, 
még a harmadik hullám előtt sikerült némileg 
behoznunk a lemaradást.

A Dunakanyari Család- és Gyermek-
védelmi Központ 13 munkatársa számára 
sikerült megszerveznünk egy 4 napos közös-

ségépítő és konfliktuskezelő módszer átadá-
sáról szóló tréninget, mely a résztvevők nagy 
arányú átoltottsága miatt személyes jelenlét-
tel is megoldható volt. A módszer átadása 
szempontjából kulcsfontosságú gyakorlatok 
nehezen lettek volna kivitelezhetők online 

formában, így nagyon hálásak vagyunk Is-
tennek, hogy létrejöhetett a tréning hagyomá-
nyos formában. 

A tréning résztvevői a Dunakanyar te-
rületén lévő iskolákban és óvodákban dol-
goznak szociális segítőként, illetve járnak el 
család- és gyermekjóléti ügyekben. Gyermek 
és felnőtt közösségekben dolgozva gyakran 
szembesülnek azzal, hogy bizonyos feszült-
ségek miatt nehéz az előrelépés, illetve a he-

lyi közösségek számára 
szükséges a fejlesztés 
biztosítása. A körmód-
szerrel mind a közösségi 
konfliktusok kezelésére, 
mind pedig pl. olyan 
helyzetek gördülékeny 
megoldására, mint egy 
új tag befogadása, vesz-
teség kezelése, adhatnak 
megfelelő választ a helyi 
szakemberek.

Az intézménnyel 
már korábban is jó kap-
csolatot ápolt az Ala-
pítvány és a jövőben 
– amennyiben a járvány-
helyzet megengedi –, 

további szakemberek képzésére is lehetőség 
nyílik majd.

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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Híranyagokat, észrevételeket az adventinfo@adventista.hu e-mail címre vagy levélben, faxon a fenti elérhetőségeken várunk.

A D R A  h í r l e v é l
Kárenyhítési munka folytatása 
Horvátországban

Tréning a Dunakanyarban

A tréning résztvevőiA tréning résztvevői

Sérült és hiányzó tetőcserepek pótlásaSérült és hiányzó tetőcserepek pótlása


