FÉRFI A PÁLYÁN IV.
Országos Baptista Férfi Találkozó

Program tervezet
SDG Konferencia Központ Balatonszárszó, Csárda u. 41.

2018. szeptember 22-23. szombat – vasárnap

SÁFÁRSÁG

- Isten országában - Gyülekezetben - Családban - Pénzügyekben

Szombat
8 órától regisztráció
10:00 Férfi a Pályán 4. Országos Férfi Találkozó
megnyitója
Házigazda: Hegedűs Ádám
Reimer Attila előadása, 1. rész
Megfelelés az elvárásoknak
Közreműködik a Karneol együttes
Milánkovics Dániel vezetésével
Reimer Attila előadása, 2. rész
A stressz kezelése
12:30 Ebéd
14:00 Műhelymunkák:
Házigazda: Meláth Attila
Cipészek világa: Pap Viktor
Asztalosok világa: Nagy Ádám János
15:10 BBQ bemutató, előadások:
Weisz Dániel és Dr. Kulcsár Zoltán
16:10 Grill Party kezdődik
18:00 Vacsora
20:00 Férfi a Szövetségben
Házigazda: Gyaraki Péter
Reimer Attila előadása 3. rész
Ladosinszki István férfi misszió egy helyi 		
gyülekezetben
Karneol együttes
21:30 A nap zárása
23:00 Konferencia épület zárás

Vasárnap
7:15 - 8:00 Ima közösség
8:00 - 9:00 Reggeli
9:30 Hogyan működik Isten az életemben? 			
beszámolók - bizonyságtételek
Házigazda: Barbarics Péter snr.

Hegedűs Ádám Bibliai Családi Park
Halász Attila gyerek misszió,
YFC Kárpátaljai szolgálat
Barbarics Péter jnr. Offline Center
Szentendre, városi ifjúsági szolgálat
Szabó Árpád házasság, karrier
Gurbán Péter szociális misszió
10:30 Szünet, közös kávézással
11:00 Sarkadi Vilmos és Dr. Szűcs Zoltán,
Karneol együttes
12:00 Záró áldás ima
12:30 Ebéd, hazautazás

KARNEOL együttes (Jelenések 21,20)
Először két évtizede zenéltünk együtt Baján a
gyülekezet falai között. A csapat kibővült nem csak
bajai zenészekkel és ezzel együtt megkezdtük a szolgálatunkat az országban. Sok táborban, konferencián,
evangélizáción dicsérhettük a Teremtőt baptista és
más evangéliumi körökben egyaránt. Nem vagyunk
profi zenészek, de szeretjük az Urat dicsérni. Szakmailag vegyes a társaság. Van aki házakat épít, vagy
embereket gyógyít, akad olyan is, aki mentővel száguldozik, vagy fával dolgozik, a lelkész sem hiányzik, és a
végén a sírköves teszi fel az i-re a pontot. Összesen 15
gyermeket nevelünk egy-egy felséggel az oldalunkon.
Simon Gergő – dob, Dr Pápai Efraim zongora, Makaji
Tomotej – villany gitár, Bócsa Bence – ének, Farkas
Tibor – basszus, Milánkovics Dániel – ének, gitár

Reimer Attila
Felesége Reimer Márta
pasztorálpszichológus,
34 éve házasok, 3 már
házas felnött gyermekük és 4 unokájuk van.
Magyarországon
a
Baptista
Szövetség
Eklézsia
munkacsoportjában
szolgál mint gyülekezeti
tanácsadó.
Teológiai mester fokozatot kapott Missziológia
szakon a University of South-Africa egyetemen.
Nemzetközi vezetöi konferenciákon elöadó
(Németország, Dél-Afrikai Köztársaság, Paraguay,
Belgium).
Projektmenedzsmentet tanít német nyelvterületen
egyházi, szociális és karitatív szervezetek szakmai vezetöinek, a hatékony munkavégzés
elösegítésére.
Szeret feleségével utazni és az egyre növekvö
családdal nyáron a balatonon nyaralni. Szerinte
Balatonszemes az egyik legjobb hely a világon :-)

földön. Azóta követem őt,
megváltozott az életem.
Hivatásomat tekintve asztalos vagyok. Jelenleg az
Euroskills 2018 versenyre
készülök, épületasztalos
kategóriában. Életemben
meghatározó szerepe van
a sportnak, rendszeresen
röplabdázok, kajakozok,
futok. Budaörsön lakom,
szeretek
Budapestre
bejárni Dicsőítő alkalmakra, Keresztény konferenciákra, eseményekre.

Weisz Dániel

1978 áprilisában születtem
egy vasárnap délután
Hatvanban. Bölcsis, ovis
és általános iskolai évek
szintén Hatvanban teltek. 1992-ben kezdtem középiskolai tanulmányaimat Budapesten
ortopédiai cipész szakmában. 1995-ben sikeresen végeztem. Bátran
mondhatom, hogy a szakmám a hobbim, hisz azóta is művelem és gyakorlom. 2014-ben egy álom vált valóra; sikerült
a mestervizsga! Jelenleg Hatvanban élek a feleségemmel, akivel egy éve vagyunk házasok. Egy
a Baptista egyház által fenntartott intézményben
vagyok sofőr, emellett pedig a nyugatot próbálom
meghódítani a cipőimmel!

Weisz Dániel vagyok, 10 éve házas, egy 6 éves
kislány és egy 3 éves kisfiú édesapja. A Győri
Hajnalcsillag Baptista Gyülekezetbe járunk és
szolgálunk.
2012-ben szereztem diplomát a BME Építőmérnöki
karán, már a diplomamunkámat is a győri Audi-nál
írtam. Azóta is ott dolgozom, különféle projektek
koordinálását végzem, kezdve az infrastruktúra
építéstől a gyártósorok telepítésén át, most éppen
az ipari automatizálásig.
A konyhában már kisgyermekként nagyon
szerettem sürögni, édesanyám bosszankodott is
sokszor a rumli miatt, amit csináltam.
A bbq-hoz vezető
utam egy obis gömbgrillel indult, amikor
úgy költöztünk be
a lakásunkba, hogy
nem volt még kész
a konyhánk. Én meg
gondoltam,
hogy
amíg elkészül, addig
sütögetek az udvaron.
Persze az ételek nem
úgy sikerültek, ahogy
szerettem volna, így elkezdtem elmélyedni a technológia rejtelmeiben. Ez vezetett végül oda, hogy
beszerezte egy rendes sütőt, és az elmúlt 2 évben
majd minden hétvégén begyújtom a faszenet.

Nagy Ádám

Dr. Kulcsár Zoltán

Pap Viktor

Jézus Krisztust 3 éve, 21 évesen ismertem meg. 32 éves vagyok, Szentendrén élek a feleségemElőtte keveset hallottam róla, és nem is igazán mel és három fiammal, Olivérrel (7), Marcival (4)
érdekelt hogy van-e Isten a mennyben, és a és Áronnal (2). A Szentendrei Baptista Gyülekezet
tagja vagyok, lassan már 18 éve. 2011-ben

végeztem a Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Karán,
2016 óta aneszteziológus és intenzív terápiás
szakorvos vagyok, hét
éve dolgozom az egyik
fővárosi kórház intenzív
osztályán. Két évvel
ezelőtt Vomberg Frigyes
mesterszakács
gasztro-bemutatója után kezdtem el foglalkozni a
barbecue sütéssel, azóta az egyik kedvenc hobbim lett. Magyarországon 2014-től indult el ez a
„mozgalom” és hála egy nagyon lelkes és igényes
csapatnak, mára egy új irányzattá, versenysporttá
nőtte ki magát hazánkban is, amit amatőr szinten
is nagy sikerélménnyel lehet végezni.

Sarkadi Vilmos
1991 óta dolgozom
pénzügyi-számviteli
területen. Közel 20 éve
könyvvizsgálóként,
ugyanabban a cégben tevékenykedem,
kezdetben
munkavállalóként, később
- többed magammal
- tulajdonosként.
Huszonévesen ismertem meg Krisztust, azóta
igyekszem a Tőle tanultakat átültetni a mindennapi
életbe. Különösen foglalkoztat az a kérdés, hogy
családi és üzleti pénzügyeinkben hogyan tudjuk
gyakorlatban megélni a keresztény alapelveket.
Szeretem rendszerben és összefüggéseiben látni
a dolgokat, az előrelátó tervezés és biztonságra
törekvés jellemez ezen a területen is, még ha
mások néha „kockának” tartanak is emiatt.
25 éve vagyok házas, egy felnőtt, és egy majdnem felnőtt lányunk van, közülük az idősebbik
már félig kirepült a családi fészekből. A Budafoki
Baptista gyülekezet tagjai vagyunk, itt a közösség
vezetésében szolgálok. Feleségemmel együtt
szívügyünk a jegyes-és friss házaspárok segítése
a közös életben. Nekik hoztuk létre az „Ádám-Éva
csoport”-ot.
Szabadidőmben gyerekkorom óta szeretek focizni, bár az utóbbi években, túl néhány komolyabb sérülésen óvatosabban űzöm ezt a sportot.

Dr. Szűcs Zoltán
1947-ben születtem
Nagyvarsányban, hívő
baptista szülők gyermekeként. Az Isten
nevének dallamát a
helyi gyülekezetben
kezdtem megismerni, majd annak tagjaként
megvallani.
Jelenleg is ennek a
gyülekezetnek vagyok a tagja. Ebből a faluból
ajándékozott meg Isten házastárssal is, valamint
két gyerekkel és öt unokával, akik azonban már
más helyen élik életüket.
Feleségemmel együtt pénzügyi- gazdasági szakképesítéseket szereztünk (pénzügyi technikum,
majd pénzügyi és számviteli főiskola, valamint okleveles könyvvizsgálói képesítés) és ilyen területeken is dolgoztunk. Alapvetően két munkahelyem volt. A rendszerváltásig a Vásárosnamény
városi tanács pénzügyi osztályát vezettem, a
rendszerváltást követően nyugdíjba menetelemig
az Állami számvevőszék munkatársa voltam. Mintegy ötven évesen szereztem jogi diplomát.
Isten kegyelméből 35-40 évesen egy szellemi, lelki megújulásban volt részem, és ebből eredően is
látott a gyülekezet alkalmasnak arra, hogy elöljárói feladattal megbízhasson. Majd több cikluson keresztül mint a gyülekezet vezetője szolgálhattam Isten és a közösség felé. A gyülekezet és
a missziókerület testvériségének megbízásából
szintén több ciklusban szolgálhattam a
missziókerület alelnökeként és vehettem részt az
országos tanács munkájában. Megadatott az a
kegyelmi lehetőség is, hogy a presbiteri tanács
tagjaként több ciklusban, majd annak vezetőjeként egy ciklusban részt vegyek a misszió
szervezésének, irányításának a nehézségek és
akadályok mellett is örömteli szolgálatában mint
Isten sáfára.
Nagy kegyelemnek tartom, hogy évtizedeken keresztül volt lehetőségem tanulni, hogy
Isten sáfáraként, hogyan lehet megismerni az Ő
akaratát és résztvenni annak megvalósulásában,
annak tudatában is, hogy ha mindent megteszek
is, csupán haszontalan szolga vagyok.
Megvagyok azonban győződve arról, hogy amit
mint hűséges sáfárok teszünk Gazdánk akaratának
megfelelően, az nem hiábavaló, hanem hozzájárul
Isten országának építéséhez.
Szervező: MBE Férfi Misszió
Infó: Barbarics Péter, 06 20 886 4793,
barbarics.peter@baptist.hu

