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Testi, lelki, szellemi egészségünk

SDG Konferenciaközpont  
Balatonszárszó 

szombaton 10-től vasárnap 14 óráig
szombaton regisztráció 9 órától

Workshopok:
Egészség:  
Dr. Kulcsár Zoltán  
egészségünk védelme gyakorlati oldalról
Keresztény Motorosok: Heizer Kornél  
Hobby és misszió találkozása  
Kertépítés: Nagy Csanád  
új trendek, megoldások kertépítésben

Zenei vezető:  
Milánkovics Dániel, KARNEOL
Zenei szolgálat:  
Fejérvári Zsolt nagybőgő művész
Előadók:
Halász Attila – fiatalok fejlődése
Fancsali Gábor – a férfi egészsége  
a mindennapi kihívásokban
Dr. Kulcsár Zoltán – férfi orvosi szemmel
Reimer Attila – szellemi egészségünk

2019. szeptember 28–29.

A mindennapi élet küzdelmeiben hogyan találom meg az egészséges egyen-
súlyt a családomban, munkámban, szolgálatomban és Istennel való személyes 
kapcsolatomban.

Szervező: MBE Férfi Misszió, Barbarics Péter, 06 20 886 4793  barbarics.peter@baptist.hu
Online jelentkezés és költségek az MBE honlapon 

Szombat este hamburger és kürtőskalács party



Program

Regisztráció
Dicsőítés  
I.  FIATALOK FEJLŐDÉSE 
Halász Attila előadása
Kiscsoportok
Ebéd

SZOMBAT DÉLELŐTT
Házigazda: Szabó Márk

09:00
10:00

11:30
12:30

Workshopok:
Kertészet - Nagy Csanád
Egészség - Dr. Kulcsár Zoltán 
Motorosok - Heizer Kornél
Hamburger és Kürtőskalács 
Party

14:30

17:00

SZOMBAT DÉLUTÁN
Amfiteátrum alias Tyúkanyó
Házigazda: Szabó Árpi

Dicsőítés
II. FÉRFI ORVOSI SZEMMEL 
Dr. Kulcsár Zoltán előadása
III. FÉRFI EGÉSZSÉGE  A MINDENNAPI  
KIHÍVÁSOKBAN Fancsali Gábor előadása
Bizonyságtételek, beszámolók: 
Családi Park, Gedeon Társaság, Lachtal házas 
hétvége áldásai
Dicsőítés  

SZOMBAT ESTE
Házigazda: Hegedűs Ádám

19:30

Reggeli, és utána szobák elhagyása
Kiscsoportok
Kávészünet
Dicsőítés
IV. SZELLEMI EGÉSZSÉGÜNK  
Reimer Attila előadása 
Fejérvári Zsolt zenei szolgálata,
Bizonyságtételek
Ebéd

VASÁRNAP DÉLELŐTT
Házigazda: Barbarics Péter

08:00
09:00
10:00
10:30

 

 

12:30

ZENEI SZOLGÁLAT: Karneol

KARNEOL együttes (Jelenések 21,20)

Először két évtizede zenéltünk együtt Baján a gyülekezet 
falai között. A csapat kibővül nem csak bajai zenészek-
kel 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 társa-
ság. 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



Kulcsár Zoltán vagyok, 33 éves. 
Szentendrén élek, gyönyörű felesé-
gemmel és három fiammal Olivér-
rel (8), Marcival (5) és Áronnal (3). 
2011-ben végeztem a Semmelweis 
Egyetem Általános Orvostudományi 
Karán. 2016-ban aneszteziológus 
és intenzív terápiás szakorvos 
lettem. Nyolc éve dolgozok egy 
fővárosi kórházban, ahol a mun-
kám során vagy műtőben végzek 
altatást, érzéstelenítést, vagy az 
intenzív osztályon dolgozom kriti-
kus állapotú betegekkel. Nagyon 

sok beteggel, hozzátartozóval találkozom nap mint nap életük sok-
szor legnehezebb, legrémisztőbb vagy legszomorúbb perceiben. Ezek 
a találkozások sokat változtattak rajtam, és azon ahogy itt a földön 
töltött időnkről gondolkodtam. A célom az, hogy mindent megtegyek 
azért hogy véget nem erő tanulással egyre jobb legyek a munkámban 
és egyre több embernek tudjak segíteni. Viszont még fontosabb lenne 
hogy egyre többen tudatosan foglalkozzanak az egészségükkel, vagy 
betegségeikkel és így a segítségnyújtás amit adni tudunk ne meg-
késett időben történjen meg.

Halász Attila vagyok a Fiatalok Krisztusért Alapítvány vezető-
je.  Feleségemmel Szentendrén élünk, első gyermekünk érkezését 
október végére várjuk. Életem nagy részét az ifjúsági misszió tölti be. 
A gimnáziumot befejezve a Baptista Teológiai Akadémián folytattam 

tanulmányaimat misszió szakon, 
emelett a Szentendrei Baptista 
Gyülekezet ifjusági vezetőjeként 
szolgáltam. 2017 szeptemberé-
ben, feleségemmel Kárpátaljára, 
Kígyósra költöztünk 1 évre, ahol 
gyerek és ifjúsági munkát végez-
tünk, és egy napközis központ 
elindításában vettünk részt. 
Hazaköltözésünk óta a Fiatalok 

Krisztusért Alapítványnál végzem missziós feladataimat, emellett a 
gyülekezetünk ifjúsági központjában, az Offline Centerben segítek a 
gyerek és ifjúsági programok szervezésében. 

Heizer Kornél vagyok, Pécsett születtem 
1958-ban. Jézus Krisztust a Megváltómat 
1973 óta követem, amit bemerítkezéssel is 
megvallottam a Pécsi Baptista Gyüleke-
zetben. Feleségemmel, segítőtársammal 
– Mosberger Annával – közös életünk 
1983-ban indult el. Házasságunk kezdeté-
től imádkoztunk azért, hogy felismerhes-
sük Isten ránk vonatkozó konkrét tervét és 
tökéletes akaratát. Isten 3 évi imádkozás 

után válaszolt. Megértettük, hogy el kell engednünk a biztonságot 
nyújtó pécsi helyünket – a vállalkozást, családi házat, családi és 
baráti szoros kapcsolatainkat és a gyülekezeti helyünket. Hittel meg-
hoztuk a döntést és 1987 tavaszán Bodrogra –Somogy megyei kicsi 
falu – költöztünk a Menedék Alapítvány akkor induló missziójába, 
ahol „kísérleti” nevelőszülőként indult „kalandos” életünk.
Az eltel 3 évtized alatt felneveltük 4 született és 5 befogadott gyerme-
künket. Már mindannyian önállóan élnek.
A Menedék Alapítvány Bodrogi Területének vezetője és a Menedék 
Alapítvány Igazgató Tanácsának tagja voltam 18 évig. A Bodrogi Bap-
tista Gyülekezet alapításában (Annával együtt) Isten eszköze lehettem 
1989-ben, ahol presbiterré avattak.
Bodrog polgármestereként 1997-től 13 éven keresztül szolgáltam a 
falu lakosságát, majd Bodrogról elköltözésünk után 2015-ben „Bodrog 
Díszpolgára” címmel ajándékozott meg a faluközösség.
A zalaegerszegi Örömhír Baptista Gyülekezetben „főállású presbiter-
ként” 3 évet töltöttem el.
Már fiatal koromba is nagyon szerettem motorozni. Fiatal éveimben 
gurulhattam MZ-vel, Jawával, és volt egy sajt P21-es motorom.  
A házasságkötésünk után felhagytam a motorozással, mert a közös 
életünk „felépítése” vált fontossá. Eltelt 20 év, és úgy alakult, hogy 
Annával a közös kikapcsolódás a motorozással valósulhatott meg.  
Anna 42 évesen megszerezte korlátlan kategóriára a motorvezetői 
engedélyt, ezután sok éven keresztül külön motoron, de közösen 
motoroztunk.
Isten tökéletes akarata úgy irányított bennünket, hogy összeismer-
kedhettünk néhány Jézus Krisztust követő motorossal. A Magyar 
Keresztény Motorosok Közösségének alapítói között lehettem (Annával 
együtt) 2007-ben. Jelenleg a közösség pásztoraként és elnökeként – 
„Motoros Misszionáriusként” Isten munkatársa lehetek. 
Minden okom meg van rá, ezért „letérdelek az Atya-Isten előtt, és 
imádom őt!”

Fancsali Gábor vagyok, 1973-ban 
születtem, Pestszentimrén élek a 
feleségemmel Mónikával és két 
lányunkkal Lizával (17) és Grétivel 
(13). 18 éves koromban tértem meg 
és az ifjúsági misszió iránt érzek 
elhivatottságot. Emiatt két ifjúsági 
missziós szervezetnek a kuratóriu-
mában szolgálok, az egyik a REMA, 
a másik pedig a Fiatalok Krisztusért 
(YFC). Ez utóbbinak hét éven ke-
resztül voltam korábban a vezetője.  

A mindennapokban egy négycsillagos wellness szállodát igazgatok, 
de előfordul az is, hogy szállodákat minősítek a Hotelstars rendsze-
rében. Bibliaoktató és közgazdász végzettséggel rendelkezem és azt 
tartom hogy a tanulás egy egész életre kiterjedő folyamat.
Szabadidőmben rendszeresen sportolok, elsősorban focizok, de úszni, 
kerékpározni és kirándulni is szeretek.

Reimer Attila, teológiát is végzett mérnök, pro-
jektmenedzser az autóiparban. Vezetőképzéssel 
és gyülekezeti tanácsadással szolgál. Felesége 
Reimer Márta pasztorálpszichológus,
34 éve házasok, 3 már házas felnőtt 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 vezetői 
konferenciákon előadó (Németország, Dél-Afrikai  
Köztársaság, Paraguay, Belgium). Projektmenedzsmentet tanít német 
nyelvterületen egyházi, szociális és karitatív szervezetek szakmai 
vezetőinek, a hatékony munkavégzés elősegítésére.
Szeret feleségével utazni és az egyre növekvő családdal nyáron a 
balatonon nyaralni. Szerinte Balatonszemes az egyik legjobb hely a 
világon. :-)



Nagy Csanád vagyok, akit Jézus 
szeret.
Egy igehirdetés gondolkodtatott 
el még megtérésem előtt, aminek 
a témája az volt :„vajon mi az, 
amit először mondunk magunkról, 
amikor egy új társaságban/közös-
ségben bemutatkozunk?” Azóta 
definiálom magam úgy, mint Já-
nos: a tanítvány; akit Jézus szeret. 
Hiszem, hogy ez a legfontosabb 
dolog amit rólam tudni érdemes.
Eddigi életem nagy részét Jézus 
nélkül éltem, 36 évesen adtam át  
az életem, most 40 vagyok.  
Az elhívásunk nem rendkívüli, de 
számunkra csodálatos és Urunk 

kegyelméről, megbocsájtó erejéről és végtelen szeretetéről szól. Gyer-
mekeinken keresztül dolgozott rajtunk az Úr, akik ekkor még ketten 
voltak testvérek, de azóta feleségemmel - Boglárkával – kaptunk 
ajándékba egy harmadik gyerkőcöt is. Botond, Luca és Zétény egész-
séges, barátságos, jó kedélyű sportszerető gyerekek. Nagyon hálásak 
vagyunk értük. 
Bogival teljesen a világból jöttünk, Isten számunkra csak díszlet volt  
a templomi esküvőkhöz és a húsvéti körmenetekhez. Református 
gyülekezetben találkoztunk először azzal, hogy ennél valami sokkal 
többről van itt szó, és tapasztalhattuk meg egy működő gyülekezet 
befogadó szeretetét, önzetlenségét. Két évig hallgattunk élő igét, 
konfirmáltunk, Bogi megkeresztelkedett, majd egy férfi csendeshéten 
fordítottam hátat világi életemnek, és nyitottam ajtót a szelíden 
kopogtató Úr Jézusnak. Feleségem két évvel később követte döntése-
met, azóta az életünk (családunk, vállalkozásunk) döntéseiben keres-
sük a Lélek vezetését, az Úr akaratát. Sok sikerünk és sok bukásunk 
van, de bizodalommal nézünk a jövő elé.
A munkásságomat tekintve kertépítő céget vezetek, de végzettségem 
szerint testnevelő tanár vagyok. Az egyetemi évek alatt pénzkereseti 
lehetőséget kerestem egy csoporttársammal, és a közelben sok 
igényes kertesház volt. Gyomlálni, füvet nyírni kezdtünk kölcsön 
gépekkel, szerszámokkal, amiket a kezünkben, a BKV szállítócéggel 
juttatunk el a kertekhez. A vállalkozást (aminek semmilyen jogi 
formája nem volt) Kisvakond kertészetnek neveztük el, ami nagyon 
szerencsés választás volt, a mai napig könnyen megjegyzi minden-
ki – annak ellenére, hogy a vakond nem kívánatos vendég a kertben, 
pozitív benyomást/nosztalgiát ébreszt. 
Az első időszakban megkeresett összegek arra voltak elegendőek,  
hogy az egyetemi bulikban és a kocsmázásokban nekünk is volt 
pénzünk a többiekkel szórakozni. Később elkezdtünk saját gépeket 
vásárolni, és ekkor váltunk külön a barátommal, aki más területen 
kapott állást. A „vállalkozásépítés” mellet egy évet tanítottam és 
másfél évet rendezvényszervezőként is dolgoztam. Mindkét munkát 
kifejezetten szerettem, szívesebben csináltam mint a kertészkedést. 
Mégis a Kisvakond volt a saját ötlet és lehetőség, ami lassan el is 
kezdett fejlődni, növekedni. Ma a projektjeink volumenétől függően 
70-90 munkatársért felelek, és az azóta jogilag is rendezett Kis-
vakond-Park Kft. az ország Top3 zöldtető építő cége közé fejlődött. 
Idén lehetőségünk van teljes körűen kivitelezni egy olyan lakóparkot 
aminek a homlokzatai nagy részben zöld felületek: cserjékkel, fákkal, 
futó növényekkel. A legközelebbi hasonló munka Milanoban készült, 
nagyon hálás vagyok Istennek, hogy a tenyerén idáig hordozott. SDG

Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megsegít.
Repesve örül neked,megújít szeretetével,
ujjongva örül neked. (Zof 3;17)

Fejérvári Zsolt Tibay Zoltán és Kubina Péter tanítványaként 
szerzett kitüntetéses diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskolán.
Kamarazene-tanulmányait Simon Albert („Jumi”) egyik utolsó 
növendékeként végezte.
Még akadémiai növendékként kapott különdíjat a markneukir-
cheni nemzetközi versenyen és lett a Müncheni Kamarazenekar 
szólónagybőgőse. 1994-től a Budapesti Fesztiválzenekar szólam-
vezetője, közben három évig a svájci Suisse Romande Zenekarban 
folytatta pályafutását.
Rendszeres vendége a Liszt Ferenc Kamarazenekarnak és az UMZE 
Kamaraegyüttesnek, a Kodály, az Auer, a Pulzus és az Akadémia 
vonósnégyesnek. 1995-ben Sir Solti György személyes meghívá-
sára közreműködött az ENSZ megalakulásának 50. évfordulója 
tiszteletére 45 zenekar válogatott tagjaiból megalakult World 
Orchestra for Peace első koncertjén.  Több alkalommal fellépett 
a Budapesti Fesztiválzenekar versenymű-szólistájaként, Fischer 
Iván, Lukács Ervin, Mark 
Wigglesworth, Leonidas 
Kavakos, Takács-Nagy Gábor 
vezényletével.
Többszöri visszahívást ka-
pott Schiff András Cappella 
Andrea Barca kamarazene-
karába és Takács-Nagy 
Gábor genfi székhelyű 
Camerata Bellerive 
elnevezésű kamarazene-
karába is. Két alkalommal 
vett részt Kokas Katalin 
és Kelemen Barnabás 
nemzetközi kamarazene-fesztiválján, a Kaposfesten. 
2014-ben meghívást kapott a világhírű lockenhau- si 
kamarazene-fesztiválra is (alapító: Gidon Kremer, 
művészeti vezető: Nicolas Altstaedt).
Szólóhangversenyein rendszeresen játszik 
együtt Kovalszki Máriával, a fiatal magyar vo-
vonósgeneráció talán legkedveltebb zongora-
partnerével.
1996-ban megjelent első CD-jén, amelyen Bach, 
Beethoven és Schubert szonátái hangzanak el, 
zongorapartnere Novák Anikó.
2006-ban megjelent első Hungaroton-lemezén 
Mozart-kortárs nagybőgőversenyeket játszik 
az Erkel Ferenc Kamarazenekarral.
1996-ban a Cremonában rendezett „Giovanni 
Bottesini” nemzetközi nagybőgőverseny győztese, 
2003-ban, 2007-ben, 2009-ben és 2014-ben a Feszti-
válzenekar Végh Sándor-versenyének egyik győztese.
Az ISB (Nemzetközi Nagybőgős Társaság) magyar tagoza-
tának (Hungarian Bassists Society) társelnöke, a Nemzetközi 
Sperger Társaság tagja.
Doktori disszertációját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem DLA 
programja keretében „A nagybőgőjáték virágkora a 18. század-
ban, különös tekintettel Johann Matthias Sperger nagybőgő-
versenyeire” címmel írta meg. Doktori értekezését, szigorlatát és 
vizsgakoncertjét a Zeneakadémia doktori bizottsága „Summa cum 
laude” minősítéssel fogadta el.
2011 őszétől a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem óraadó tanára, 
2012 őszétől státuszos művésztanára, 2015 őszétől adjunktusa.
Fejérvári Zsolt jelenleg egy Brücknert-nagybőgőn játszik, amely 
1994-ben Lord Rothermere ajándékaként került a Budapesti 
Fesztiválzenekar tulajdonába. Szólóhangversenyein Stefan Kratten-
macher nemrégiben számára készített nagybőgőjén játszik.


