
1

2007. május elsején már korán reggel nagy izga-
lommal készültünk a Biblia Szövetség soron követke-
zõ, immár tizenkilencedik közgyûlés-csendesnapjára.
Nyolc óra elõtt a rendezõk, a házigazdák, illetve Jelölõ
bizottsági tagok sürgölõdése jelezte a Budapest,
Nagyvárad téri református templom környékén köz-
lekedõknek, hogy fontos esemény szervezõdik a
kerítés mögött. A melegen tûzõ nap is arra indított
bennünket, hogy a regisztrációs asztalokkal a temp-
lom elé, a fák árnyékába települjünk ki, ahol azután
rövidesen fogadhattuk az elsõ vendégeket is. Mire tíz
órakor a hivatalos program kezdetét jelzõ elnöki
(Asztalos Zoltán) köszöntés is elhangzott, a 220
szövetségi tag, s az ennél valamivel több szimpatizáns
érdeklõdõ a templomban énekelhette az Alföldy-
Boruss Csilla orgonamûvész kísérte kezdõ éneket, a
84. Hallelujah-t. Elsõként Cseri Kálmán lelkipásztor
igeszolgálata hangzott el „Dicséret” címmel. A
csendesnapi program keretét a Jelenések könyve 2.
része adta, a pergamumi gyülekezetnek küldött intõ-
buzdító sorok.

Az ezt követõ közgyûlési részben már az alelnök (Dr.
Makrai Tibor) ismertette a tervezett napirendet, a
szavazás menetét, rendjét; a közgyûlés pedig döntött
a napirendrõl, a jegyzõkönyv vezetõjérõl (Margit
István) és a hitelesítõ szövetségi tagokról (Berkó Edit
és Szíjártó Károly).

Elõször Sípos Ete Álmos fõtitkár beszámolóját hall-
gattuk meg, majd következett annak vitája, és a köz-
gyûlés általi elfogadó szavazás. (Folyóiratunkban
olvashatják a fõtitkári beszámolót.) A közgyûlés
Bükkösi Miklós (belsõ ellenõr) jelentése alapján
ismerkedett meg a BSZ 2006. évi gazdálkodásának
eredményével, annak részletes mérleg-adataival. A
titkári (Dr. Mikolicz Gyula) beszámoló – ami a köz-
hasznúsági jelentést is tartalmazta – részletesen
áttekintette az elõzõ év BSZ-es eseményeit. (Anyag-
torlódás miatt folyóiratunk következõ száma közli a
beszámolót.) A Felügyelõ bizottság jelentését Móréh
Tamás elnök ismertette, s ebben az elõzõ jelentések
elfogadását javasolta a közgyûlésnek. Következett az
elhangzottak feletti vita, majd a szavazás. Az idei év
költségvetés tervezetét is a titkár terjesztette be,

amirõl szintén nyilvános szavazással határozott a köz-
gyûlés; elfogadva mind a fõtitkári, mind a belsõ
ellenõri és titkári jelentéseket, a költségvetést pedig
hatályba léptetve.

Az ebédszünetet megelõzõen ismét Asztalos Zoltán
vette át a levezetõ elnök feladatkörét, és bejelentette,
hogy a mai nappal felnõtté vált Szövetséget (a Biblia
Szövetség 1989. május 1-jén, a Bp. Kálvin téri ref.
gyülekezeti teremben alakult meg) a következõ öt
éves ciklusban a délután megválasztandó vezetõség
és bizottságok irányítják majd. Hálásan emlékezett az
eltelt évekre, megköszönte a tisztségviselõk lelkiis-
meretes, áldozatos munkáját, a szövetség tagjainak
bizalmát, majd – a szolgatársak nevében is – lemon-
dással visszaadta a közgyûlésnek a választáskor
kapott mandátumot.

A szünet, mint mindig, most is a régen várt találko-
zások, ismerkedések – sajnos, igen rövidre szabott –
idõszaka volt. A gyülekezet vendégszeretetét élvezve
töltöttük együtt a kurta órát, és következett a délutáni
program.

Kovátsné Puskás Ildikó, mint a Jelölõ bizottság elnö-
ke és a közgyûlés következõ szakaszának hivatalos
levezetõ elnöke indította a közgyûlés szünet utáni
eseményeit. Ismertette a választás elõkészítését –
megemlítve, hogy még soha nem érkezett vissza
ennyi jelölõlap a szövetségi tagoktól –, a titkos szava-
zás rendjét, majd személyenként bemutatta a választ-
ható tanácstag és bizottsági tag jelölteket. Titkos
szavazásra – mint a nyilvánosra is – csak a közgyûlés
elõtt magukat regisztráló szövetségi tagoknak volt
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lehetõségük. A délelõtti nyilvános szavazáshoz a csak
szövetségi tagoknak adott színes program-lap felmu-
tatása adott lehetõséget, a titkos szavazáshoz pedig az
eltérõ színû tanácstagi, Felügyelõ és Fegyelmi bizott-
sági jelölteket felsorakoztató szavazólapokat lehetett
használni. 

Következett a titkos szavazás, a szavazatok össze-
gyûjtése, és a tizenöt (segítõ tagokkal kiegészült,
Választási bizottsággá átalakult Jelölõ bizottsági)
szövetségi tag szorgos szavazatszámlálása a gyüleke-
zeti teremben.

A közgyûlés-csendesnap résztvevõi pedig ismét a
lelki programra figyelhettek. Ifj. Alföldy-Boruss
Dezsõ és Asztalos Zoltán szintén a jelenések
könyve szerinti gyülekezeti levélhez kapcsolódva
beszélt a „Figyelmeztetés”-rõl és az „Ígéret”-rõl. A
közös éneklés és imádság után Kovátsné Puskás
Ildikó bejelentette a választás eredményét, gratu-
lált, és Isten áldását kívánta a bizalmat kapott
személyeknek, majd a szavazatszámlálók után az új
tanácstagok vették birtokukba a gyülekezeti ter-

met, ahol az elsõ tanácsülésen (vezette Benedek
Csilla, mint a Választási bizottság tagja) a vezetõ-
séget (négy személy), valamint a Fegyelmi bi-
zottság elnökét választották meg. Döntésük szerint
a belsõ ellenõrt a soron következõ ülésen vá-
lasztják.

A tanácstagokkal kiegészült közgyûlés megismerte
a szövetség elnökérõl (Dr. Makrai Tibor), alelnökérõl
(Dr. Viczián Miklós), fõtitkáráról (Sípos Ete Álmos) és
titkáráról (Dr. Mikolicz Gyula), valamint a Fegyelmi
bizottság elnökérõl (Zila Péter) született tanácsi titkos
szavazás eredményét, majd Dr. Makrai Tibor, immár
mint BSZ elnök vette át a közgyûlés vezetését. Meleg
szavakkal köszönte meg az Úr és a testvérek bi-
zalmát, a segítõk, a szavazásnál szorgoskodók ön-
kéntes munkáját, és – Asztalos Zoltán felé fordulva –
hálásan emlékezett az elõdök lelkiismeretes építõ
munkájára, majd imádság után áldást kért a Biblia
Szövetség tagjaira, szolgálatára, és a tervezett idõ-
pont (16 óra) után tíz perccel berekesztette a köz-
gyûlést. n ((MM..GGyy..))

*
AA BBiibblliiaa SSzzöövveettsséégg TTaannááccssaa

Asztalos Zoltán - elnök,
Dr. Makrai Tibor - alelnök,
Sípos Ete Álmos - fõtitkár,
Dr. Mikolicz Gyula - titkár,

Zila Péter - tanácstag, a Fegyelmi bizottság elnöke,
Bükkösi Miklós - tanácstag, belsõ ellenõr,

Alföldy-Boruss Dezsõ - tanácstag,
Fehér Csaba - tanácstag (a ciklus alatt lemondott),

Margit István - tanácstag,
Dr. Nagy Péter Mihály - tanácstag,

Pálúr László - tanácstag,
Papp Tibor - tanácstag,

Pintér Elemér - tanácstag,
Sípos Ete Zoltán - tanácstag,

Varga Róbert - tanácstag,
Dr. Viczián Miklós - tanácsi póttag, majd tanácstag,

Lakatos Tibor - tanácsi póttag,
Dr. Szabó Pál - tanácsi póttag.

*
FFeellüüggyyeellõõ bbiizzoottttssáágg
Móréh Tamás - elnök,

Molnár Sándorné - bizottsági tag
Székessyné Varga Judit - bizottsági tag,

Nyírõ Anna - bizottsági póttag.
*

FFeeggyyeellmmii bbiizzoottttssáágg
Zila Péter - elnök,

Kiss László - bizottsági tag,
Dr. Papp Ella - bizottsági tag,

Dr. Földei András - bizottsági póttag,
Orosz Ferenc - bizottsági póttag.

*
A Biblia Szövetség tagjai 

köszönik 
a tanácsi és bizottsági tagok (póttagok) 

hûségét, önzetlen, lelkiismeretes munkáját, 
szolgálatát!

*

DDRR.. MMAAKKRRAAII TTIIBBOORR TANÁCSTAG, ELNÖK

1962-ben született Nyírbátorban. 
1987-ben végzett a Debreceni

Orvostudományi Egyetem Általános
Orvosi karán. Jelenleg a Mátészal-
kai Területi Kórházban dolgozik
belgyógyász-gasztroenterológus
szakorvosként részlegvezetõ fõorvosi beosztásban.

Nõs, felesége is orvos, 4 gyermekük van.

Hívõ nagymamája kisgyermekként indította el a hit
útján, egyetemi évei alatt döntött tudatosan Jézus
Krisztus mellett.

A helyi református gyülekezet presbitere, ott réteg-
alkalmak (házaspári kör, bibliakör) szervezése, gyüle-
kezeti hírlevél szerkesztése is feladata. A környezõ
gyülekezetekben alkalmanként igei szolgálatokra,
elõadások tartására is megkérik.

A Biblia Szövetségnek alapító tagja. 1992-ben a BSz

AA BBSSZZ TTAANNÁÁCCSSÁÁNNAAKK TTAAGGJJAAII ÉÉSS PPÓÓTTTTAAGGJJAAII
((22000077--22001122.. KKÖÖZZÖÖTTTTII CCIIKKLLUUSSBBAANN))

A Biblia Szövetség 2002-2007. idõszakának tisztségviselõi
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tanácsának póttagja, 1997-tõl rendes tagja. 2002-ben
a BSz alelnökének választották, emellett körzetfelelõs-
ként is szolgál.

DDRR.. VVIICCZZIIÁÁNN MMIIKKLLÓÓSS TANÁCSTAG, ALELNÖK

1944-ben született. Villamosmér-
nök, a mûszaki tudományok doktora.

Felesége Dr. Erdélyi Judit, két fia:
Gergely (1971), Zsolt (1974). Az ana-
litikai mûszerekkel foglalkozó kisvál-
lalat (Lambda-Med Kft.) ügyvezetõje.

13 éves kora óta Istentõl kegyelmet kapott emberként
él a Mennyei Atya házánál. 1976 óta a Bp-Pasaréti Ref.
Egyházközség presbitere, a Magyar Református Pres-
biteri Szövetség elnökségi tagja, a Presbiter c. lap szer-
kesztõbizottsági tagja, az elmúlt ciklusban a Biblia
Szövetség Tanácsának (elõbb pót, majd) rendes tagja.

Szolgálati területe a BSz-ben: Keresztyén pedagógus
konferencia szervezése, alkalmi igei szolgálatok tar-
tása, cikkek írása.

DDRR.. SSÍÍPPOOSS EETTEE ÁÁLLMMOOSS TANÁCSTAG,
FÕTITKÁR

1937-ben született Budapesten. Is-
koláit Kisújszálláson és Sárospatakon
végezte, majd a Budapesti Református
Teológiai Akadémia hallgatója lett,
ahol 1960-ban szerzett lelkészi okleve-
let. Bátaszéken, Monoron és Tápiószelén lelkészkedett,
jelenleg a Budapest-Nagyvárad-téri Református Gyüle-
kezet lelkipásztora. A Biblia Szövetségnek megalakulása
óta titkára majd fõtitkára, emellett számos közegyházi
tisztséget tölt be. Felesége és tizenegy gyermeke van,
akik közül négy fia szintén ref. lelkipásztor, és egyik
leánya férjével együtt Ecuadorban misszionáriusként
dolgozik. 2007-ben a hollandiai Utrecht egyetemén
missziológiai területen szerzett doktori (Ph. D.) fokozatot.

DDRR.. MMIIKKOOLLIICCZZ GGYYUULLAA TANÁCSTAG, TITKÁR

53 éves, családos, öt gyermek édes-
apja, közülük a legnagyobb érettségi
vizsgáit fejezte be, a legkisebb pedig
most végezte az általános iskola
ötödik osztályát. Felesége, Szabó
Virág, idegen nyelvi munkaterületen
titkárnõként dolgozik. 1995-tõl Pécelen, a Biblia Szö-
vetség székházának egyik szolgálati lakásában élnek,
a helyi református gyülekezethez tartoznak.

1978-ban gépészmérnöki, 2005-ben pedig jogi
végzettséget szerzett. Több mint egy évtizedig ipari
hõellátás-tervezés munkakörben dolgozott, jelenleg a
Biblia Szövetség fõállású munkatársa, titkára.

Tizennégy éves korában lett nyilvánvalóvá számára
Isten kegyelme, a szolgálati területre egyetemista
évei alatt fogadták maguk közé a testvérek, amikor is
országos ifjúsági munkában dolgozhatott.

A Biblia Szövetségnek egyik alapítója; Tanácsának
kezdetektõl, a vezetõségnek 1991-tõl tagja.

ZZIILLAA PPÉÉTTEERR TANÁCSTAG, 
A FEGYELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE

48 éves, református lelkész. Harma-
dik éve szolgál a Hajdúböszörmény-
Kálvin téri gyülekezetben. Felesége
óvónõ. Hetedikes kislányuk mellett,
egy tizedikes és egy most érettsé-
gizett fiuk is van. 16 évesen tért meg, s hamarosan
beállították a gyermek és ifjúsági szolgálatba.

A BSZ-nek alapító tagja. A Szövetség Tanácsának
1992-tõl pót-, majd 1997-tõl rendes tagja. 

Szolgálati területei közé tartozik: az ÉBA Felügyelõ
Bizottsága, az OBA Kuratóriuma. A BSz Fegyelmi Bizott-
sága mellett, megörökölte a Berekfürdõi Lelkigondozói
Hetek, és a Kelet-Magyarországi Hitmélyítõ BSz csen-
desnapok szervezését. Ezenkívül az egyházmegyéjük és
egyházkerületük lelkészei felé is hidat kíván építeni. 

IIFFJJ.. AALLFFÖÖLLDDYY--BBOORRUUSSSS DDEEZZSSÕÕ TANÁCSTAG

1948-ban született hívõ református
családban. Felnõtt korban döntötte
el, hogy az Úr Jézus követõjeként
kíván élni. 

Református lelkész-tanár. Teológiai
tanulmányait 1972-ben végezte el
Budapesten, ezt követõen 1997-ig vidéki lelkészként
szolgált, majd a Kispest–Wekerle-telepi ref. gyüleke-
zet lelkipásztora. Posztgraduális úton középiskolai
tanári diplomát szerzett vallástanár szakon. Tizenegy
éve a Bp. Lónyay u-i Református Gimnázium vallás-
tanára, és mivel az iskola a Károli Egyetem gyakorló-
iskolája, így az Egyetem vallástanár hallgatóit is fel-
készíti vallástanári pályájukra.

Nõs; felesége aktív gyógypedagógus. Öt gyerme-
kük van.

A Biblia Szövetségnek alkotó tagja imádságban, lel-
kiekben, elõadásokkal, teológiai munkával vesz részt
abban.

KKÉÉRRII TTAAMMÁÁSS TANÁCSTAG

1962-ben született, 1975-ben döb-
bent rá elõször a Jézus Krisztusban
megjelent kegyelemre. Református
lelkész Gyöngyösön. Felesége gyógy-
pedagógiai tanár, négy kis gyerme-
kük van. A Biblia Szövetségnek
alapítása óta tagja, a Mátra-bükki körzetben és berek-
fürdõi lelkigondozói heteken végez rendszeres igei
szolgálatokat.

MMAARRGGIITT IISSTTVVÁÁNN TANÁCSTAG

1960. október 20-án született Bács-
feketehegyen (Szerbia).

Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettu-
dományi Karának Magyar Tanszékén
végzett, tolmácsként és fordítóként
dolgozott, 2000-tõl a péceli szék-
helyû Ébredés Alapítvány fõállású munkatársa. 
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26 évesen az Úr kegyelme megtalálta és magához
vonzotta. Azóta vele él és jár, neki igyekszik szolgálni.
Nõs, felesége szintén hitben jár, együtt nevelik három
középiskolás gyermeküket. 

A Biblia Szövetség Tanácsának tagja és az Ébredés
Alapítvány titkára, a Biblia és Gyülekezet rovatvezetõ-
je, ezen kívül a Péceli Református Egyházközség fõ-
gondnoka. 

MMOOLLNNÁÁRR SSÁÁNNDDOORR TANÁCSTAG

1956-ban született Nagybánhe-
gyesen. Megtérése 1976-ban történt.
Jézus Krisztus megismerése gyö-
keresen megváltoztatta életét. A
Budapesti Református Teológia el-
végzése után, 1982-ben a csabdi re-
formátus gyülekezetben kezdte lelkészi szolgálatát.
Házasságot kötött Tóth Annával, aki azóta is hûséges
segítõtársa a gyülekezeti szolgálatban. Isten két gyer-
mekkel ajándékozta meg õket. Jelenleg a biai gyüle-
kezet lelkipásztora. 1999-ben középiskolai vallástanári
képesítést szerzett a Károli Gáspár Református Egye-
tem Hittudományi Karán.

A Biblia Szövetségnek feleségével együtt alapító
tagja. Isten kegyelmébõl két tanéven át Pécelen, a
Bibliaiskola nappali tagozatán is taníthatott. 

DDRR.. NNAAGGYY PPÉÉTTEERR MMIIHHÁÁLLYY TANÁCSTAG

1963-ban született. Orvosegyete-
met végzett, jelenleg radiológusként
dolgozik egy debreceni rendelõinté-
zetben.

Nõs, két gyermek édesapja.
Egyetemista korában találkozott az

Úr Jézussal.
A Biblia Szövetségbe annak megalakulásakor lépett

be, s a Szövetség Tanácsának is kezdetektõl tagja.

PPIINNTTÉÉRR EELLEEMMÉÉRR TANÁCSTAG

1946-ban született Noszvajon.
Gépipari technikusi végzettséget
szerzett Miskolcon, majd elvégezte
levelezõ tagozaton a Debreceni
Teológiai Akadémia három éves
kurzusát. 

Technikusként dolgozott hosszú éveken át, az elmúlt
16 évben pedig Noszvaj község polgármestere volt.
Jelenleg nyugdíjas.

Nõs, öt felnõtt gyermekük és három unokájuk van.
19 évesen mentette meg a Jézus Krisztusban meg-

jelent Isten szeretete. 
Lelki szolgálatait a Noszvaji Református Gyüleke-

zetben, Egerben, vagy meghívásra az ország több
helyiségében végzi.

A Biblia Szövetségnek alakulásától tagja. Elõször
körzetfelelõsként, majd a Pénzügyi bizottság elnö-
keként, az utóbbi öt évben pedig tanácstagként szol-
gált.

SSÍÍPPOOSS EETTEE ZZOOLLTTÁÁNN TANÁCSTAG

1962-ben született. Teológiai ta-
nulmányait a budapesti Teológiai
Akadémián végezte. 1987-ben kötött
házasságot szeretett feleségével,
Bárdi Zsófiával. Házasságukat Isten
hat gyermekkel ajándékozta meg.
Elsõ szolgálati helye az Albertirsai Református
Egyházközségben volt. Jelenleg a Szeged-Újszegedi
Református gyülekezetben szolgál. A Csongrádi
Egyházmegyében missziói elõadóként tevékenykedik.
Immár két ciklusban lehetett a BSZ tanácsának tagja.
Szolgálata a Biblia és Gyülekezet címû folyóiratban a
hit és tudomány rovat vezetése, valamint hitépítõ és
tájékoztató cikkek írása. 

SSZZAABBÓÓ IISSTTVVÁÁNN TANÁCSTAG

1946-ban Szentmártonkátán szüle-
tett. 1959-ben, gyermekevangélizá-
ciós héten jutott hitre. Érettségi után
gyárban dolgozott, majd 1967 nyarán
kapott elhívást az Úrtól lelkipásztori
szolgálatra. Nõs, három lány édes-
apja. Jelenleg Neszmélyen végzi lelkipásztori szol-
gálatát. 

VVAARRGGAA RRÓÓBBEERRTT TANÁCSTAG

1953-ban született Esztergomban,
római katolikus családban. A Pasaréti
Református templomban jutott hitre
1978 tavaszán. Felnõttként konfir-
mált és beiratkozott a budapesti
Református Teológiára. 1986 októbe-
rében kezdte el szolgálatát a pasaréti gyülekezetben.

Feleségével, Farsang Klárával, aki tanítónõ, 3 leány-
gyermeket nevelnek. 

Több igehirdetés sorozata, elõadása megjelent
nyomtatásban is. Fontos területnek tartja a szolgála-
tok között a lelkigondozást, Isten küld újra és újra
olyan embereket, akikkel beszélgethet.

A Biblia Szövetségnek alakulásától kezdve tagja,
tanácstagnak most jelölték harmadszor. 

WWEEBBEERR IISSTTVVÁÁNN TANÁCSTAG

1961-ben született Ajkán. 1984-ben
a gyõri Mûszaki Fõiskolán szerzett
tanári oklevelet, majd az ELTE szoci-
ológia szakán diplomázott tanárként.
Egyéves bentlakásos nemzetközi bib-
liaiskolát végzett Angliában, ahol
missziói szemléletû gyakorlati felkészítést kapott.
Jelenleg egy nemzetközi missziói szervezet alapítvá-
nyában végzi munkáját a gazdasági iroda vezetõjeként.

1998-ban vette feleségül Zsikai Marikát, akivel
együtt nevelik Krisztián nevû hatéves gyermeküket.

1991-ben érte utol Isten kegyelme.
Az Országos Bibliaiskola kurátoraként szolgál, bib-

liaiskolai tanítást végez. Elindítója, szervezõje és
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elõadója a Genezis tábor nyári csendesheteinek,
valamint a Kezdetek Klub havi alkalmainak. Az idei
évben induló missziói csendeshétnek pedig társ-
szervezõje. 

Rendszeresen publikál a Biblia és Gyülekezet hit és
tudomány rovatában, csendesnapokon szolgál. A BSZ
külföldi kapcsolatainak ápolásához is segítséget
nyújt.

Újjászületésétõl fogva tagja a BSZ-nek.

ÁÁGGOOSSTTOONN GGÉÉZZAA TANÁCSI PÓTTAG

1952-ben Nagyrábén született. 
Általános gépész üzemmérnöki

képesítést szerzett, majd késõbb el-
végezte a teológiát is. 1978-ban
házasságot kötött, felesége középis-
kolai tanárnõ, nagycsaládos.

Egyházi szolgálataiban elõbb presbiterként, majd
gondnokként szolgált a Monor-Kistemplomi Egyház-
községben, késõbb egyházmegyei tanácsosnak válasz-
tották. 

1991-ben felségével együtt belépett a BSZ-be. 
2000-ben Pándra került, mint kisegítõ segédlelkész.

Azóta ott élnek és szolgálnak. 

DDRR.. PPAAUUKK JJÁÁNNOOSS TANÁCSI PÓTTAG

1951-ben Szolnokon született.
Három felsõfokú végzettsége van
(üzemmérnök, biológia szakos tanár
és agrármérnök), az MTA doktora.
Tudományos tanácsadó beosztás-
ban, kutatóként dolgozik Szegeden.
Tíz éve részt vesz a doktorképzésben. 

1976 óta nõs. Az Úr kegyelmébõl egy fiú gyermekük
és már egy unokájuk is van.

1982 óta vallja magát megtért embernek. A Szeged-
Újszegedi Ref. Egyházközség gondnoka. A BSZ keretein
belül mûködõ Protestáns Teremtéskutató Kör (PTK)
tudományos tanácsadója. A BSZ-nek 1993 óta tagja.

SSZZAABBÓÓ LLÁÁSSZZLLÓÓ TANÁCSI PÓTTAG

54 éves, Pilisborosjenõn él. Egy kft.
ügyvezetõjeként a külkereskedelem-
ben dolgozik.

Nõs, felesége, Baksai Ildikó nyelv-
szakos tanár, 5 gyermeket nevelnek.

Az Úr 22 évesen, egy csendeshéten
hívta el. A BSZ-nek megalakulása óta tagja. Jelenleg
az Ébredés Alapítvány kuratóriumi elnökeként szolgál.

MMÓÓRRÉÉHH TTAAMMÁÁSS BIZOTTSÁGI ELNÖK

52 éves, nõs, 5 gyermek édesapja.
Gépész üzemmérnökként dolgozik a
General Electric (Tungsram) újpesti
gyárában. 

Gyermekkora óta az Újpest-belsõ-
városi Református gyülekezetbe jár,
ott konfirmált, fiatalon hitre jutott. Presbiterként a
kántori szolgálatot látja el, valamint a gyülekezet
diakóniai gondnoka. A gyülekezetben kapta feleségét
is, akivel 25 éve boldog házasságban élnek. A Biblia
Szövetségnek alapítása óta tagja, 5 éve a Felügyelõ
bizottság elnöki tisztét tölti be.

SSZZÉÉKKEESSSSYYNNÉÉ VVAARRGGAA JJUUDDIITT

BIZOTTSÁGI TAG

1956-ban, Egerben született. Köz-
gazdász diplomát, majd okleveles
könyvvizsgálói oklevelet szerzett.
Gazdasági vezetõi beosztásban dol-
gozik.

Özvegy. Az Úr a férje halálán keresztül 1998-ban
szólította meg. Ekkor csatlakozott a Nagyvárad téri
gyülekezethez, ahol a magnószolgálatban és egyéb
alkalmi szolgálatokban vesz részt. 2001-ben a köz-
gyûlés megválasztotta a Felügyelõ bizottság tag-
jává.

NNYYÍÍRRÕÕ AANNNNAA, BIZOTTSÁGI TAG

1948-ban született Kemenessöm-
jénben.

1966-ban könyvelõi képesítést
kapott és nyugdíjazásáig (2005)
ebben a szakmában dolgozott. 

1973 óta Ajkán él, Nyírõ Ottóval
1976-ban kötöttek házasságot, két gyermekük szüle-
tett. 

1987-ben – férje megtérését követõen – szívéig ért
Isten szeretete. 

1992 óta tagjai a BSZ-nek. Az elõzõ két ciklusban a
Felügyelõ bizottság póttagja volt. Férje a helyi ref.
gyülekezet gondnoka. Ebben a munkájában is segítõ-
társa tud lenni.

KKLLEENNÓÓCCZZKKYY SSÁÁNNDDOORRNNÉÉ ((SSUULLYYOOKK AANNNNAA))
BIZOTTSÁGI PÓTTAG

1968-ban született Pásztón.
Végzettsége: Evangélikus Hittudo-

mányi Egyetem és Pénzügyi és Szám-
viteli Fõiskola. 

Jelenleg a Bátonyterenye-Szúpata-
ki Evangélikus Egyházközség lelkipásztora. Ezenkívül
több cégnek könyvel, és az Épületklinika Kft ügyve-
zetõje. Férje és két kisfia van. Férje építészmérnök. 

Férjével együtt régóta BSZ tagok.

AA BBSSZZ FFEELLÜÜGGYYEELLÕÕ BBIIZZOOTTTTSSÁÁGGÁÁNNAAKK TTAAGGJJAAII ÉÉSS
PPÓÓTTTTAAGGJJAA ((22000077--22001122.. KKÖÖZZÖÖTTTTII CCIIKKLLUUSSBBAANN))
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ZZIILLAA PPÉÉTTEERR ELNÖK

(életrajza a tanácstagok bemutatásánál olvasható)

DDRR.. FFÖÖLLDDEESSII AANNDDRRÁÁSS BIZOTTSÁGI TAG

1967-ben született Dévaványán.
1996-ban kapott jogi diplomát a sze-
gedi egyetemen. Jelenleg a szegedi
polgármesteri hivatal személyzeti
osztályán jogászként dolgozik.

2004-ben kötött házasságot Kertész
Ilona Eszterrel, és 2005-ben született kisfiuk, András
Máté. 

1993-ban hívta el az Úr az õ követésére végtelen
kegyelmébõl és szeretetébõl. 1996 óta a Szeged-
Újszegedi Református Egyházközség presbitereként
szolgál. 

1000. tagként lépett be a BSZ-be. Az elõzõ két cik-
lusban a Fegyelmi bizottság póttagja volt.

KKIISSSS LLÁÁSSZZLLÓÓ BIZOTTSÁGI TAG

1952-ben született. 
Református lelkipásztor. Jelenleg

a Budapest-Pestlõrinc-Szemere-
telepi Református Gyülekezetben
szolgál. 

Nõs és négy gyermek édesapja. 
17 éves korában hívta el Isten a szolgálatra. A bi-
zottságnak tagja volt az ezt megelõzõ ciklusban is. 

BBÉÉRRCCEESSNNÉÉ SSZZAALLÓÓKKYY ÉÉVVAA BIZOTTSÁGI PÓTTAG

1946-ban született Gyõrben. Tizen-
nyolc évesen adta át életét Jézus Krisz-
tus uralmának. A Budapesti Reformá-
tus Teológiai Akadémián kapott lelké-
szi diplomát. Férje mellett végzett lelki
munkát. Negyedik éve nyugdíjasként
segít a Lajosmizsei Ref. Egyházban lelkészi-hitoktatói és
kántori szolgálatban, valamint gyermekmunkában. 

A Biblia Szövetségnek 16. éve tagja. A BSz által szer-
vezett ifjúsági csendesheteken éveken át szolgált, és a
Szövetség munkáját imádsággal hordozza az Úr elõtt.

DDRR.. VVAARRGGAA KKAATTAALLIINN BIZOTTSÁGI PÓTTAG

1963-ban született. Hajadon. Négy
éve neveli az örökbe fogadott kisfiát,
Zoltánt, aki most lesz 8 éves.

Okleveles könyvtáros, magyar nyelv
és irodalom szakos középiskolai tanár
(ELTE 1986) végzettségû; Ph. D. iroda-
lomtudomány-könyvtártudomány (2004) tudományos
fokozat birtokosa. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeum fõigazgatója, ezen kívül egyetemi docensként
tanít könyvtárosokat a Pécsi Tudományegyetemen és az
Eötvös József Fõiskola budapesti kihelyezett tagozatán.

1985-ben tért meg, a BSZ-nek a ’90-es évek közepe
óta tagja. Szolgálóként többször vett részt nyári tábo-
rokban. 

Asztalos Zoltán több cikluson keresztül volt a
Biblia Szövetség (késõbb: BSZ is) elnöke. A legutób-
bi választás elõtt – életkorára tekintettel – bejelen-
tette, hogy megválik tisztségétõl, átadja a staféta-
botot. Ebbõl az alkalomból egy kis leltár készítésére
ültünk le.

*
– Milyen gondolatok foglalkoztatják mostanában?

Megosztaná olvasóinkkal azokat a tapasztalatait, ame-
lyeket a Biblia Szövetség elnökeként szerzett?

–– AAmmiikkoorr mmeeggaallaakkuulltt aa BBSSZZ,, éénn aazztt aa mmuunnkkáátt aakkaarr--
ttaamm ffoollyyttaattnnii,, aammii aazz éébbrreeddééss iiddeejjéénn vvoolltt,, ccssaakk aakkkkoorr
bbeettiillttoottttáákk.. TTeerrmméésszzeetteesseenn,, mmii ttiittookkbbaann –– bbaarrááttii
öösssszzeejjöövveetteelleekkeenn –– ttoovváábbbbrraa iiss öösssszzeejjáárrttuunnkk iimmáádd--
kkoozznnii,, ééss eeggyymmáásstt eerrõõssíítteennii.. AAzz vvoolltt aazz eellggoonnddoo--
lláássuunnkk,, hhooggyy aa kküüllöönnbböözzõõ mmaaggyyaarroorrsszzáággii hhíívvõõ ccssoo--
ppoorrttookkaatt mmeeggpprróóbbáálljjuukk eeggyy kköözzöössssééggbbee öösssszzeehhoozznnii..
EEzz ppeerrsszzee ccssaakk rréésszzbbeenn ssiikkeerrüülltt.. UUggyyaannaakkkkoorr aazztt iiss

ffoonnttoossnnaakk ttaarrttoottttuukk,, hhooggyy aa sszzoollggáállaattuunnkk mmiinnééll ttööbbbb
tteerrüülleettrree kkiitteerrjjeeddjjeenn:: iiffjjúússáággii ééss kköözzöössssééggii mmuunnkkaa,, aa
mmáárr hhíívvõõ eemmbbeerreekk ttoovváábbbb sseeggííttééssee,, ttaannííttáássaa,, eevvaann--
ggéélliizzáállááss..

AAzz éénn sszzíívveemmhheezz lleeggkköözzeelleebbbb aa kkáárrppááttaalljjaaii sszzoollggáállaatt
áálllltt,, aammiitt aa 9900--eess éévveekk uuttáánn aa BBSSZZ ééss aa MMoollnnáárr MMáárriiaa
AAllaappííttvváánnyy kköözzöösseenn vvééggzzeetttt.. VVoolltt,, aammiikkoorr eeggyysszzeerrrree
1155––2200--aann mmeennttüünnkk áátt sszzoollggáállnnii.. EEzz aazztt jjeelleenntteettttee,,
hhooggyy mmiinnddeenn iiggeehhiirrddeettõõ lleeggaalláábbbb hháárroomm ggyyüülleekkeezzeetteett
kkaappootttt,, nnaappoonnttaa hháárroomm aallkkaallmmaatt ttaarrttootttt,, ss aa tteemmpplloo--
mmookk mmiinnddiigg zzssúúffoolláássiigg mmeeggtteelltteekk.. NNaaggyyoonn sszzeerreetttteemm aa
bbeerreekkffüürrddõõii sszzoollggáállaattoott iiss,, éévveennttee öött aallkkaalloommmmaall rreenn--
ddeezzttüünnkk eevvaannggéélliizzáállóó ééss lleellkkiiggoonnddoozzóó ccsseennddeess hheetteekkeett..

– A Liebenzelli Misszió magyarországi csoportját is
vezette. Úgy tudom, a külföldi kapcsolatok kialakí-
tásáért sokat dolgozott…

–– AAmmiikkoorr aa BBiibblliiaa SSzzöövveettsséégg mmeeggaallaakkuulltt,, aazztt aa ffeellaa--
ddaattoott kkaappttuukk aa ffeelleessééggeemmmmeell,, hhooggyy vveeggyyüükk ffeell aa

AA BBSSZZ FFEEGGYYEELLMMII BBIIZZOOTTTTSSÁÁGGÁÁNNAAKK TTAAGGJJAAII ÉÉSS 
PPÓÓTTTTAAGGJJAAII ((22000077--22001122.. KKÖÖZZÖÖTTTTII CCIIKKLLUUSSBBAANN))

SSZZÁÁMMAADDÁÁSS
((BBeesszzééllggeettééss AAsszzttaallooss ZZoollttáánn lleellkkiippáásszzttoorrrraall,, aa BBiibblliiaa SSzzöövveettsséégg lleekköösszzöönnõõ eellnnöökkéévveell))
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kkaappccssoollaattoott aa hhaassoonnllóó nnéémmeettoorrsszzáággii mmiisssszziióóii ccssooppoorr--
ttookkkkaall.. EElléégg ssookk hheellyyeenn mmeeggffoorrdduullttuunnkk,, ííggyy jjuuttoottttuunnkk
eell LLiieebbeennzzeellllbbee iiss.. MMii vvoollttuunnkk aa ppiioonníírrjjaaii aa kküüllffööllddii
kkaappccssoollaattookk ffeellvvéétteelléénneekk,, bbeelleeéérrttvvee eebbbbee aa ssvváájjcciiaa--
kkaatt iiss..

AA LLiieebbeennzzeellllii MMiisssszziióó aazz eeggéésszz éélleetteemmeett áátthháállóózzttaa::
ggyyeerrmmeekkkkoorroommbbaann sszzeemmééllyyeesseenn mmeeggiissmmeerrhheetttteemm
MMoollnnáárr MMáárriiáátt,, eeggyyiikk ddeebbrreecceennii sszzoollggáállaattaa aallkkaallmmáá--
bbóóll.. KKééssõõbbbb jjóó kkaappccssoollaattbbaa kkeerrüüllttüünnkk aazzzzaall aa bbaarráátt--
nnõõjjéévveell,, aakkii kkíísséérrõõjjee vvoolltt,, aammiikkoorr sszzaabbaaddssáággrraa hhaazzaa--
éérrkkeezzeetttt.. MMáárr ffiiaattaall kkoorroommbbaann sszzeerreetttteemm vvoollnnaa
sszzeemmééllyyeess kkoonnttaakkttuussbbaa kkeerrüüllnnii eezzzzeell aa mmiisssszziióóvvaall,, ddee
eerrrree aa nnyyuuggddííjjbbaa vvoonnuulláássoommiigg vváárrnnii kkeelllleetttt.. EEkkkkoorr
ttaalláállkkoozzttaamm MMaaggyyaarroorrsszzáággrraa llááttooggaattóó vveezzeettõõjjéévveell,, ééss
nnaaggyyoonn jjóóll öösssszzeebbaarrááttkkoozzttuunnkk.. ÕÕ kkéérrtt ffeell aazz iitttthhoonnii
mmuunnkkaa vveezzeettéésséérree.. AA mmáássiikk sszzoorrooss kkaappccssoollaattoott aa sszziinn--
ttéénn nnéémmeettoorrsszzáággii BBiibbeellbbuunndd--ddaall ssiikkeerrüülltt kkiiaallaakkíí--
ttaannuunnkk,, aammeellyy aazz eeggyyiikk lleeggkkoommoollyyaabbbb hhíívvõõ ccssooppoorr--
ttoossuullááss.. MMéégg aazz eeggyyiikk ssvváájjccii llááttooggaattáássuunnkk aallkkaallmmáávvaall
jjaavvaassoollttaamm,, hhooggyy éélleettrree kkeelllleennee hhoozznnuunnkk eeggyy EEuurróóppaaii
BBiibblliiaa SSzzöövveettssééggeett,, mmoosstt jjuuttoottttuunnkk eell aa kkoommoollyyaabbbb
ttáárrggyyaalláássookkiigg..

EEmmeelllleetttt tteerrmméésszzeetteesseenn eesszzeemmbbee jjuuttnnaakk aa mmuullaasszzttáá--
ssaaiimm iiss:: ttaalláánn ssookkkkaall ttööbbbbeett kkeelllleetttt vvoollnnaa ttöörrõõddnnii aazz
eeggyyeeddüüll ééllõõ aattyyaaffiiaakkkkaall.. SSaajjnnooss,, vvaannnnaakk oollyyaann
tteerrüülleetteekk,, aahhooll eeggyy ffaalluubbaann eeggyy vvaaggyy kkéétt hhíívvõõ ééll..
JJoobbbbaann kkeelllleetttt vvoollnnaa bbíízzttaattnnii õõkkeett,, hhooggyy ííggyy iiss vvaann
éérrtteellmmee aannnnaakk,, hhooggyy öösssszzeejjööjjjjeenneekk eeggyymmáásstt eerrõõssíítteennii,,
kköözzöösseenn iimmááddkkoozznnii..

– Sokan úgy látjuk, hogy újra egy komoly ébre-
désre lenne szükség Magyarországon, hiszen nagyon
elesett állapotba került a népünk, sõt az egyházunk
is.

–– EEzz nneemm úújj ddoolloogg,, kköözzööttttüünnkk eezz nnaappiirreennddeenn vvoolltt..
BBoollddoogg eemmlléékkûû BBoorrbbééllyy BBééllaa mmiinnddiigg iimmááddkkoozzootttt éébbrree--
ddéésséérrtt.. UUggyyaannaakkkkoorr llááttnnuunnkk kkeellll,, hhooggyy aazz uuttoollssóó iiddõõkkeett
éélljjüükk,, ééss eezzeekk mmáárr nneemm aazz éébbrreeddééssii iiddõõkk,, hhaanneemm aa
bbeessööttéétteeddééss éévveeii.. SSaajjnnooss,, eezzzzeell rreeáálliissaann sszzáámmoollnnuunnkk
kkeellll.. EEnnnneekk eelllleennéérree aa hhíívvõõkk kköötteelleessssééggee ttoovváábbbbrraa iiss aa
lléélleekkmmeennttééss sszzoollggáállaattaa,, eezztt mmoonnddjjuukk iiss aa kküüllöönnbböözzõõ
aallkkaallmmaaiinnkkoonn.. 

AAzz aa sszzoommoorrúú ttaappaasszzttaallaattoomm,, hhooggyy aa hhíívvõõkk eell--
kkeeddvveettlleenneeddnneekk,, aammiikkoorr llááttjjáákk aa ccssõõddöött aa ssaajjáátt ccssaa--
llááddjjuukkoonn bbeellüüll,, ggyyeerrmmeekkeeiikknnééll,, uunnookkááiikknnááll,, hhooggyy
nneemm vvaallóóssuulltt mmeegg aazz,, aammiiéérrtt iimmááddkkoozzttaakk.. DDööbbbbee--
nneetteess eelllleennttmmoonnddáássookkaatt ttaappaasszzttaallttaamm eeggyyeess hhíívvõõkk
éélleettéébbeenn aa hhiittvvaallllááss ééss aa ggyyaakkoorrllaattii éélleett kköözzöötttt..
MMoossttaannáábbaann pprróóbbáállookk eezzzzeell aa ttéémmáávvaall ffooggllaallkkoozznnii,, aazz
éébbrreeddééss iiddeejjéébbõõll iiss öösssszzeesszzeeddnnii aa mmoozzaaiikkookkaatt,, aammii--
kkoorr rreetttteenneetteess ddoollggookkaatt ééllttüünnkk áátt,, ddee aa ccssooddáákk ssoorroo--
zzaattáátt iiss..

– A 2007-es esztendõ Asztalos Zoltán számára
jubileumi év: 60 éve annak, hogy három éves orosz
hadifogság után hazakerült. Kérem, idézze fel ezeket
a meghatározó éveket.

–– AA jjuubbiilleeuummhhoozz hhoozzzzááttaarrttoozziikk mméégg aa BBiibblliiaa SSzzöö--
vveettsséégg ffeellnnõõtttt kkoorrúúvváá vváálláássaa iiss,, ddee vviisssszzaattéérrvvee aa kkéérr--
ddéésséérree:: éérreettttssééggii eellõõtttt vviitttteekk eell,, ééss oollyyaann ttöönnkkrreemmeenntt

áállllaappoottbbaann kkeerrüülltteemm vviisssszzaa,, hhooggyy aazz ééddeessaannyyáámm nneemm
iissmmeerrtt mmeegg.. TTeessttiilleegg,, lleellkkiilleegg eeggyyaarráánntt nnaaggyyoonn bbeetteegg
vvoollttaamm.. AAkkkkoorr,, õõsssszzeell,, ookkttóóbbeerr 1122--éénn vvoolltt eeggyy kkoonn--
ffeerreenncciiaa HHaajjddúúbböösszzöörrmméénnyybbeenn,, aahhooll éénn hhiittrree jjuuttoott--
ttaamm.. AAzzeellõõtttt iiss bbiibblliiaaoollvvaassóó vvoollttaamm,, aa bbiibblliiáámmaatt aazz
oorroosszzookk vveettttéékk eell ééss ddoobbttáákk aa sszzeemmééttbbee.. EEllõõzzõõlleegg mmáárr
eemmllíítteetttteemm,, hhooggyy MMoollnnáárr MMáárriiaa nnaaggyy hhaattáássssaall vvoolltt
rráámm,, kkééssõõbbbb ppeeddiigg eeggyy sskkóótt ffuuttbbaalllliissttáábbóóll lleetttt
mmiisssszziioonnáárriiuuss,, aakkiitt 1122 éévveesseenn hhaallllggaattttaamm eevvaannggééllii--
zzáállnnii,, aammiikkoorr nnáálluunnkk jjáárrtt.. AA mmeeggttéérréésssseell aazzoonnbbaann
tteelljjeesseenn úújj éélleetteett kkaappttaamm nneemmccssaakk lleellkkii,, hhaanneemm
ffiizziikkaaii éérrtteelleemmbbeenn iiss,, mmeerrtt aazz ÚÚrr JJéézzuuss aa tteessttii bbeetteegg--
ssééggeeiimmbbõõll iiss mmeeggggyyóóggyyííttootttt.. TTuuddttaamm,, hhooggyy nneekkeemm
eerrrrõõll aa JJéézzuussrróóll kkeellll bbiizzoonnyyssáággoott tteennnneemm.. MMeegg--
rreennddííttõõ vvoolltt sszzáámmoommrraa,, aahhooggyy llééppééssrrõõll llééppééssrree kkii--
bboonnttaakkoozzootttt aazz éélleetteemm.. HHáárroomm éévv aallaatttt vvééggeezztteemm eell aa
tteeoollóóggiiáátt,, ddee kköözzbbeenn mmáárr sseeggééddlleellkkéésszz vvoollttaamm HHaajjddúú--
hhaaddhháázzoonn..

– A feleségével – aki egyben a munkatársa is volt –,
mint mondta, az Úr „szõlõskertjében” találkozott.

–– VVaallóóbbaann,, sszzoollggáállaatt kköözzbbeenn iissmmeerrtteemm ffeell bbeennnnee aa
hhoozzzzáámm iillllõõ sseeggííttõõttáárrssaatt.. MMii,, aa ffeelleessééggeemmmmeell nnaaggyyoonn
hháálláássaakk vvaaggyyuunnkk aazz ÚÚrrnnaakk aazzéérrtt aazz úúttéérrtt,, aammiitt kkaapp--
ttuunnkk.. AAzz 5500--eess éévveekkbbeenn kkeerrüüllttüünnkk öösssszzee,, rreetttteenneetteess
sszzeeggéénnyyssééggbbeenn kkeezzddttüükk aazz éélleettüünnkkeett.. AAzz éébbrreeddééssii
sszzoollggáállaattaaiimm mmiiaatttt eeggyyhháázzii ddeeppoorrttáálláássssaall bbüünntteetttteekk,,
DDeebbrreecceennbbõõll eeggyy ppiiccii ffaalluubbaa,, SSeellyyeebbrree kküüllddtteekk.. NNeemm
vvoolltt kköözzlleekkeeddééss,, tteelljjeesseenn eell vvoollttuunnkk zzáárrvvaa aa vviilláággttóóll,, ddee
hhaammaarr mmeeggéérrtteetttteemm,, mmiiéérrtt kkeelllleetttt iiddee jjöönnnnüünnkk:: eezztt aa
kköörrnnyyéékkeett uuggyyaanniiss eellkkeerrüüllttee aazz éébbrreeddééss.. EEllkkeezzddtteemm
tteehháátt aazz eevvaannggéélliizzáácciióóss sszzoollggáállaattoott ootttt ééss aazz eeggéésszz
kköörrnnyyéékkeenn.. IIsstteenn kkeeggyyeellmméébbõõll kkoommoollyy lleellkkii mmeeggmmoozz--
dduulláássookk iinndduullttaakk eell..

KKoonncczz SSáánnddoorr aajjáánnlláássáárraa kkeerrüülltteemm AAllssóóvvaaddáásszzrraa ((aazz
õõ uuttóóddjjaakkéénntt)),, AAbbaaúújj mmeeggyyee lleeggnnaaggyyoobbbb rreeffoorrmmááttuuss
ggyyüülleekkeezzeettéébbee,, aahhooll 2255 éévviigg sszzoollggáállttuunnkk aa ffeelleessééggeemm--
mmeell.. AAzz eevvaannggéélliizzáácciióóss sszzoollggáállaatt mmeelllleetttt nnaaggyyoonn ffoonn--
ttoossnnaakk ttaarrttoottttaamm aazztt,, hhooggyy aa hhíívvõõ lleellkkéésszzeekk kköözzöösssséégg--
bbeenn lleeggyyeenneekk eeggyymmáássssaall.. RReennddsszzeerreesseenn mmeegghhíívvttuukk
õõkkeett,, ppeerrsszzee ttiittookkbbaann ééss aazz ÚÚrr vvééddeellmmee aallaatttt eeggyyüütttt
vvoollttuunnkk lleellkkii kköözzöössssééggbbeenn.. ÉÉvveennttee lleeggaalláábbbb eeggyy hheetteett
ttööllttööttttüünnkk eeggyyüütttt.. AAzz aattyyaaffiiaakkkkaall mmiinnddeenn kköörrüüllmméénnyyeekk
kköözzöötttt mmeeggpprróóbbáállttuukk ttaarrttaannii aa kkaappccssoollaattoott.. AAmmiikkoorr
ppééllddááuull BBoorrbbééllyy BBééllaa rreennddõõrrii ffeellüüggyyeelleett aallaatttt vvoolltt,,
ééjjsszzaakkaa,, aa TTiisszzaa ttööllttéésséénn mmoottoorroozzttuunnkk hhoozzzzáá.. GGyyoorrssaann
bbeeoossoonnttuunnkk,, lleeppaakkoollttuunnkk,, eeggyyüütttt iimmááddkkoozzttuunnkk ééss mmáárr
eell iiss ttûûnnttüünnkk..

EEzzzzeell aazz oorrsszzáággooss bbaarrááttii kköörrüünnkkkkeell ssookk kköözzööss sszzooll--
ggáállaattuunnkk vvoolltt,, eeggéésszzeenn TToorrbbáággyyiigg kkiitteerrjjeeddõõeenn.. EEzz aa
ttáárrssaassáágg lleetttt kkééssõõbbbb aa bbööllccssõõjjee aa BBiibblliiaa SSzzöövveettssééggnneekk..
BBoorrbbééllyy BBééllaa tteessttvvéérrüünnkkeett ttaarrttoottttuukk aa lleeggaallkkaallmmaassaabbbb
eellnnöökknneekk,, éénn aalleellnnöökk lleetttteemm mmeelllleettttee,, ééss iiggyyeekkeezztteemm
sseeggíítteennii aa mmuunnkkáájjáátt..

– Ezek szerint a közösségnek nagy a megtartó ereje …
–– SSzzeerriinntteemm iiggeenn.. MMeeggggyyõõzzõõddéésseemm,, hhooggyy aa hhíívvõõ

eemmbbeerr éélleettee hháárroomm lláábboonn áállll:: aazz IIggee,, aa kköözzöösssséégg ééss aazz
iimmááddssáágg.. AA mmii éélleettüünnkkeett eezz hhaattáárroozzttaa mmeegg..
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Valamikor a legirigyeltebb hivatások közé tartozott
az orvosoké. Mára ez már gyökeresen megváltozott.
Nagy részük agyonhajszolt, egzisztenciális bizonyta-
lanságban élõ, túlterhelt ember. Makrai Tibor, a Biblia
Szövetség (késõbb: BSZ is) újonnan választott elnöke
nem ilyen, pedig bizonyára neki sem könnyû a máté-
szalkai kórházban, ahol részlegvezetõ belgyógyász-
gasztroenteorológus fõorvos.

*
– Ismereteim szerint eddig is el volt látva feladatok-

kal, hiszen orvosi munkája mellett tevékenyen részt
vett a BSZ körzeti munkájában, a gyülekezeti életben,
emellett négy gyermek édesapja.

–– AA ssaajjáátt eerrõõmmbbeenn bbíízzvvaa nneemm vváállllaallnnéékk úújjaabbbb sszzooll--
ggáállaattoott,, ddee hhiisszzeemm,, hhooggyy aazz  ÚÚrr aallkkaallmmaassssáá tteehheett eerrrree
aa ffeellaaddaattrraa.. HHaa õõ bbíízzootttt mmeegg eezzzzeell,, aakkkkoorr mmeeggaaddjjaa aa
sszzüükkssééggeess iiddõõtt,, eerrõõtt,, bbööllccsseessssééggeett ééss aa jjóó ööttlleetteekkeett iiss..
OOllyyaann eellõõddöökk nnyyoommáábbaa llééppnnii,, mmiinntt BBoorrbbééllyy BBééllaa ééss
AAsszzttaallooss ZZoollttáánn,, nnaaggyy ffeelleellõõsssséégg..

– Kérem, meséljen egy kicsit magáról, a környeze-
térõl, melyben felnõtt!

–– AA sszzüüllõõvváárroossoomm NNyyíírrbbááttoorr.. GGyyeerrmmeekkkkoorroomm mmeegg--
hhaattáárroozzóó lleellkkii ééllmméénnyyee aa nnaaggyymmaammáámmhhoozz ffûûzzõõddiikk.. ÉÉllõõ
hhiittûû aasssszzoonnyy vvoolltt,, aakkiinnééll rreennddsszzeerreesseenn öösssszzeejjöötttteekk aa
tteessttvvéérreekk,, bbiibblliiaaóórráátt ttaarrttoottttaakk.. GGyyeerreekkkkéénntt ssookkaatt vvooll--
ttaamm nnáállaa,, ootttt üülltteemm kköözzööttttüükk,, ééss mmaa iiss bbeennnneemm vvaann aazz
aa jjóó éérrzzééss,, aammii ootttt eellttööllttöötttt.. NNeemm mmiinnddiigg éérrtteetttteemm aazztt,,
hhooggyy mmiirrõõll vvaann sszzóó,, ddee nnaaggyyoonn hhaattootttt rráámm aa kköözzttüükk
lléévvõõ sszzeerreetteett,, aahhooggyy sszzáámmoonn ttaarrttoottttáákk ééss sseeggíítteettttéékk
eeggyymmáásstt.. EEzzeekkbbõõll aazz éévveekkbbõõll ffeellttééttlleennüüll mmeegg kkeellll eemmllíí--
tteenneemm VVaajjddaa MMaarriisskkaa nnéénniitt,, BBoorrbbééllyy BBééllaa bbááccssiitt ééss
KKuuttaassyy BBéélláátt,, aakkiikk sszziinnttéénn nnaaggyy hhaattáássssaall vvoollttaakk rráámm..
KKééssõõbbbb TTááppiióósszzeelléérree jjáárrttaamm ffiiúú ccsseennddeesshheetteekkrree.. 

EEzzeekknneekk aazz aallkkaallmmaakknnaakk iiss nnaaggyy sszzeerreeppee vvoolltt aabbbbaann,,
hhooggyy JJéézzuuss KKrriisszzttuuss hhíívváássáárraa iiggeenntt mmoonnddhhaattttaamm..

AA kköözzöössssééggii ééllmméénnyy vvééggiiggkkíísséérrttee aazz éélleetteemmeett.. AA ddeebb--
rreecceennii RReeffoorrmmááttuuss GGiimmnnáázziiuummbbaann iiss rrööggttöönn mmeeggttaallááll--
ttuukk eeggyymmáásstt aazz IIsstteenn IIggééjjéétt kkoommoollyyaann vveevvõõ ffiiúúkkkkaall,,
rreeggggeelleennkkéénntt öösssszzeejjööttttüünnkk iimmááddkkoozznnii.. KKééssõõbbbb iitttt jjáárr--
ttaamm aazz oorrvvoossii eeggyyeetteemmrree iiss,, aahhooll sszziinnttéénn kkiiaallaakkuulltt eeggyy
hhíívvõõ kköörr.. SSííppooss EEttee ÁÁllmmooss,, PPáásszzttoorr GGyyuullaa,, FFeekkeettee PPéétteerr,,
MMiikkoolliicczz GGyyuullaa jjöötttteekk hhoozzzzáánnkk sszzoollggáállnnii.. AA bbaarrááttssáágguunnkk
eekkkkoorr kkeezzddõõddöötttt,, ss aammiikkoorr 11998888--bbaann ffeellmmeerrüülltt aazz eeggyyee--
ssüülleett llééttrreehhoozzáássaa,, mmii iiss aallaappííttóó ttaaggookk lleettttüünnkk..

– Nem volt szomorú, amikor ebbõl a meleg fészek-
bõl messzire került?

–– NNaaggyyoobbbb hheellyyeenn sszzeerreetttteemm vvoollnnaa eellhheellyyeezzkkeeddnnii aazz
eeggyyeetteemm eellvvééggzzééssee uuttáánn,, ddee aa kkiisseebbbb,, vváássáárroossnnaamméénnyyii
kkóórrhháázzbbaa kkaappttaamm kkiinneevveezzéésstt.. MMiivveell aazz ÚÚrrrraa bbíízzttaamm,,
hhooggyy hhooll jjeellööllii kkii aa hheellyyeemmeett,, nneemm aakkaarrttaamm eemmbbeerrii
sseeggííttssééggeett iiggéénnyybbee vveennnnii.. EEllffooggaaddttaamm aa sszzáámmoommrraa
kkiijjeellöölltt hheellyyeett,, ééss aazzóóttaa iiss hháállááss vvaaggyyookk aazz ÚÚrr vveezzeettéé--
sséééérrtt.. AAmmiikkoorr mmeeggéérrkkeezztteemm aazz iissmmeerreettlleenn vváárroossbbaa,,

eellõõsszzöörr aazz iisstteennttiisszztteelleettrree hhíívvooggaattóó hhaarraannggsszzóótt hhaalllloott--
ttaamm mmeegg.. BBeemmeenntteemm aa tteemmpplloommbbaa,, aahhooll rrööggttöönn kköörr--
bbeevveetttteekk aa tteessttvvéérreekk.. IItttt iiss ááttééllhheetttteemm aa kköözzöösssséégg
ccssooddáájjáátt.. TTeerrmméésszzeetteesseenn rreennddsszzeerreesseenn jjáárrttaamm hhaazzaa
NNyyíírrbbááttoorrbbaa,, iillyyeennkkoorr mmiinnddiigg eellmmeenntteemm aa ggyyüülleekkeezzeettii
iiffjjúússáággii kköörrbbee iiss.. EEggyyiikk aallkkaalloommmmaall iitttt iissmmeerrtteemm mmeegg
aa kkééssõõbbbbii ffeelleessééggeemmeett,, aakkii sszziinnttéénn oorrvvooss..

– Közös életüket melyik városban kezdték?
–– NNééhháánnyy éévviigg VVáássáárroossnnaamméénnyybbaann llaakkttuunnkk,, mmaajjdd aa

mmááttéésszzaallkkaaii kkóórrhháázzbbaann kkaappttuunnkk mmiinndd aa kkeetttteenn áálllláásstt..
KKoommoollyy,, hhíívvõõ ggyyüülleekkeezzeett ffooggaaddootttt iitttt iiss bbeennnnüünnkkeett,, aammii
mméégg aazz éébbrreeddééssii iiddõõbbeenn aallaakkuulltt.. OOtttthhoonnrraa ttaalláállttuunnkk iitttt
iiss,, iiggaazzii lleellkkii kköözzöössssééggrree.. AAzzóóttaa iitttt ééllüünnkk,, mmoosstt mmáárr
nnééggyy ggyyeerrmmeekküünnkkkkeell.. AA BBiibblliiaa SSzzöövveettsséégg kköörrzzeett--
ffeelleellõõsseekkéénntt eellmmoonnddhhaattoomm,, hhooggyy rreennddsszzeerreess aallkkaallmmaaiinn--
kkoonn 5500--6600 eemmbbeerr vveesszz rréésszztt,, aa kköörrnnyyéékkrrõõll iiss eelljjöönnnneekk..

– A Biblia Szövetség új elnökeként milyen tervekkel
kezdi meg a munkáját?

-- AAzz eellõõzzõõeekkbbõõll kköövveettkkeezziikk,, mmeennnnyyiirree ffoonnttoossnnaakk ttaarr--
ttoomm aa kköözzöössssééggii éélleetteett,, eezztt sszzeerreettnnéémm ttoovváábbbb eerrõõssíí--
tteennii.. TTuuddoomm,, hhooggyy kkeevvééss aazz aakkttíívv eemmbbeerrüünnkk,, eezzéérrtt
nneemm ttuudduunnkk mmiinnddeennkkiitt sszzeemmééllyyeesseenn ffeellkkeerreessnnii,, ddee
lleevveelleett íírrnnii,, tteelleeffoonnáállnnii iiggeenn.. SSzzeerreettnnéémm,, hhaa éérreezznnéékk aa
tteessttvvéérreekk,, hhooggyy nniinnccsseenneekk mmaagguukkrraa hhaaggyyvvaa aa sszzóórrvváá--
nnyyookkbbaann sseemm,, ééss tteerrmméésszzeetteesseenn,, aammiikkoorr ccssaakk lleehheett,, jjóó
lleennnnee mmeeggllááttooggaattnnii õõkkeett,, kköözzöösseenn iimmááddkkoozznnii.. AA BBSSZZ
oorrsszzáággooss sszzöövveettsséégg,, eezzéérrtt iiggeenn ffoonnttoossnnaakk ttaarrttoomm,, hhooggyy
jjoobbbbaann ooddaaffiiggyyeelljjüünnkk aa kköörrzzeettii mmuunnkkáárraa,, sseeggííttssüükk aa
kköörrzzeetteekkeett,, hhaa sszzüükkssééggüükk vvaann rráá..

TTuuddoomm,, hhooggyy öörreeggsszziikk aa ttaaggssáágguunnkk,, eezzéérrtt mméégg ttööbbbb
ffiiggyyeellmmeett kkeellll ffoorrddííttaannuunnkk aa ffiiaattaallookkrraa.. JJóókk aazz iiffjjúússáággii
hheetteeiinnkk,, aa kküüllöönnbböözzõõ nnyyáárrii ttúúrráákk,, ddee ttoovváábbbb kkeellll kkuuttaatt--
nnuunnkk aa lleehheettõõssééggeekkeett,, hhooggyyaann nnyyiitthhaattnnáánnkk mméégg jjoobb--
bbaann aa ffiiaattaallookk ffeelléé..

IIggeenn nnééppsszzeerrûûeekk aa BBiibblliiaa SSzzöövveettsséégg sszzaakkmmaaii kkoonnffee--
rreenncciiááii ((oorrvvooss,, ppeeddaaggóógguuss,, tteeoollóóggiiaaii,, hháázzaassssáággggoonn--
ddoozzóó,, tteerreemmttééss--kkuuttaattóó)),, eezzeekknneekk aa kköörréétt mméégg ttoovváábbbb
lleehheettnnee bbõõvvíítteennii.. AA mmaaii eellffooggllaalltt eemmbbeerr –– aakkiinneekk aa
sszzaakkmmáájjáábbaann iiss hheellyytt kkeellll áállllnniiaa –– sszzíívveesseebbbbeenn vveesszz
rréésszztt eeggyy oollyyaann lleellkkii hhéétteenn,, aahhooll kköözzbbeenn sszzaakkmmaabbeelliieekk--
kkeell bbaarrááttkkoozzhhaatt.. 

AA jjeelleennlleeggii mmaaggyyaarroorrsszzáággii hheellyyzzeetteett ffiiggyyeellvvee nneemm
kkeerrüüllhheettjjüükk mmeegg aazztt aa ttéénnyytt,, hhooggyy aazz eemmbbeerreekk ggoonnddooll--
kkooddáássáátt nnaaggyyoonn bbeeffoollyyáássoolljjaa aa ssaajjttóó.. KKüüllöönnöösseenn
vviiddéékkeenn ccssaakk bbiizzoonnyyooss tteelleevvíízziióóss ccssaattoorrnnáákkaatt ttuuddnnaakk
nnéézznnii,, aammiikk iiggeenn eeggyyoollddaallúúaann ttáájjéékkoozzttaattnnaakk.. SSzzeerreett--
nnéémm,, hhaa sszzoollggaattáárrssaaiimmmmaall kköözzöösseenn eellggoonnddoollkkooddnnáánnkk
aazzoonn,, mmiillyyeenn ffoorrmmáábbaann lleehheettnnee kkaappccssoollaattookkaatt ééppíítteennii
aa ssaajjttóó nnyyiillvváánnoossssáággáávvaall,, hhooggyy aa mmii hhaanngguunnkk iiss eelljjuuss--
ssoonn aazz eemmbbeerreekkhheezz.. MMiinnddiigg mmeeggddoobbooggttaattjjaa aa sszzíívvee--
mmeett,, aammiikkoorr sszzöövveettssééggüünnkk eeggyyssééggeess sszzeerrvveezzeettkkéénntt
ttuudd ffeellllééppnnii,, ss aa hhiittvvaallllóó hhaannggoott mmeeggsszzóóllaallttaattnnii.. 
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ÉÉLLEETTEEMM MMEEGGHHAATTÁÁRROOZZÓÓ ÉÉLLMMÉÉNNYYEE AA KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGG
((BBeesszzééllggeettééss DDrr.. MMaakkrraaii TTiibboorr ffõõoorrvvoossssaall,, aa BBiibblliiaa SSzzöövveettsséégg úújj eellnnöökkéévveell))


