
 
 
Március 25-én, szombaton a Gyermekszolgálatok Osztálya 
országos gyermeknapot szervez Szuper Szombat címmel 
Budapesten a József Attila Művelődési Központban (XIII. József A. 
tér 4.) 10-15 óráig. Kérjük, a szülők hozzák el gyermekeiket erre az 
alkalomra. Szeretettel várunk minden gyermeket! E napon 
gyülekezetünkben nem lesz gyermektanítás. 
 

 
 

  
 
Április 28 és május 1 között az 5. Adventista Egészségtudományi 
Napok (ATUNA) konferencia kerül megrendezésre Szegeden. 
További információ a faliújságon. 
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 A Generál Konferencia Női- Gyermek- és Családi 
Osztálya ,,Érd el a világot!" címmel világszéles 
vezetőképző konferenciát szervez 2017. május 10-13 
között Budapesten a Kongresszusi Központban. 100 
országból 600 résztvevőt várnak, a megnyitón állami 

képviselők is a meghívott vendégeink között lesznek. A rendezvény zártkörű, a 
szombati alkalomra várják a vendégeket Mark Finley prédikátor előadására. 
A rendezvény hivatalos oldala: http://family.adventist.org/rtwbudapest2017 
Erre az alkalomra egyházunk Zenei Osztálya kórusszolgálatot szervez ,,Budapest 
Adventista Kórus" néven. Várjuk a kórustagok, énekesek és zenészek jelentkezését Tajti 
Enikőnél személyesen, e-mailen (violinkulcs01@gmail.com) vagy telefonon: 
06305773940 
Próba időpontok: 
2017. április 29. szombat 17.30 - 19.30 Bp. A gyülekezet 
2017. május 6.  szombat 17.30 - 19.30 Bp. A gyülekezet 
Előadás: 2017. május 10. szerda 19 óra, próba 17.30 órától, Kongresszusi Központ 
Előadás: 2017. május 13. szombat, próba 8.45-től a helyszínen 

A Dunamelléki Egyházterület május 28-ára tűzte ki az XIX. Egyházterületi 
Konferencia időpontját. A konferenciával kapcsolatos körlevelél a faliújságon 
olvasható. 
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Tábea szolgálat hirdetményei 
 
Március 11-én szombaton, Pörneki Attila és az Advent Kamarazenekar 
szolgál gyülekezetünkben, fennállásuk 40 éves évfordulóját ünnepeljük. 
A tábea osztály közös ebéddel szeretne kedveskedni a vendégeknek és 
gyülekezeti tagjainknak. 
Kérjük, akik süteménnyel tudnák támogatni az ebédet, jelentkezzenek Dán 
Ilonkánál vagy Ráczné Ócsai Ellánál. 
  
Arra is kérné a tábea osztály a kedves testvéreket, hogyha tudnak 
környezetükben rászoruló testvérekről, feltétlenül jelezzék az osztály felé, 
hogy mindenkit el tudjunk érni és a lehető legtöbbet segíthessünk. 
Említsétek meg Baksa Anikónak. 
  
Külföldi fiatal Budapesten tanuló testvéreink gyakran maradnak délben 
ebédre gyülekezetünkben. Akik itt szoktak maradni ebédelni, kérjük 
gondoljanak rájuk is egy tál étellel. Ezek a diák  testvérek szívesen vennék 
ha kaphatnának egy kis meleg ételt szombatonként. Ha csak egy adag 
étellel hoz valaki többet, az nagy segítséget jelentene ezeknek a 
fiataloknak.  
 
A Tábea szolgálat kéri jelentkezzenek azok az idősebb testvérnők, akik 
alkalmanként szívesen tudnának segíteni péntek délutánonként főzni a 
konyhánkban a szombati ebédeltetésre. Erre csak egy-egy héten kerülne 
sor, de nagy segítséget jelentene, ha tudnák a tábea felelősei, hogy kikre 
lehetne számítanunk. Jelezzétek Baksa Anikónál vagy Dán Ilonkánál. 
 
Azokon a szombatokon, amikor vendégeket hívunk ebédelni, figyeljünk a 
vendégek elsőbbségére. Arra kérné a tábea szolgálat testvéreinket, hogy 
időben előbb vendégeinket szolgálhassák ki, adjunk nekik erre 
lehetőséget. A vendégek kiszolgálása után kezdjék meg ennek a 
gyülekezetnek a tagjai önmaguk által hozott ételeket előkészíteni.  
 
A konyhánk eszközeire kérjük közösen vigyázzunk! Különösen a mikróra, 
sütőre, tűzhelyre. A mosogatógép kezelésére megkértük Bede Károly 
testvért, hogy legyen annak a felelőse. Engedjük, hogy csak Bede testvér 
kezelje a mosogatógépet. Amennyiben valaki használta a tányért, 
evőeszközöket, tálcákat stb. kérjük gondoskodjon annak elmosogatásáról, 
vagy tegye be a mosogató gépbe, de bekapcsolni már hagyjuk Bede 
testvérnek a gépet. 
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