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Isten Hozott Tahiban!
Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat! 
Reméljük ez a hétvége egy felejthetetlen élmény 
lesz. Kívánjuk, hogy a különböző témák, előadások, 
műhelymunkák áldás legyen az életedre.

 - Dr. Szűcs Zoltán, Presbiteri Tanács elnöke -

„Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek 
tehát bölcsek és józanok…”  1Pét 4,7

PROGRAMOK

Péntek 
18 órakor vacsora

19 órakor Révész Lajos - Férfi kapcsolata a nővel

Szombat 
7:00-tól Térden állva!

8:00-tól  reggeli

9:30 Kántor Tamás - Férfi a családban

14:00 órakor Műhely munkák: 

Gasztronómia: Vomberg Frigyes mesterszakács,  

                           Bocuse d’Or Akadémia 

Modellezés: Orsovai Dezső 

                      Magyar Modellező Szövetség 

Kertészet/méhészet: Boros Dávid  

                                     lelkész-méhész

Túrázás: Paróczi Zsolt lelkipásztor- tájfutó 

17:00-tól Bluegrass  

17.30 kor  malac sütés!  kerti parti  

Vomberg Frigyes Mesterszakács és  Varga József- Pápai 

tófogadó közreműködésével 

www.malomhorgaszto.hu

19:00-kor Dr. Somody Imre  Férfi és a karrier

Vasárnap 

9:30 órakor Durkó István - Tiéd a Pálya 

12:00-kor  ebéd 

Térzene: szombat este Bluegrass,  Dunaharaszti  

Zenei csapat: Offline Band, Szentendre

Bluegass
 2007-2008-tól játszunk együtt  ketten,hárman majd 

öten a Dunaharaszti Baptista gyülekezetből. Az évek 

során tagcserék (öten-hatan) egy ideig USA-beli tagunk 

is volt. Jelenleg hatan vagyunk viszont különböző  

gyülikből. Jól ismert régi gyülis énekeket játszunk 

bluegrass stílusban (valahol az amerikai folk és country 

között) kizárólag akusztikus hangszereken. A stílus ere-

dete Kentucky 1930-1940.   

OFFLINE BAND 

2003-ban jött létre a csapat egy lelkes baráti társaság 

tagjaiból. Kezdetben a gyülekezeti dicsőítés vezetése 

volt az elsődleges célunk, azonban a szentendrei 

misszió következtében egyre többször külső hely- 

színeken is megjelentünk.  

FÉRFI A PÁLYÁN
Országos Baptista 

Férfi Találkozó

2015. szeptember 25-27. Tahi
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Az Offline Band név is hasonló okból ragadt ránk 2007-

ben. Az Offline elnevezésű programunk házi zene-

karaként kézenfekvőnek bizonyult – a könnyebb bea-

zonosítás végett -, hogy a dicsőítő csoport megnevezés 

helyett az Offline Band-et használjuk. 

Csapatunk 2010 óta új zenészekkel és egyben kiváló 

barátokkal bővült. Jelenleg több formációval is színpad 

ra állunk, valamint több zenei irányt is képviselünk a 

bluegrasstől a rock-ig. A sok változás és spontaneitás 

mellett bátran elmondhatjuk magunkról, hogy egy 

valami állandó és közös: mindannyian szeretjük Istent, 

és szeretnénk, ha a zenénken keresztül mások is meg-

tapasztalnák és megismernék azt a szabadságot, amit mi! 

Durkó István
Keresztyén szülők 

gyermekeként Békésen 

született. Középiskolai 

tanulmányai alatt, tizen-

nyolc évesen tért meg, 

majd 23 évesen Isten 

elhívta a teljes idejű szol-

gálatra. Először ifjúsági 

lelkipásztorként szolgált 

szülővárosában, majd 

2003-ban Budaörsre 

költözött és munkatár-

saival új gyülekezetet 

alapított. Lelkipásztori szolgálata mellett folyamatosan 

részt vett közegyházi munkákban. Missziókerületi 

alelnök, ifjúsági munka országos vezetője, valamint 

a gyülekezetplántáló szolgálat országos vezetője is 

volt. Teológiai tanulmányai során BA, valamint MA 

végzettséget szerzett. Az elmúlt években több civil 

szervezet és missziós társaság munkájában, valamint új 

gyülekezetek alapításában is szerepet vállalt. 

Feleségével Máriával, valamint  Debóra és Ruben nevű 

gyermekeivel Budaörsön élnek.  Jelenleg az MBE 

missziói igazgatói munkája mellett a budaörsi Kőszikla 

Baptista Gyülekezet lelkipásztora.

Kántor Tamás (54)
Isten úgy mutatkozott be 

nekem, hogy megismertetett 

azzal, akit a legjobban szeret.

Hadd soroljam föl én is, kiket, 

miket szeretek leginkább. 

Szeretem Istent, még ha nem 

is úgy, ahogy ő engem. 35 

éve hiszem, hogy örök életet 

adott nekem Jézusban.

Szerelmes vagyok egy kiváló, gyönyörű asszonyba, 

aki 31 éve fogad el férjeként, ráadásul jó kedvvel teszi 

mindezt.

Gyönyörködöm három felnőtt gyermekünkben (Kornél 

29, Judit 26, Barnabás 22, utóbbi egyben Rebeka 

újdonsült férje), életem nagy kalandja, hogy léteznek, 

sokat tanulok tőlük.

Szeretem a gyülekezetemet (Bp. József utca), tele 

remek testvérekkel, hiteles példákkal.

Szeretem a munkámat (informatikus), az emberi 

történeteket (főként élőben, de színpadon, könyvben és 

filmen is), legjobban a mozgatórugók izgatnak.

Lelkesen főzök és utazom, érdekel a politika és a sport, 

utóbbi nemcsak külső szemlélőként.Élvezem az életet, 

jól érzem magam a bőrömben minden szerepemben.

Orsovai Dezső
Gyermekként, nyolc 

évesen ismerkedtem 

meg a modellezés-

sel. Akkor ez játéknak 

indult, de egy éltre 

szóló szenvedélyé, 

később hívatásommá 

is vált. A model- 

lezés egy technikai 

sport, ami szervesen 

illeszkedik az egye-

temes és a magyar sport rendszerébe. Nekünk kell 

megálmodni, kitalálni, megtervezni a modellt, elkészíte-

ni, megépíteni, és később versenyezni is vele. Magyar- 

országon nagyon komoly hagyománya van, 2009-ben 

ünnepelte 100 éves jubileumát a repülőmodellezés. 

Ifjúkorom meghatározó tevékenységé vált, minden 

szabad időmet a modellező klubban és a versenyek-

en töltöttem. Megtanultam tervezni, alkotni, dolgozni, 

különböző technológiákat alkalmazni, és talán ami 

a legfontosabb, küzdeni. Versenyző alkat lettem, aki 

örömmel és szívesen küzd, nem szeret és nem akar 

veszíteni. A kudarcok mindig lelkesítettek, a sikerek 

pedig prémiumként támogattak a folytatásban. 
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1976-ban lettem tagja a válogatottnak, így nemzetközi 

versenyeken is indulhattam. Sport pályafutásom során 

közel ötvenszer nyertem Országos Bajnoki címet, több 

mint százszor voltam dobogós helyezett. Többször tag-

ja voltam világ és Európa Bajnok csapatnak, egyéniben 

pedig Európa Bajnok, többször helyezett, és világbajnoki 

harmadik helyezett voltam. Többször nyertem nemzet- 

közi versenyt és voltam helyezett is. Mint minden 

sportágban itt is vannak világ és nemzeti rekordok,  

eddig nyolc alkalommal repültem világrekordot. 

A megtérésem után másként tekintettem erre az  

adottságomra. Isten támogatott ötletekkel, mego-

ldásokkal, bölcsességet adott, szerencséssé tett, 

erősítette bennem az igényességet, a kitartást. 

Elkezdtem átadni, továbbadni azt amit kaptam. A sikere-

im többsége is erre az időszakra számíttatnak.  Isten 

gyönyörködik abban, ha jól forgolódunk a Tőle kapott 

ajándékokkal, tehetséggel. 

Végtelenül hálás vagyok Istennek a talentumért, amit 

hiszem, hogy tőle kaptam, a sikerekért, győzelmekért is 

őt illeti a dicsőség.

Paróczi Zsolt
 1 feleséges, 6 gyermekes, 4 unokás 

(várjuk az 5-iket) lelkipásztorként 

szolgálhatom az Urat. 21 évet a “Jó 

az Úr” Bodrogi Baptista Gyülekezet-

ben tölthettem, mint lelkipász-

tor-intézményvezető.  

1 éve a Szigetszentmiklósi Baptista 

Gyülekezet szeretetét élvezhetjük 

családommal együtt.  Fiatal korom-

ban tájékozódási futóként sportol-

tam. Most szeniorként is élvezem az 

aktív kikapcsolódás ilyen formáját. 

Szeretem a természetet, a mozgás 

örömét és az ezzel járó kihívásokat. 

Révész Lajos 
48 éves vagyok, életem felét, 24- évet éltem ed-

dig házasként Szilvivel. Ő az én társam, kiegészítőm, 

bátorítóm és szerelmem. Két egyetemista korú lányt 

engedünk lassan ki az életbe, 22 és 20 évesek, és két 

fiút igazgatunk még szorosabb szülői kötelékben, akik 

16 és 10 évesek. 

Feleségem középiskolai magyartanár, de most szó-

vivőként dolgozik. Sokat segít nekem a székesfehérvári 

gyülekezet pásztorlásában, ahol 9. éve szolgálunk. A 

sokszor stresszel teljes napjainkat közös hobbink,  

a természetjárás/túrázás és a bringázás oldja időnként. 

Régi szenvedélyem 

a motorozás ma már 

csak visszafogott 

formában, de időnként 

hatásosan simítja 

ráncaimat az igencsak 

magasra nőtt homlo-

komon.

Szeretek utazni, fal-

labdázni, embereket, 

helyeket, kultúrákat megismerni.

Mindennél jobban szeretem a családom, akikért szí-

vesen megteszek bármit, vagy ha kell, lemondok 

bármiről. Ennél jobban már csak Megmentőmet szere-

tem, Akinek  33-éve köteleztem el magam.  

Megtisztelsz, ha találkozhatunk a konferencián. 

Boros Dávid vagyok, 

családos férfiú egy fiatal és 

szép feleséggel, valamint 

három csodálatos gyermek- 

kel. Kiskőrösön élünk, az 

itteni baptista gyülekezet 

és körzet lelkipásztora 

vagyok. Szeretem a változa-

tosságot, az új dolgokat, de 

régi dolgok bája is magával tud ragadni, és törekszem 

az állhatatosságra. Hobbim a feladataim teljesítése, 

kezdeményezések felkarolása, testvéreim segítése.

Méhész őstermelő vagyok 10. éve, jelenleg 27 család-

dal. Négyféle kaptárrendszert használok, évente ötször 

vándorolok, családjaim száma átlagban másfélszeresére 

bővül idényenként. Emellett szeretem a sportot, az 

utazásokat, a tengert, a hegyeket télen-nyáron. 

De legjobban az mozgat meg, amikor úgy érzem, hogy 

Isten használ az ő tervében.

Vomberg Frigyes - mesterszakács  
Konyfafőnök volt különböző éttermekben és szállodák-

ban, szakoktató, food stylist, jelenleg a magyar Bocuse 

d’Or Akadémia Egyesület tagja. Nős, két gyermek apja. 

„Nagyon kocka vagyok. Fehér-fekete. Így élem az 

életem. Ha eldöntöttem, hogy valamit nem csinálok 

tovább, akkor azt nem csinálom és kész. Attól a pillanat-

tól kezdve az már a múlt. 

A szakács minden nap szakács. Ha lejár a munkaidő, 

akkor is az ételeken töprengesz, ha nyaralsz a gyere-

keddel, homokvár-építés közben fejben főzöd a bazsa-

likomos pestót. Ez egy ilyen élet, de jó. 
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Szakácstanulóként az apám Váci úti vendéglőjében 

sokszor folyami rákot kellett tisztítanom.  

Ki a csuda akart a nyolcvanas évek elején Angyalföldön 

friss zalai rákot enni? Senki. De ő elkészítette, mert akar-

ta, hogy legyen az étlapon rák meg csiga. Volt értelme? 

Nem tudom. De ha visszagondolok, azt hiszem, élvezte. 

Számomra a pénz nem jelent semmit. Pusztán azért, 

mert fizetnek érte, nem dolgozom olyannal, akivel nem 

szeretnék, de ha barátok hívnak főzni egy rendezvényre, 

nem kérdezem, mennyi a fizetség.

Legszívesebben vendég szeretek lenni. Semminek nem 

örülök jobban, mintha meghív a barátom vacsorára. 

Amíg főzött, rám gondolt. Adott valamit magából, és 

ennél nincs számomra nagyobb megtiszteltetés.”  

(részlet a Nagy SÉF könyvből)

Dr. Somody Imre
A Budapesti Central Kávéház tulajdonosa.

Németországi közgazdasági tanulmányait követően a 

Chinoin Gyógyszergyárban dolgozott gazdasági  

igazgatóként. 1988-ban létrehozta a Pharmavit Rt-t és  

ezzel együtt a Plusssz márkát.

Esküvő, rendezvények, táborozás Tahiban!   
www.baptistaudulok.hu  

Uzonyi Norbert: 06 20 822 8560

Wifi: Tahi * ferfiapalyan

Szállás a Református üdülőben: 
Fónagy Miklós  +36 30 638 5000 

2022 Tahi, Nagykert 
Megközelítés: 11-es fő útról balra a Sionhegyi úton

1996-ban 110 millió dollárért az amerikai Bristol-Myers 

Squibb megvásárolta a céget, így tulajdonostársaival 

nagy vagyont szerzett. Vagyonából számos karitatív és 

társadalomfejlesztő tevékenysége mellett, egészségügyi 

projekteket kezdeményezett (Veresegyházi Misszió 

Egészségügyi Központ). 

2000-ben társaival létrehozza a Bolyai Alkotói Díjat,  

valamint a Bolyai Önképző Műhelyországos hálózatot 

fiatal tehetségek számára, újjáépíti a Centrál Kávéházat.

1998-2002 között a miniszterelnök gazdasági 

tanácsadója, tagja a Tudománypolitikai Tanácsadó 

Testületének, később a Köznevelési Tanàcsnak. Sok 

kimagasló kitüntetést kapott, mint Marketing Superstar, 

Év embere, Magyar Üzleti Díj, Budapestért Díj, George 

Washington Díj, Magyar Köztársaság Középkeresztje.

2012-ben A megváltozott egészségpolitikai és finan- 

szírozási környezet megroppantja a cégcsoportját és 

kénytelen egészségügyi tevékenységeit fokozatosan 

felszámolni.

Egészségi állapotának romlása során kiemelkedő 

mértékű vagyona és társadalmi elfogadottsága elvesz-

tésekor az okokat keresve Istenhez fordult. Nem értette, 

miért nem segített Isten egy ilyen nehéz helyzetben 

neki, aki mások felemeléséért munkálkodott évek-

en át.  A keresésben jutott el egy férfi csendes hétre 

Biatorbágyra, ahol Isten megszólította és ő megértette 

akaratát. Ekkor, 2014 februárjában meghozta élete 

legfontosabb döntését, Isten rendje, törvénye és akarata 

szerint akar élni.  

Szívén viseli a nemzet felemelkedését, melynek egyik 

eszköze a Centrál Kávéházban havi rendszerességgel 

működő Imareggeli sorozat.

Otthona Vácegres, ahol képviselőtestületi tag. Második 

házasságában 2004 óta él feleségével Helgával. Három 

gyermekük van: Levente, Hanna és Szonja.


