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Dr. Nagy Dániel 
 
gyermeksebész 
(Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati 
Intézet Madarász utcai Gyermekkórház, 
Sebészeti–traumatológiai Osztály) 
lelkipásztor 
(Magyar Pünkösdi Egyház, Zuglói 
Szabadkeresztény Gyülekezet) 
 
 
 

Isten kettős elhívást adott az életembe: az egyik az orvosi, a másik a 
lelkészi szolgálat. Feleségemmel, Mónikával – aki szintén orvos és 
sokat segít a gyülekezeti feladatok ellátásában – 3 gyermekünk van, 
Szentendrén élünk. A Zuglói Szabadkeresztény Gyülekezetet 2018 
januárjától pásztoroljuk. 
Gyermeksebészként és lelkipásztorként különösen fontos, hogy 
minden napot lehetőségnek tekintsek a gyógyulásra-gyógyításra, 
hogy komolyan vegyem a MAI nap jelentőségét! A tegnap már, a 
holnap még nincs a kezünkben, de MOST hozhatunk jó döntéseket, 
most bemutathatjuk Mesterünket, Jézus Krisztust az embereknek. Ő 
gyógyított, de ennél még többet is adott: megbocsátást, szeretetet, 
elfogadást! Hivatásunk, munkánk, szolgálatunk révén sokkal több 
emberrel kerülünk kapcsolatba naponta, mint más területeken 
dolgozó embertársaink. Több lehetőség, több felelősség, hogy 
minden betegünknek bemutassuk: Isten szereti! 
Mi tudjuk, de sokan még nem, hogy: „ma van az üdvösség napja!” 
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Gyermekorvosként dolgoztam, infektológiából is 
szakvizsgáztam. 
50 évesen elvégeztem az Evangélikus Teológia 
hároméves levelező tanfolyamát, az itt szerzett 
ismeretek erősítették bennem a Krisztus-központú 
felekezetközi együttműködés bátorságát. 
Isten csodálatosan készítette elő és áldotta meg a 
keresztény orvosok összefogását. Nagy egyetértés-
ben szerveztünk előadásokat, nemzetközi konfe-
renciákat is. A KOMT megalakulásától kezdve 16 

éven át voltam elnök. 
Ezalatt az idő alatt lelkiismeret-furdalást okozott, hogy a családomra 
kevesebb idő jut. Férjem, aki a Műszaki Egyetemen tanított, mindenben 
segített: lelkileg, fizikailag, adminisztrációban. Édesanyám, amíg tudott, a 
háztartásban állt helyt. Három fiunk megértő együttműködéssel, építő 
kritikával támogatott. 
Érdemtelenül kaptuk Isten gazdag áldását: 3 hívő menyünket, 17 istenfélő 
unokánkat, házastársaikat és 15 dédunokánkat. 
Imádkozó háttérként viselem a „tiszteletbeli elnök” címet. 
Vallom: „Bizony, Tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből 
kaptunk.” 1 Krónika 29:14 
 
 
30 éves a KOMT 
A kerekasztal-beszélgetés során az alábbi kérdésekre válaszolnak 
a társaság eddigi elnökei és az első vezetőség tagjai: 
 

• Miért tartottam fontosnak, hogy megalakuljon a KOMT? 
• Mi valósult meg ebből? Nem féltem-e, hogy hátrányom 

lesz ebből a pályámon? 
• Személyes életemben, pályámon kaptam-e segítséget a 

KOMT révén? 
 
 
 

szombat, 11:00  
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főigazgató (Magyarországi Református Egyház 
Bethesda Gyermekkórháza), 
gyermekaneszteziológus-intenzív terápiás szakorvos, 
a Kórházszövetség korábbi elnöke, jelenleg a Magyar 
Gyermekorvosok Társaságának elnöke, öt gyermeke 
és négy unokája van. 
 
 
 

Napjaink kihívásai és közösségünk válaszai a Bethesdában. 
A gyermekgyógyászatban legelőször jelenik meg az egészségügyet 
érintő kultúraváltás. A mai fiatal szülők a közösségi médián keresztül 
mindenről informáltak, egymással szoros kapcsolatban vannak, és 
elvárják, hogy a gyógyítási folyamatban is mindenki társként kezelje 
őket. Gyermeküket a lehető legrövidebb ideig engedik a kórházban 
tartani, és folyamatosan mellette akarnak lenni. Szociálisan 
ugyanakkor kettévált ez a réteg: a gazdagabb, polgárosult fiatalok 
önérdekérvényesítő képessége nagy, a szociálisan hátrányos 
helyzetben levők rosszabban kommunikálnak és kevésbé 
magabiztosak, de az elvárásaik hasonlóak. A Bethesdában ennek a 
változásnak az előnyeit igyekszünk megragadni, a családokra figyelve 
szervezzük a gyógyítást és a kommunikációt. Kiterjedt közösségi 
média aktivitással az egészségértést társadalmi szinten is tudjuk 
javítani. Infrastruktúránk és logisztikánk jelenleg ennek a folyamatnak 
gátja, de a kórház jelentős bővítésével és folyamatai újra-
szabályozásával esélyünk lesz a harmonikusabb ellátásszervezésre. A 
családközpontú figyelem, szervezett és professzionális gyógyító 
munka és az ezeket megjelenítő intenzívebb kommunikáció 
lehetőséget ad arra, hogy keresztény értékrendünk tolakodás nélkül 
áttetsző és tapintható legyen a hozzánk fordulók előtt. 
 
 

szombat, 11:50  
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Bergs Zsuzsanna 
 
1997-ben találkozott Ed Bergsszel, 
és hamarosan összeházasodtak. Az 
1998-as év egészét Izraelben 
töltötték, ahol keresztény önkéntes 
munkákat vállaltak. Ott találkoztak 
az életvédelem munkájával, ahol 

saját maguk is megtapasztalták, hogy milyen kevés kell ahhoz, hogy 
egy krízisben levő kismama az életet válassza gyermeke és saját maga 
számára is. Ezután életüket a magzatok mentésére és a szüleik 
segítésére tették fel. 2000-ben csatlakoztak a KOMT-hoz a Kiáltás az 
életért szekcióval, majd 2003-ban megalakult a Kiáltás az Életért 
Egyesület. Azóta is folyamatosan szolgálnak az Élet védelmében hazai 
és nemzetközi szinten egyaránt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

szombat, 12:10  
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Szülész-nőgyógyász, gyermeknőgyógyász, 
közegészségtan-járványtan szakorvos, egészségügyi 
gázmester 
 
71 éves vagyok, nős, 2 leány apja. 
 
 

 
 
Abortuszhelyzet Magyarországon 
Előadásomban röviden vázolom a magyarországi abortuszhelyzetet. A 
magzatvédelmi (vagy abortusz-) törvényt, s annak érintőlegesen a 
megalkotási történetét. 
Pár mondatban ismertetem nőgyógyászmúltamat, kapcsolatom és 
véleményem az abortuszról, törekvésünket, hogy kórházunkban, 
illetve osztályunkon az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban ne 
kelljen abortuszt végeznünk. 
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Erdész az eredeti foglalkozásom, azonban 
Isten elhívott a fáktól az emberekhez – 
ennek nyomán ma az OM Magyarország 
(ami egy nemzetközi és felekezetközi 
keresztény misszió magyar része) és a 
Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) 
munkatársa vagyok. 
 

 
 
Bus4Life-szolgálat bemutatása képekben 
Feladataim közé tartozik az OM egyik missziója, a Bus4Life-szolgálat 
magyarországi koordinációja. Az utóbbi években, összefogva a Kiáltás 
az Életért Egyesülettel – Ed és Zsuzsa Bergsszel, továbbá az egyesület 
más tagjaival és segítőivel – egy életvédelmi bemutatót rendeztünk 
be a busz fedélzetén. Ezzel a mozgó kiállítással és az ehhez 
kapcsolódó, a 45 perces iskolai órára optimalizált előadásokkal, eddig 
mintegy 75 iskolát látogattunk meg, és sok ezer 12–20 év közötti 
diákkal megoszthattuk az élet fontosságáról, értékéről, szépségéről 
szóló üzenetet. Több esetben tapasztaltuk, hogy az igazság 
megismerése felszabadító lehet, és változást eredményezhet a 
szemléletben, hozzáállásban – már a helyszínen is voltak pozitív 
visszajelzések. Reméljük, hogy hosszabb távon érzékelhető változások 
jelentkeznek ezeknek a fontos ismereteknek a birtokában az emberi 
szívekben, helyi és társadalmi szinten egyaránt – ezért szeretnénk ezt 
a munkát folytatni a továbbiakban is. 
 

 

 

 

szombat, 12:50  
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az IHS Global nemzetközi missziós szervezet 
ügyvezető igazgatója 
Mentőorvosként, majd családorvosként 
dolgozott 20 éven át. Kutatási területe a 
szorongásos zavarok és a depresszió, 
valamint a hit és az egészség összefüggései 
voltak. 
Feleségével, Gabival kilenc gyermekük és 
három unokájuk van. 

 
 
„Lesztek nékem Tanúim” 
Az IHS Global szolgálata 1997-ben Magyarországon indult, és mára 
több mint 110 országban, a világ minden kontinensén zajlik. 
Keresztény egészségügyi dolgozókat készítünk föl, hogy Krisztus 
tanújaként végezhessék munkájukat, segítve ezzel pácienseiket és 
kollégáikat, hogy találkozhassanak Krisztus szeretetével, és Őrá 
bízhassák életüket.  
10 keresztény egészségügyi szervezet együttműködésével működik az 
a Nemzetközi Sóoldat Partnerség (ISP), amelynek keretein belül eddig 
több mint 32.000 egészségügyi dolgozó kapcsolódhatott be a 
folyamatba. 
Hogyan indult és fejlődött a szolgálat? Miben rejlik a partneri együtt-
működés ereje? Mi a potenciálja egy egészségügyi dolgozónak Isten 
Országában? Hogyan lehetünk Krisztus tanúi? Erről szól az előadás. 
 
 

 

 

 
szombat, 16:15  
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Székesfehérvárról származom, hívő evangélikus 
családból. 13 éves koromban adtam át életemet 
Istennek. Ő adott szerető társat, Balla Tibort, aki 
fejlesztőmérnök és a Tiszta Szív Közösség pásztora. 
1982-ben házasodtunk össze. Isten öt gyermekkel 
ajándékozott meg, 1986 és 1997 között születtek. 
1985-ben végeztem a SOTE Általános Orvos-
tudományi Karán. A III. Belklinika laboratóriumában 
kaptam állást. Gyermekeink otthoni nevelése, 
tanítása miatt csak 2004-ben álltam újra munkába; 
Isten bátorított, hogy az egészségügyben szolgáljak, 
szeretetét adjam át, tanújaként éljek. Először a SE 

Tüdőklinikán dolgoztam, majd 2009-ben szakvizsgáztam tüdőgyógyászatból. 
Utána Gödöllőn helyezkedtem el tüdőgondozóban. 2018 áprilisától dolgozom a 
Bp. XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Tüdőgondozóban. 
Kezdetektől KOMT-tag vagyok, 2019. január óta a KOMT elnöke. Fontosnak 
tartom, hogy Isten Országát építsük együtt, Jézus Krisztus tanúiként az 
egészségügy területén. Ehhez munkatársakat keresünk, csapatunk tagjai a 
különböző szolgálati területekről, látásunkról fognak beszélni. 
 
Most mit tehetünk? 
 
Ismertetendő szolgálati területek: 

• helyi csoportok erősítése, újak létrehozása 
• Sóoldat-képzés 
• fiatalok bevonása, mentorálása 
• idősebbek bátorítása, segítése, élettapasztalataik megőrzése, 

továbbadása 
• szakdolgozók bevonása, bátorítás, terhek megosztása 
• média: Tál és Kendő folyóirat, honlap, Facebook 
• ima, közbenjárás 
• életvédelem 

 
szombat, 16:35  
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48 éves vagyok. Egyetemi éveim alatt, 27 éve 
fogadtam el az Úr Jézus megváltó szeretetét, Ő 
hozott új szívet és radikális változást az 
életembe. 
22 éve kötöttük össze az életünket feleségem-
mel, Eszterrel. Négy gyermeket adott nekünk az 
Úr, a legidősebb egyetemista, a legkisebb most 

kezdte az óvodát. 
Budapest XVII. kerület kertvárosi részében élünk, itt van a házi 
gyermekorvosi illetve lelkipásztori (Rákosmenti Keresztény Közösség) 
„praxisom” is. Az előbbit 11, az utóbbit 28 éve vezetem. 
Pécsett végeztem 1996-ban általános orvosként, a gyermekorvoslás 
gyakorlatát a Bethesda Gyermekkórházban és a Szent László 
Kórházban tanultam meg. 
A Közép-Európai Teológiai Akadémia teológiai szakát 1999-ben 
fejeztem be, idén pedig a Pünkösdi Teológiai Főiskola keresztény 
szemléletű coach és vezetés szakirányán diplomáztam, amely 
modern, új látásmódot adott, és felfrissítette a szolgálatomat a 
gyülekezetben és a rendelőben egyaránt. 
Speciális szolgálati területeimnek a Szentírás mélyebb össze-
függéseinek és üzenetének tanítását, a tanítványok és vezetők új 
generációinak felkészítését, valamint a párkapcsolati és 
házassággondozói szolgálatot tartom. 
Nyitott szívvel és füllel ápolok testvéri-baráti kapcsolatokat más 
felekezeti háttérrel rendelkező keresztényekkel is. Bekapcsolódtam a 
Házasság Hete mozgalomba, az Alianszba, helyi és szélesebb körű 
pásztorkörökbe, vagy éppen az IHS Alapítvány Sóoldat-programjába. 
Örömmel készülök a KOMT konferenciájára, és várom, hogy Isten 
jelenléte nyilvánvalóvá legyen közöttünk. 
 
 

vasárnap, 9:00  
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Győri Tamás 
Evangélikus lelkész, teológus, tanár, tanácsadó, 
tréner. 
2001-ben végzett az Evangélikus Hittudományi 
Egyetemen, majd 2003-ban lelkészvizsgát tett. 
Lelkészként különösen is fontosnak tartja az egyházi 
körökön kívül állók megszólítását, az értelmiségiek és 
vállalkozók között végzett szolgálatot. 2001 és 2005 
között a Budapest-Kelenföldi Evangélikus 
Egyházközség lelkésze. 2002 és 2004 között a 
Szakkollégiumi igazgató és lelkész a Luther Márton 
Szakkollégiumban. 2005 és 2009 között tanár, 

iskolalelkész és igazgatóhelyettes a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium-
ban. 2009-ben közoktatási vezető végzettséget szerzett. 2013-ban elvégezte a 
Pécsi Tudományegyetem emberi erőforrás szakát és ugyanebben az évben 
diplomázott a Pannon Egyetem ember és társadalom műveltségterületi tanár 
szakán is. 2009 és 2013 között szervezetfejlesztéssel, projektmenedzsmenttel 
foglalkozott. 1995-től vesz részt az evangélikus és református ifjúsági 
munkában is, rendszeresen ad elő konferenciákon és más alkalmakon. 2000-től 
szerkesztőként dolgozik különféle kiadványokon, a 2011-ben megjelent 
újonnan revideált Károli-Biblia projektmenedzsere. Jelenleg az ESV Study Bible 
készülő magyar kiadásának főszerkesztője. 2003-ban kezdett tanácsadóként és 
trénerként dolgozni kis- és középvállalkozásokat segítve a fejlődésben. 2013 
őszétől 2016 februárjáig a Magyar Természetjáró Szövetség igazgatója. 2015 
szeptemberétől a Hungarian Ministries International munkatársa, 2016 
februárjától teljes állásban. A Budapesti Kortárs Keresztény Intézet igazgatója. 
Nős, három gyermek apja. 
 

Missziót támogató kommunikációs stratégia és a modern 
kommunikációs csatornák. 
Előadásom első felében arról fogok szólni, hogy milyen a jó stratégia, 
hogyan viszonyul ez a vízióhoz és a misszióhoz. Majd arról fogok 
beszélni, hogy hogyan lehet megfelelő kommunikációs stratégiát 
felépíteni, kinek, mit, mikor, hogyan és miért kommunikáljunk. 
Az előadás második felében áttekintem a modern kommunikációs 
csatornákat, és használatukhoz igyekszem ajánlásokat megfogalmazni 
a KOMT hallgatósága felé. 
 

vasárnap, 10:00  



Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 

XXIII.ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA 
 

 

Győri Virág 
 
Pedagógiai és teológiai tanulmányaim elvégzése 
után az Evangélikus Élet hetilapnál helyezkedtem 
el korrektorként, majd olvasószerkesztőként. 2008 
őszétől vagyok a Family című keresztény 
szellemiségű családi és párkapcsolati magazin 
főszerkesztője, egyben a Harmat Kiadó 
munkatársa. A munkámat szolgálatnak tekintem, 
szívügyem a házassággondozás és a 
válásprevenció. Gyakran vállalok előadásokat is 
ezekről a témákról, illetve könyvbemutatók, 
beszélgetések moderálásának is örömmel teszek 
eleget. Az elmúlt években több Harmat kiadós 

kötet megszületésében is közreműködtem szerkesztőként. 
Férjemmel, Győri Tamás József lelkész-misszionáriussal 2000 óta élünk boldog 
házasságban. Három gyönyörű lányunk született: Hanga Kata (15), Kinga Panna 
(13) és Míra Gréta (7). 
 
Bizonyságtétel, az írott média felhasználása, lapkészítés 
Előadásomban először arról szeretnék bizonyságot tenni, hogyan 
vezetett Isten a hivatásom megtalálásában, hogyan álltak össze 
életemben a „mennyei kirakó” darabkái. Kitérek arra is, hogy milyen 
műhelymunka eredményeképpen készül a Family magazin, és hogy 
mennyi áldás rejlik a felekezetközi összefogás erejében. Végezetül 
szót ejtek arról is, hogyan lehet hatékonyabb a tanúságtételünk, és 
miként segíthetnénk egymás szolgálatát: a KOMT a Family magazinét, 
illetve a Family magazin a KOMT-ét. 
 
 
 
 
 
 
 
 

vasárnap 10:20  
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Szilvásy László 
 
57 éves vagyok, az üzleti életben 
vállalkozóként dolgozom több mint 20 éve. 
Jelenleg az Omega Budapest Gyülekezet 
presbitereként szolgálok. Több keresztény 
rádió létrehozásában és működtetésében 
vettem részt kizárólag szolgálati elhívásból. 
 
 
 

 
Keresztény média a mindennapok gyakorlatában 
Az előadás rövid vázlata: 

• Igei vezetés az alapításban 
• alapítás kihívásai 
• tartalomváltás 
• FM-rádió-internetrádió-közösségi média – mint eszköz 

Isten munkájában 
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Dicker Dóra 
 
Isten gyermeke, feleség és két gyermek édesanyja 
vagyok. Veresegyházon élek már 15 éve családom-
mal, jelenleg az erdőkertesi gyülekezet tagja vagyok. 
2014 tavasza óta tudom, hogy kinek is köszönhetem 
az életem valójában. 
 
 
 
 
 

Megtérésem után az volt a legfőbb vágyam, hogy minél jobban 
megismerjem Istent, így beiratkoztam egy felekezetközi iskolába, a 
Fiúság Akadémiára. Az iskola mottója, a „tanulni, tenni, továbbadni” 
az én életemben valósággá vált azáltal, hogy közösségben 
tanulhattam, megismerkedhettem mélyebben a Bibliával, Isten 
kijelentésével. Mindemellett megtanultam, hogy ez az ismeret nem 
az enyém, hanem sáfárkodni kaptam, alkalmazni az életemben, sőt 
helytől, időtől, személyektől függetlenül átadni azoknak, akik a 
környezetemben vagy akár több száz kilométerrel messzebb élnek. Ez 
utóbbira el is hívott az Atya közel két éve, hiszen 2018. január óta az 
éppen induló PontJézus.hu missziói szolgálathoz csatlakoztam, ami az 
50 országban működő Jesus.net nemzetközi keresztyén szervezet 
tagja. Több hívő testvérrel azon munkálkodunk, hogy a modernkor 
eszközével, az internettel tudjuk közelebb vinni az evangéliumot a 
keresők, hitükben elakadók számára. A későbbiekben azokhoz is 
szeretnénk szólni, akik már a hit útján járva akarnak elmélyülni 
bizonyos kérdésekben. 
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Dr. Zonda Igor 
 
51 éves vagyok, 3 gyermek édesapja. 1992-
ben végeztem a SOTE-n. Házi gyermek-
orvosként dolgozom a III. kerületben és 
allergológusként a XII. kerületben. 
 
 
 
 
 

 
„Aki mást felüdít, maga is felüdül” 
A tavalyi KOMT-konferencián első kárpátaljai oltási missziómról 
tartott előadásom óta 10 alkalommal jártam kárpátaljai 
falvakban,ahol több száz gyermeket vizsgáltam és oltottam. 
Ukrajnában évek óta zajlik a kanyarójárvány sajnos egyre több halálos 
áldozattal, és a lakosság nagy része nincs beoltva. A többi védőoltás 
tekintetében is hatalmas hiányosságok vannak, nagyon sok gyerek 
egyáltalán nem kapott védőoltást. A közegészségügyi állapotok és az 
orvosi ellátás nagyjából a 100 évvel ezelőtti magyar viszonyoknak 
felel meg. 
Az itthoni kollégák és az Úristen segedelmével sikerült 6 faluban a 
gyermekek nagy részének hiányzó oltásait pótolni. Mindeközben 
hihetetlen kalandokban, áldásokban és csodákban volt részem, úgy a 
szervezés mint a kivitelezés közben. 
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Dr. Oroszi Pál 
 
Kárpátaljai szolgálat 
Közel húsz éve alakult a Keresztény Egészségügyi Központ 
(KEK) Kárpátalján. Az intézmény első öt munkatársa egy 
sokoldalú összefogás eredményeként néhány felújított 
szobában kezdhette el szolgálatát Munkács belvárosában. 
Folyamatos építkezés, helyi fejlesztések következtek, 
amelyeket rövid időn belül egy fiókintézmény megnyitása is 

követett Tiszaújlakon. Kárpátalján a 90-es évek végén komoly gondokkal küzdő 
egészségügyi ellátás javítása mellet az alapítók nem titkolt szándéka a lelki 
segítségnyújtás volt. Nem egyszerű feladatra vállalkoztak az alapító egyházak, 
hazai és külföldi keresztény szervezetek, amikor néhány évvel a 
rendszerváltozás után Kárpátalján elsőként hoztak létre egy nem állami 
fenntartású egészségügyi intézményt. A kommunizmus évtizedei után nem 
kisebb kihívásnak tűnt az sem, hogy egy egészségügyi intézmény lelki 
segítségnyújtásra is vállalkozott, a betegek teljes gyógyulása érdekében 
szorosan közreműködik az egyházakkal. Mára a KEK napi 250 járóbeteget ellátó 
intézmény több mint 60 dolgozóval. A 12 különböző szakorvosi rendelés mellet 
a régióban kiemelkedő diagnosztikai lehetőségekkel rendelkezik. A regisztrált 
betegek száma meghaladja a 210 ezret. A KEK az Ukrán Egészségügyi 
Minisztérium által akkreditált és szakmailag elismert intézmény. A betegek 
szakszerű ellátása mellet az intézmény közegészségügyi és ismeretterjesztő 
tevékenysége közismert a régióban. Szorosan közreműködik oktatási, egyházi 
és humanitárius szervezettekkel, tevékenyen vesz részt a kárpátaljai magyar 
közösség támogatásában, boldogulásában szülőföldjén. Mára nincs olyan 
kárpátaljai magyar család, amely valamilyen formában nem részesült volna a 
KEK által nyújtott támogatásban, szolgálatokban. 

A gyógyító tevékenység szerves 
részeként tekintünk a lelki problémák 
feltárására, kezelésére egyéni és családi 
szinten. Ezen tevékenység rendkívül 
pozitív eredményeként tekintünk azokra 
a visszajelzésekre, amelyek szerint 
pácienseink döntő hányada tartotta 
ugyanolyan fontosnak az intézmény 
nyújtotta lelki segítséget, mint a fizikai 
gyógyulást. 
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Dr. Fodor Réka 
 
háziorvos, Semmelweis 
Egyetem Családorvosi 
Tanszék akkreditált 
oktatója 
missziós orvos, az 
Afréka Nemzetközi 
Humanitárius Alapítvány 
elnöke 

 
Mennyország és pokol az afrikai orvosi missziókban  
2015-ben végzett először orvosi missziót Ugandában egy négytagú 
orvos csoport tagjaként. Erről írta meg Afréka című könyvét, mely 
nagy sikereket ért el, nemcsak orvosi körökben.  
2017-ben létrehozta az Afréka Nemzetközi Humanitárius Alapítványt. 
„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül 
a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger” – Teréz anya szavai 
ihlették a nigériai orvosi missziót, mely azóta második otthonává lett. 
2019 márciusában negyedik alkalommal járt ott, a következő, ötödik 
missziós útra két hét múlva indul. Abban a kórházban végez gyógyító 
tevékenységet, ahol Dr. Csókay András idegsebész már hét ideg-
sebészeti missziót szervezett. 
A keresztény afrikai emberek, bár mérhetetlen szegénységben élnek, 
mégis boldogok, mosolyognak, hálásak. Példaértékű hitük és 
figyelmességük miatt mindig úgy érzi, hogy gazdagabban tér vissza, 
mint ahogy elindult.  
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Dr. Csókay András 
 
idegsebész, misszionárius orvos 
 
Pályáját mérnökként kezdte, majd 3 év elteltével 
pályát módosított. 1989-ben a SOTE-n orvosi 
diplomát szerzett, majd 1994-ben idegsebész 
szakvizsgát tett. 1989-től idegsebészként 
Budapesten, majd Szombathelyen, Miskolcon is 
dolgozott. 2013-tól lett a Magyar Honvédség 
Egészségügyi Központ idegsebészeti osztályának 
vezető főorvosa, ahová magával hozta az általa 
kifejlesztett két innovációs műtéti technikát is: az 

agyi érvarrást és az új tumorkezelési technikát. Az innovációban személyes 
Krisztus-hitének, Isten vezetésének jelentős szerepe volt. 
Az afrikai, szükséget szenvedő embereket a szívén viseli, Nigériában 
idegsebészeti műtőt állított fel, ahol többször végzett missziós munkát. 
2019. augusztus elején egy bangladesi sziámi ikerpárt választott szét 30 órás 
műtét során, a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány harmincöt fős 
magyar orvoscsapatával. Rabeja és Rokeja szétválasztására 2017-ben kérték fel 
őket. Az alapítvány orvosi csoportját ő vezette a dakkai katonai kórházban. 
 
 
 
Felkészülés Jézussal nehéz műtétekre 
 
Nem a siker a fontos, hanem a Jézusban való hit. Így, szabadon Teréz anya 
után, arról szólna az előadás, hogy mit kell megtennünk ahhoz, hogy a 
nehéz orvosi feladat elvégzése után, ha bűnbánatban is, de merjünk 
szembenézni önmagunkkal és a bennünk élő Krisztussal. A misszióban 
különösen fontos ez. A misszió nem lehet egyfajta szakmai gyakorlótér. Itt 
nincs senki, amikor segítségért kiáltasz csak Jézus. Éppen ezért az otthoni 
háttérima különös jelentőséggel bír. 
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EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ 
Nemzeti Együttműködési Alap 

Társaságunk 2019. évi működését az Emberi Erőforrás Minisztérium 
támogatta. 

 

 

 


