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Eljött
szülésének
ideje „Történt pedig azokban a napokban,

hogy Augusztusz császár rendeletet
adott ki: írják össze az egész földet.

Ez az elsô összeírás akkor történt,
amikor Szíriában Kviriniusz volt a helytartó.

Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. 
Felment József is a galileai Názáretbôl Júdeába, Dávid városába, ame-

lyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségébôl szárma-
zott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban

volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte
elsôszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem

volt számukra hely.”
(Lk 2,1-7)
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József Máriával, aki a szíve alatt hordta
a kis Jézust, több mint 100 kilométeres út
után érkezett meg Názáretbôl Betlehem-
be. Számukra nem jöhetett volna rosz-
szabbkor a császári rendelet. Kötelezô
volt útra kelniük, hogy József születési
helyén, Betlehemben vegyenek részt a
népszámlálásban. Hiába volt Mária áldott
állapotban, a terhesség utolsó idôsza-
kában, nem kaptak felmentést a hosszú és
fáradságos út alól. Keserûségüket még
tovább fokozhatta, hogy megérkezve
Betlehembe már nem volt számukra szál-
láshely. Távol a megszokott környezettôl,
a biztonságot jelentô otthonuktól, el-
fáradva, a bármelyik pillanatban bekövet-
kezhetô szülés feszültségében várják sor-
suk beteljesedését. Az Úr azonban nem
hagyja magukra ôket. Szállást biztosít szá-
mukra, mégpedig egy istállóban. Nem a
legideálisabb, nem is a legkényelmesebb
hely, de még így is, arra a néhány napra
otthonuk lehetett, hogy biztonságban
megszülethessen Jézus. A bûnnel szeny-
nyezett világ nem ismerte fel a Megváltó
születésének áldott idejét, de a mennyei
Atya Isten gondjukat viselte.

Ez az atyai gondoskodás Jézus Krisztus
érdeméért minden megváltott élet szá-
mára elérhetô és átélhetô. Nap, mint nap
bizonyságot tudunk errôl tenni egyen-
egyenként és mint gyülekezeti közösség
is. Több évtizede ideiglenes otthona a
csömöri reformátusságnak az evangélikus
templom. A mennyei Atya gondoskodott
arról, hogy méltó helyen élhessük át a
szívekben megszületô Krisztus csodáját.
Hálásak vagyunk ezért teremtô Urunk-
nak, aki kegyelmébe fogadott bennünket,
és hálásak vagyunk az evangélikus test-
véreknek is, akik Isten áldott eszközeként
kísértek végig utunkon!

Abból a néhány református családból,
akik évtizedekkel ezelôtt havonta egyszer
tartottak istentiszteletet, mára közel két-
száz család lett. A Szentlélek áldott
munkájának köszönhetôen elérkezett az

idô, hogy saját otthonunk legyen. Nagy
idôket élünk meg gyülekezeti közössé-
günkben, hiszen az ideiglenes ottho-
nunkat rövidesen felváltja a saját otthon.
„A Magvetô Háza” I. ütemében tervezett
lelkészi hivatalt, lelkészi lakást és gyüle-
kezeti termet a jövô év folyamán birtokba
vehetjük. Az Úr gondoskodása hálaadásra
hív bennünket!

Jézus születésének a története azon-
ban rámutat arra is, hogy a saját otthon
létrejötte egy új küldetést is fog jelenteni
számunkra. Már nem vendégek leszünk,
hanem vendéglátók, azaz Isten elvesztett
bárányainak nekünk kell majd szálláshe-
lyet biztosítani. Gyülekezeti otthonunkat,
és majd a templomunkat is, ajándékba
kapjuk az Úrtól. Nem a mi érdemünk,
hogy végre megvalósulhat régi álmunk, az
Úr Jézus kegyelmének köszönhetjük, Aki
biztosítja az építkezéshez szükséges anya-
gi és lelki forrásainkat. „A Magvetô Házát”
ajándékba kapjuk az Úrtól, de nemcsak
magunkért. Eszközként kapjuk, hogy
Krisztus példáját követve „magvetôként”
szolgáljunk vele és általa a jövô nemzedék
megtérése és üdvössége érdekében.

Istennek hála, szépen halad az építke-
zés, ajánlom minden gyülekezeti tagunk-
nak, hogy hétrôl-hétre látogasson ki oda,
hogy folyamatában is részese legyen ott-
honteremtésünknek. Hosszú még az út
elôttünk, gyülekezeti otthonunk I. üteme
után szeretnénk majd a II. ütemhez, a
templomhoz is hozzákezdeni. Ahhoz
azonban, hogy eljussunk a templomépí-
tésig, az I. ütem kivitelezési munkálatait
kell befejeznünk, amelyhez további anya-
gi forrásra is szükségünk van. A gyüleke-
zeti közösségünk összefogása és az egyéni
áldozatvállalás mellett, a krisztusi szeretet
és szolgálat megélésére is szükségünk van
ahhoz, hogy az Úr áldásával beteljesüljön
otthonteremtésünk. 

József Máriával, aki a szíve alatt hordta
a kis Jézust, nem volt könnyû helyzetben.
A hosszú és viszontagságos út, a szállás-
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Ünnepi köszöntô

KÖSZÖNTJÜK OLVASÓINKAT!
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Ünnepi köszöntô
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hely hiánya mind teher-
ként nehezedett rájuk.
Az Úr szeretô gond-
viselése azonban eny-
hített terhükön: vé-
delmet nyújtó szállásra
találhattak, és áldott kö-
rülmények között vi-
lágra születhetett a
megváltó Krisztus. Ka-
rácsony ünnepére ké-
szülve kívánom, hogy a
Szentlélek segítségével
mindannyian lássuk
meg az Úr szeretô
gondoskodását még a
nehézségeink közepet-
te is. Jézus Krisztus érde-
méért nem hagy el ben-
nünket, velünk van itt
ezen a földön, az idei-
glenes szálláshelyünkön,
hogy aztán ölelô kar-
jaival fogadjon a men-
nyek országában. 

Az Úr szeretetében
és gondoskodásában
megélt áldott ünnepe-
ket kívánok!

Esztergály Elôd Gábor

Ady Endre

AZ ÚR ÉRKEZÉSE

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten. 

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon
De háborús éjjel. 

És megvakultak Hiú szemeim. 
Meghalt ifjúságom,
De ôt, a fényest, nagyszerût,
Mindörökre látom.
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Adventi gondolatok
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“Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!”
(Mt 4,17)

„Amikor a mi Urunk és Mesterünk azt
mondta: „Térjetek meg!”, azt akarta,
hogy a hívek egész élete megtérés legyen.”
(Luther Márton 95 tételének elsô pontja)

Luther azzal kezdi 95 pontból álló egy-
házkritikáját, hogy Jézus igehirdetésének
központi üzenetére, a megtérésre irányít-
ja a figyelmet. Nem véletlenül indítja így
tételsorozatát, ugyanis nemcsak kritikát
kíván megfogalmazni kora hibás vallás-
gyakorlatával szemben, hanem megoldást
is kínál Krisztus kegyelmére mutatva. 

Azt mondja: „a hívek egész élete meg-
térés legyen”. Ezt érthetjük úgy is, hogy az
életünk minden részét (család, munka,
kikapcsolódás stb.) Krisztushoz tartozá-
sunkban kell megélnünk. Másrészt ért-
hetjük idôiség vonatkozásában is: az
egész életünkben gyakorolnunk kell a
megtérést. 

Reformátusságunk egyik lényegi ele-
me, hogy miközben szembesülünk bûnös
és gyarló életünkkel, Krisztust állítjuk
annak középpontjába. Ez nem egyszeri
esemény. Nap mint nap meg kell valla-
nunk bûneinket, esendô és erôtlen hitün-
ket mennyei Atyánk elôtt, hogy nap mint
nap kérhessük segítségét: erôsítsen meg
Krisztusban. 

Olyan világban élünk, ahol az erô, az
eredményesség és a siker felmutatása szá-
mít csupán, aki pedig ôszintén megvallja
erôtlenségét, azt vesztesként kezelik.
Mindez kihat a hitéletünkre is. Miközben
valljuk, hogy Krisztushoz tartozunk, alig,
vagy egyáltalán nem beszélünk arról,
hogy milyen hibákat követtünk el akár a
munkahelyen, akár a családi életben.
Nem vállaljuk fel, ha egy-egy döntésünk
során a magunk feje után mentünk, nem
kérve Isten vezetését, és ezért az rosszul
végzôdött – leginkább másban szoktuk
keresni a hibát. Mindez oda vezet, hogy
sokszor úgy várjuk el a megtérést a fel-
növekvô generációktól, hogy közben mi
magunk nem tudjuk hitelesen felmutatni,
mit jelent bûnös, erôtlen emberként átél-
ni Krisztus megújító kegyelmét. 

Advent idôszakában járva hiszem és
vallom, hogy karácsony ünnepe úgy vál-
hat teljessé számunkra, ha bátran felvál-
laljuk erôtlenségeinket, bûneinket, hibá-
inkat, hogy a megváltásunkért földre
született Krisztus ereje lakozzék bennünk
(2Kor 12,9-10).

Esztergály Elôd Gábor
lelkipásztor 

* Megjelent a Reformátusok Lapja 2016. december 4-i számában.

RJETEK MEG!”TÉ
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Igehirdetés

Az adventi készülésünk során nem sok
idônk van megállni, és élvezni az ünnepi
hangulatot, gyönyörködve a szépen feldí-
szített kirakatokban, a terek ünnepi dísz-
kivilágításában. Aki Budapesten jár, az
megcsodálhatja a gyönyörûen kivilágított
Andrássy utat, vagy utazhat az ünnepi
fényben úszó villamoson is. Bármennyire
is része mindez az ünnepünknek, mégsem
szabad elfelejtenünk, hogy annak igazi
örömét a lelkünkben tudjuk csak megélni.
Bár látszólag az egész világon ünneplik
karácsonyt, mégis kevesen vannak azok,
akik számára igazi lelki élményt jelent
Jézus születésének a napja. Kevesen van-
nak azok, akik a karácsonyi díszkivilágítá-
son túl a lelki világosságra vágynak.
Könnyen lemérhetô ez akár úgy is, ha az
ember bekapcsolja a TV-t. Alig egy-két
olyan film vagy rajzfilm van, amelyik Jézus
születésérôl szól, sokkal többet találunk
olyat, amelyik a Mikulást vagy az Isten
nélküli szeretetet állítja a középpontba.

Ebben a keserû valóságban meg kell lát-
nunk, hogy Karácsony csodája, Jézus szü-
letése számunkra nemcsak életünk meg-
váltását jelenti, hanem azt is, hogy Krisztus
világosságával világítsunk ebben a sötét-
ségben. Utat mutassunk azoknak, akik
valóban keresik Istennel a kapcsolatot.

A mai igénk a földre született Jézusról,
mint az igazi világosságról tesz bizonysá-

got, aki abba a világba érkezett, amely
általa lett. Azok, akik befogadják ezt a vilá-
gosságot, akik megnyitják szívüket ôelôt-
te, azok Isten gyermekeivé válnak, és
övék lesz az élet világossága, ami egyben
küldetést is jelent életükre nézve. Kará-
csony igazi csodájának az átélésére hív
bennünket az élô Ige, hogy Jézus hû
tanítványaként fogadjuk be az élet vilá-
gosságát, és mutassunk utat a földi sötét-
ségben.

Alapigénk János evangéliumából szólt.
Ez az evangélium különbözik a többi
háromtól. Nem üzenetében – hiszen ô is
Jézusról, Isten Fiáról tesz bizonyságot –,
hanem sokkal inkább kifejezésmódjában.
Máté, Márk és Lukács evangéliuma kön-
nyebben érthetô még a nem templomos
ember számára is. János evangéliumának
megértéséhez ezzel szemben a hitnek egy
bizonyos érettségére van szükség. Úgy
tudnám mindezt szemléltetni, hogy az
elsô három evangélium egy fénykép Jézus
életérôl. Hûen és világosan leírnak min-
dent, ami történt vele fogantatásától
kezdve a feltámadásáig. János evangéliu-
ma ezzel szemben olyan, mint egy fest-
mény, amelyben az alkotó nem a valóság
részleteire helyezi a hangsúlyt, hanem
arra a lelkiségre, amely Krisztusból áradt,
és amely hatással van magára az evangéli-

“AZ IGAZI
VILÁGOSSÁG”
“AZ IGE VOLT AZ IGAZI VILÁGOSSÁG, AMELY MEGVILÁGOSÍT MINDEN EMBERT: Ô JÖTT EL A

VILÁGBA. A VILÁGBAN VOLT, ÉS A VILÁG ÁLTALA LETT, DE A VILÁG NEM ISMERTE MEG ÔT:
A SAJÁT VILÁGÁBA JÖTT, DE AZ ÖVÉI NEM FOGADTÁK BE ÔT. AKIK PEDIG BEFOGADTÁK,

AZOKNAK HATALMAT ADOTT ARRA, HOGY ISTEN GYERMEKEIVÉ LEGYENEK; MINDAZOKNAK,
AKIK HISZNEK AZ Ô NEVÉBEN, AKIK NEM VÉRBÔL, SEM A TEST, SEM A FÉRFI AKARATÁBÓL,

HANEM ISTENTÔL SZÜLETTEK.” (JN 1,9-13)

* Elhangzott 2015. december 25-én Csömörön.
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Igehirdetés

um írójára is. János evangéliuma kiegé-
szíti az elsô hármat, így tökéletes képet
kapunk Jézusról.

Ez a lelki mélység abban is megfigyel-
hetô, hogy János az evangéliuma kezde-
tén nem Jézus születésének körülményeit
taglalja. Nem beszél népszámlásáról, istál-
lóról, pásztorokról, sem napkeleti böl-
csekrôl, hanem röviden bizonyságot tesz
arról, hogy kicsoda Jézus. Így szólt a mai
alapigénk elsô verse: „Az Ige volt az igazi
világosság, amely megvilágosít minden
embert: ô jött el a világba.” – Érezzük a
szavak mögött a Lélek erejét, a hit mélysé-
gét. Érezzük azt is, hogy ennek a bizony-
ságtételnek a megértéséhez többre van
szükség az emberi értelemnél. Ahogyan a
szentíró mondja: „kemény eledel ez”
„nagykorúaknak való” (Zsid 5,14), ezért
magyarázatra szorul. Ki kell bontanunk
ezeket a szavakat, mint egy becsomagolt
ajándékot, hogy a mienk lehessen.

János úgy hívja Jézust, hogy „Ige”. Az
eredeti görög szövegben a logosz kife-
jezés áll, amelyiknek bibliai értelme:
beszéd. Ez a szó a héber dábár kifejezés
megfelelôje, amelyik Isten szavát, Isten
kijelentését jelenti a zsidóság számára.
Jézus, mint „Ige” tehát azt jelenti, hogy
személyében Isten tökéletes kijelentése
valósult meg. Az, ami az Ószövetség több,
mint 1000 oldalán leírva található,
Jézusban öltött testet. Benne Isten kije-
lentése tökéletesen teljessé lett. Ha Istent
meg akarja valaki ismerni, akkor tulaj-
donképpen nem kell mást tennie, mint
Jézusra tekinteni.

Mindez pedig azt jelenti, hogy azok,
akik hisznek Krisztusban, megkapják álta-
la az Ige kijelentését is. Azaz Krisztussal az
isteni Ige is az életük részévé válik, és
tökéletesen megismerhetjük magát a
Teremtô Urunkat. 

Gondoljunk bele testvéreim, milyen
csoda ez: nem kell többé a sötétben tapo-
gatózni az emberiségnek, nem kell talál-
gatni, hogy milyen az Isten, elég Jézusra
tekinteni, elég az ô szavát hallgatni. Hány
ember élte meg egykor, és éli meg sajnos
még ma is, hogy végzetesen csalódik ab-
ban a hamis istenségben, amit az embe-
rek kínálnak egymásnak. A pszichiátriai

intézetek tömve vannak olyan betegekkel,
akik egy-egy szekta által kínált hamis
istenkép miatt megzavarodtak, mert felál-
dozták vagyonukat, mert nem kapták meg
az igazi lelki feloldozást bûneik alól, mert
erôtlen volt az a hamis isten. 

Az elsô karácsony óta minden ember
számára megismerhetôvé vált Jézusban a
világ teremtôje. Nem kell többé hamis
istenek felé fordulni, mert az Igazi jött el
hozzánk, hogy megismerjük ôt.

Az, hogy az Ige örököseivé lehetünk azt
is jelenti, hogy errôl bizonyságot kell tud-
nunk tenni az embereknek. Azaz „Ige”-
hirdetôvé válik minden keresztyén. Az
isteni élô Ige hirdetôje vagyunk mindan-
nyian szóval, cselekedettel, életünkkel.

A következô kifejezés, amely magya-
rázatra szorul, a világosság. „Az Ige volt az
igazi világosság, amely megvilágosít min-
den embert: ô jött el a világba. A világban
volt, és a világ általa lett...” – Jézus maga
is bizonyságot tesz arról, hogy ô a „világ
világossága”. Ahhoz, hogy megértsük mit
is jelent ez, a Szentírást kell kézbe ven-
nünk, mégpedig annak is a legelejét. A
teremtéstörténet elsô napjánál olvashat-
juk, hogy Isten azt mondja: „Legyen vilá-
gosság!”. Mielôtt még megteremtette vol-
na a vizeket, a szárazföldet, a napot, a csil-
lagokat, az embert, világosságot terem-
tett. Ez a világosság nem azonos a fény-
nyel, amely a napból süt. Az emberi kife-
jezôképesség korlátjait láthatjuk ebben,
ahogyan megpróbálja érthetôvé tenni az
egész teremtettség forrását, azaz az isteni
teremtô akarat és szeretet kiáradását.
Jézus, mint a „világ világossága”, az erede-
ti isteni erôt hordozza magában. Ezt hozta
el a földre, hogy aki Istent keresi, az
részesülhessen ebbôl, és egy új teremtés
részévé váljon.

Az elsô karácsony csodája Isten újjáte-
remtô akaratára is rámutat. Bátorításul
szól most hozzánk az Ige: Mennyei Atyánk
nem akarja, hogy elvesszünk. Jézus által
eltörli bûneinket és újjáteremt bennün-
ket, hogy az életünk beteljesedjen. 

Ahogyan a fényben eloszlik a sötétség,
úgy tûnnek el Jézus világosságában a
bûneink, hogy új életet kezdhessünk. 
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Igehirdetés

Mi, akik már elfogadtuk Krisztus meg-
váltását az életünkre nézve, megkaptuk az
új élet lehetôségét. Alapigénkben János
evangélista errôl így tesz bizonyságot:
„Akik pedig befogadták az igazi világossá-
got, azoknak hatalmat adott arra, hogy
Isten gyermekeivé legyenek...” – Mit
jelent az, hogy „hatalmat adott arra, hogy
Isten gyermekeivé legyenek...”? A hatalom
kifejezés eredeti görög szava jogosultsá-
got is jelent, és ebbôl talán könnyebb
megérteni, mire utal János evangélista.
Aki befogadja Krisztus világosságát, az
jogosulttá válik arra, hogy Isten gyer-
mekévé legyen. Ennek a kijelentésnek a
jelentôségét akkor értjük meg igazán, ha
tudatosítjuk magunkban, hogy mi csak
teremtmények vagyunk. Igaz a teremtés
csúcsán helyezkedünk el, de mégiscsak
teremtmények vagyunk. Isten emberi
gyermekké lesz azért, hogy mi emberek
Isten gyermekeivé lehessünk. Isten ki-
mondhatatlan szeretete jelenik itt meg,
mert ahelyett, hogy hagyna a bûn mocsa-
rában szenvedni, kiemel bennünket on-

nan. Gyermekeivé fogad, hogy örökösei
lehessünk a mennyek országának.

Karácsony következô csodája, hogy a
jászolban fekvô gyermek Jézusban a saját
gyermekségünket láthatjuk meg. 

Három olyan üzenet fogalmazódik
meg a mai alapigénkben, karácsony üze-
netében, ami „kemény eledel”, „nagyko-
rúaknak való”. Elkényelmesedett világban
élünk, ahol az emberek a könnyebbik utat
szeretik választani. Mi, akik befogadtuk
Krisztus világosságát, lámpásokká váltunk
ebben a világban. Karácsony ünnepén
mennyei Atyánk arra kér bennünket, hogy
erôsödjünk meg Krisztusban, és világítsuk
meg azt az utat, amely ôhozzá vezet.
Világítsunk, ahogyan Jézus is tette, mert
hatalmat kaptunk arra, hogy Isten gyer-
mekeivé legyünk. „...múlik a sötétség, és
már fénylik az igazi világosság.” (1Jn 2,8)
Ámen.

E.E.G.
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Karácsony esti csendesség

KARÁCSONY ESTI
CSENDESSÉG

SZERETETTEL AJÁNLJUK A KARÁCSONY ESTI

CSALÁDI ÁHÍTAT MEGTARTÁSÁHOZ A KÖVETKEZÔKET

1. NYITÓÉNEK (ajánlott): 

315. dicséret
1. Krisztus urunk-

nak áldott születésén /
Angyali verset mond-
junk szent ünnepén, /
Mely Betlehemnek me-
zejében régen / Zengett
e képen: // 

2. A magasságban
dicsôség Istennek / Bé-
kesség légyen földön
embereknek, / És jó-
akarat mindenféle
népnek / És nemzet-
ségnek // 

3. A nemes Betlehemnek városába' / Gyermek született szûztôl e világra, / Örömet
hozott Ádám árváira, / Maradékira…

2. IMA:
Egyéni ima, mellyel kérjük a Szentlélek Isten áldását családi áhítatunkra. Egyben

kérjük, hogy nyissa meg szívünket az ige elôtt, és tegye azt érthetôvé, befogadhatóvá
a család számára.

3. A KARÁCSONYI TÖRTÉNET FELOLVASÁSA: 
Ajánlott igeszakasz: Lukács evangéliuma 2. fejezetének 1-20 verse.
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Karácsony esti csendesség

4. BESZÉLGETÉS: 

Érzések, gondolatok megfogalmazása a hallott igeszakasz kapcsán a gyermekek
bevonásával. A szülôk, nagyszülôk feleleveníthetik korábbi karácsonyi emlékeiket is.

5. IMA:
Egyéni imával válaszolunk a felolvasott igei üzenetre, és egyben kifejezzük hálánkat

Isten felé, hogy elküldte egyszülött Fiát megváltásunkra. Példa: „Mennyei Atyánk!
Köszönjük, hogy most, karácsony este arra emlékezhetünk, hogy elküldted a földre
Egyszülött Fiadat, és általa világosságot gyújtottál ebben a sötét világban! Kérünk,
gyújts világosságot a szívünkben is, és tedd világossá, áldottá az ünneplésünket! Add,
hogy a karácsony ne csak a 2 napig tartó szeretet ünnepe legyen számunkra, hanem a
Te el nem múló szereteted költözzön be otthonunkba, családunk életébe, és éltessen
minket a hétköznapokban is! Add, hogy a földi ajándékok ne vonják el a figyelmünket
a legnagyobb ajándékról, Krisztusról! Engedd, hogy a pásztorokkal együtt érkezzünk
meg Hozzá, legyen személyes bizonyosságunk, Krisztus-tapasztalatunk, amelyet
tovább adhatunk másoknak! Ámen.”

6. MIATYÁNK: 
“Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved! Jöjjön el a Te

országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi
kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is meg-
bocsátunk az ellenünk vétkezôknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a
gonosztól! Mert Tied az ország, a hatalom és a dicsôség mindörökké.” ÁMEN

1. ZÁRÓÉNEK (ajánlott): 
326. dicséret
1. Dicsôség menny-

ben az Istennek! Di-
csôség mennyben az
Istennek! Az angyali
seregek Vígan így éne-
kelnek: Dicsôség, di-
csôség Istennek!

2. Békesség földön
az embernek! :/: Bé-
kesség földön az em-
bernek, Kit az igaz
szeretet :/: A Jézushoz
elvezet, Békesség, Bé-
kesség Embernek!

3. Dicsérjük a
szent angyalokkal, :/:
Imádjuk a hív pászto-
rokkal Az isteni Gyerme-
ket, :/: Ki minket így sze-
retett, Dicsérjük, Imád-
juk És áldjuk!...
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A MAGVETÔ HÁZA
– A CSÖMÖRI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET OTTHONA -- 

Isten kegyelmébôl 2016. augusztus 15-én, a tervezési és engedélyezési munkálatok
után végre elkezdôdhetett közösségünk lelki otthonának felépítése. Az I. ütem, amely
várhatóan 2017 tavaszáig elkészül, magában foglalja a lelkészi hivatalt, a lelkészcsalád
szolgálati lakását és egy kis méretû gyülekezeti termet. Ez utóbbi terem fogja biztosí-
tani majd gyülekezeti alkalmainknak (istentisztelet, bibliaóra stb.) helyszínét templo-
munk elkészültéig. A kivitelezési munkálatokkal a csömöri kötôdésû Uhrinwest Kft-t
bízta meg presbitériumunk. 

Jó szívvel ajánljuk minden gyülekezeti tagunk számára, hogy látogasson ki az
építkezés helyszínére, hogy ezáltal is részese legyen a folyamatnak, és majd együtt
adhassunk hálát Istennek az elkészült otthonért.

Az alábbiakban néhány képpel illusztráljuk az építkezés folyamatát.

A munkálatok betonfeltöréssel

kezdôdtek. A régi betongyár után

itt maradt betonalapoktól kellett

megtisztítani a területet.
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A Magvetô Háza

A sávalap kitöltése betonnal.

Az alagsor falazása. Itt kap helyet a gyülekezeti terem.

Az utcaszint falazása.

A lelkészi hivatal és a

lelkész család szol-

gálati lakása kap itt

helyet.
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Magvetés Csömörön

Bár már évtizedekkel ezelôtt is voltak
reformátusok és volt igei alkalom is a
településen, mégis jelentôs elôrelépést
jelentett a missziói gyülekezetté szervezô-
dés. A gyülekezet névjegyzékében már
több mint kétszázhatvanan szerepelnek,
hetven-nyolcvan fô jár az evangélikus
templomban tartott vasárnapi isten-
tiszteletekre. A gyülekezet átlagéletkora
alacsony, a gyülekezet fiatalabb az orszá-
gos átlagnál.

Vonzó hangulat

Vass Zoltán gondnokhelyettes szerint a
gyülekezetépítésben a kötelezôen választ-
ható hitoktatás és a jelenlegi lelkész
személye hozott áttörést. „Sokan hallot-
tak a jó hangulatról, ami a hittanórákon
van, ezért még katolikus gyerekek is jár-
nak a református hittanra” – mondja. A
hittanoktatás révén szülôk, családok
kapcsolódtak be a gyülekezetbe, közülük

többen ma is aktív tagjai a közösségnek.
A gyülekezet pénzügyi bizottságának

vezetôje, Szennyessy Judit presbiter hoz-
záteszi: fontos volt az is, hogy a csömö-
riek megtudják, megszokják, hogy van élô
református gyülekezet a településen,
ezért mindenütt ott vannak, ahol csak
lehet. Részt vesznek a fôzôversenyeken,
koszorúznak, adventkor énekelnek, illet-
ve számos alkalmat szerveztek: ilyen volt
az apa-fia kenutúra, a focimisszió, a csalá-
di táborok vagy épp a horgászverseny.

Kazettás mennyezet, mint
összetartó kapocs

Az elmúlt két évtizedben folyamatosan
nôtt Csömör lakossága. Sokan a fôváros-
ból költöznek ki ide, ahogy a környezô
településekre is. A közösség tagjai között
is vannak, akik korábban valamelyik buda-
pesti gyülekezetbe jártak, de ma már lak-
helyükön szeretnének lelki életet élni. A

*Az írás megjelent a Reformátusok Lapja 2016. július 31-i számában. Fotó: Kalocsai Richárd. Forrás: reformatus.hu.

MAGVETÉS CSÖMÖRÖN*

A lelki ház már elég erôs ahhoz, hogy a fizikai építésébe is belekezdjenek
Csömörön – vallja a gyülekezet. A Dunamelléki Református Egyházkerület

gyülekezetplántálási programjának köszönhetôen élénkült meg a gyülekezeti
élet a fôvároshoz közeli településen. Református emlékoszlopuk már van,

ahogy közgazdászból lett lelkészük is. A reformáció ötszázadik évfordulójára
gyülekezeti otthonuk is lesz.
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csömöri reformátusságra amúgy is jel-
lemzô a sokszínûség. A lelkész azt mond-
ja, a Kárpát-medence számos pontjáról ér-
keztek gyülekezeti tagok: van köztük erdé-
lyi, felvidéki, délvidéki és kárpátaljai is.

Részben épp ez a sokszínûség motivál-
ta arra a gyülekezetet, hogy olyan templo-
mot álmodjon Csömörre, amely által –
ahogy Esztergály Elôd lelkipásztor fogal-
maz – megjeleníthetô az összmagyarság.
Ennek lelkiségét a sokféle helyrôl ide
költözött gyülekezeti tagok adják, míg a
fizikai megvalósulását a tervezett templo-
muk kazettás mennyezete. Utóbbihoz a
Kárpát-medence több pontjáról gyûjtené-
nek református templomok kazettáiról
motívumokat, ezek másolatát helyeznék
el saját templomukban, továbbá kiegé-
szítik ezeket a gyülekezet által megálmod-
ott új kazettákkal is. Szeretnék, ha a temp-
lom akár az összmagyarság találkozó-
pontja is lenne, olyan hely, ahova messzi-
rôl is ellátogatnak az emberek. Egy ilyen
látványosság helyi szinten is sokat jelen-
tene, mert nincs hasonló Csömörön –
mondják a gyülekezet tagjai.

Közgazdász-vállalkozóból
lelkipásztor

„Nehéz és embert próbáló a jelenlegi
helyzet” – mondja a lelkipásztor. Nincs
parókia, a gyülekezet az evangélikus
templomban vendégeskedik hétrôl-hétre,
és a lelkészi hivatal is ideiglenes helyen
mûködik. Esztergály Elôd elmeséli: hu-
szonhét éves korában személyes elhívást
kapott az Úrtól a lelkészi pályára: „Ha
valaki énutánam akar jönni, tagadja meg
magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen
engem!” (Mk 8,34) Így hátat fordított a
közgazdász-vállalkozói életnek, és jelent-
kezett a teológiára. „Megszólítva éreztem
magam az Ige által, család és munka mel-
lett elvégeztem a teológiát, hogy az Úrnak
szenteljem az életem. Ez az elhívástudat
azóta is bennem él. Nem tudnám a misszi-
ót csinálni, ha nem érezném az Úr támo-
gatását, vezetését és kegyelmét minden-
nap, minden percben” – mondja a lel-
kész. Hozzáteszi: úgy érzi, van elônye an-
nak, hogy már érettebben, idôsebb kor-
ban végezhette el a teológiát és állhatott a
lelkészi szolgálatba. Így a saját bôrén ta-
pasztalhatta meg, milyen a mindennapok
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küzdelmei során megélni a Krisztushoz
tartozást, ami nagy segítséget jelent
abban, hogy érthetôen közvetítse az Úr
Igéjét.

Nagytarcsán már imaházra gyûjtenek
A missziói gyülekezethez tartozik a

szomszédos Nagytarcsa is. Esztergály Elôd
lelkész elmondása szerint négyen-öten
vettek részt az istentiszteleteken, amikor
itt elkezdte a munkát. Napjainkban már
tizenketten-tizenhárman járnak az alka-
lmakra, bár a csömöri misszió mellett
kevés idô jut a szórványra. A lelkész terve
szerint, ha Csömörön elkészül az elsô
ütem, és végre a saját otthonába költöz-
het a gyülekezet, a nagytarcsai misszió is
nagyobb lendületet kaphat. A nagytarcsai
református imaházra már megkezdôdött a
gyûjtés.

Honfoglaló oszlop

Az épülô gyülekezeti otthon telkén
már évek óta áll egy református emlékosz-
lop. A református egyház címerének szim-
bólumai, valamint a magyarság megha-
tározó történelmi évszámai jelennek meg
rajta fából kifaragva. „A magyar nép lelki
megújulásáért” – ezt a nevet adtuk az
alkotásnak” – mondja a lelkész. Hozzá-
teszi: az emlékoszlop felállítása honfog-
lalás és identitáserôsítô tett volt, és persze
egyfajta bizonyságtétel is.

Kiderül: a telket 2007-ben az önkor-
mányzattól kapták, korábban betongyár
mûködött itt. „A beton stabil alap. Mi is
stabil alapot szeretnénk csinálni, lelki
úton” mondja a lelkész. A tervek szerint
legkésôbb jövô nyárra már állni fog az

építkezés elsô ütemébe tervezett parókia,
a lelkészi hivatal és gyülekezeti terem. A
tervezett festett kazettás templom adja a
második ütemet, amelyhez szintén szeret-
nének mielôbb hozzáfogni. A gyülekezeti
komplexum „A Magvetô háza nevet” kap-
ja majd. „Isten háza a magvetés helyszíne,
és ezt a magvetést Jézus végzi Szentlelke
erejével rajtunk keresztül” – mondja a
lelkész. Hozzáteszi: a templom és a paró-
kia is úgy néz majd ki oldalnézetbôl,
mintha egy csíra törne ki a fehér burok-
ból. Deák Ferencz gondnok hozzáteszi:
„Semmiképpen sem szeretnénk elhagyni
a református örökséget, értékeket, vi-
szont szeretnénk a mai kornak megfelelô
épületet.” Elmondják: az elsô ütem költ-
ségvetésének több mint felével már most
rendelkeznek.

Hegedûs Márk
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Deák Ferencz Nagyváradon született,
keresztelkedett és konfirmált is, szüleivel
és két nôvérével élt ott, és ahogy meséli,
szülei az átlagpolgárokhoz képest tehetô-
sebbek voltak, jó életet élhetett fiatalként,
semminek nem érezte a szükségét soha.
1989 januárjában egy barátjával, hirtelen
támadt ötlettôl vezérelve, 16 évesen átszö-
kött Magyarországra. Így emlékszik vissza
erre: „A szökés alatt, a pusztában, hóban,
fagyban, több napig éhezve, amikor kutyá-
val kergettek, nagyon közel kerültem
Istenhez. Azt éreztem, hogy át tudok men-
ni, tudtam, hogy az Úr velem van. Kiálltam
stoppolni, és a vámparancsnok volt az, aki
felvett, mosolygott, jó utat kívánt. Teljesen
hihetetlen események sorozata volt ez.
Éjszaka elindultam, és egy ellenôrzési pon-
ton a sorompó alatt úgy bújtunk át, hogy
láttunk egy nyitott könyvet, mellette egy
puskát, de sehol senki mást. Amikor sike-
rült átjönni a határon, azt éreztem, hogy
amit kértem az Úrtól, az abban a pillanat-
ban megvalósult.” Nem hitte el sem ô, sem
a hatóság emberei sem, akinél Magyar-
országon jelentkezett, hogy ez megtörtén-
hetett. Így Deák Ferencz volt az elsô, szülôi
felügyelet nélkül 18 év alatt politikai mene-
dékjogot kapott állampolgár.

Új élet Budapesten

Budapestre jött, ahol a kezdeti nehéz
idôszak után, hamar rendezôdtek életkö-
rülményei, dolgozott, vállalkozásba fogott.
„Azt az ûrt, ami a család, személyes kapcso-
latok hiányából fakadt, az imádságban való
Istennel való kapcsolat töltötte be.”

1991-ben egy fiatalember bizonyság-
tétele volt az, ami elindította az akkor 17
éves Deák Ferenczet egy úton. „Az Isten-
nel való kapcsolatteremtés olyan formáját
találtam meg, amit korábban csak szorult,
nehéz élethelyzetekben éltem meg.
Ebben az idôben az Ó utcai gyülekezetbe
kezdtem járni, majd Pasarétre.”

„Hamar eljött az a pillanat az életem-
ben, mikor azt éreztem, hogy társra van
szükségem. Azt kértem az Úrtól, hogy
vezessen ahhoz a társhoz, akivel én leél-
hetem az életem. 1992 júniusában össze
is házasodtunk feleségemmel, Zsuzsanná-
val, majd pár éven belül négy gyerme-

Emberi példa

15

2010-ben szervezôdött missziói gyülekezetté a Csömör-Nagytarcsai
gyülekezet, amikor kivált a Kistarcsai gyülekezetbôl, melynek korábban

szórványa volt. Az istentiszteletnek azóta a csömöri evangélikus templom ad
helyet, a lelkészi hivatal egy magánházban mûködik, itt tartják a bibliakört,
ifjúsági alkalmakat is. Az idén ôsszel megkezdett építkezésen találkoztam

Deák Ferenczcel, a gyülekezet gondnokával, akinek egy nagy álma vált valóra
azzal, hogy aktív szolgálóként vehet részt egy gyülekezet otthonának

megépítésében.

*Az interjú a Reformátusok Lapja 2016. november 20-i számában jelent meg.

„ÉRZI AZ EMBER, HOGY A GONDO-
LATÁBAN A JÓISTEN IS BENNE VAN”*
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künk született: Bettina, Vivien, Ferenc és
Áron. Ekkor még mindig Pasarétre jár-
tunk, egy ideig 8. kerületi lakásunkból,
majd kiköltöztünk Csömörre, és onnan is
visszajártuk. Bár aktív, szolgáló tagja nem
voltam a gyülekezetnek, de ott volt az az
igei szolgálat, amire szükségünk volt, így
elkötelezettek voltunk a gyülekezet felé.”

Megvalósult álom: 
gyülekezet Csömörön

Egyik vasárnap, amikor a család haza-
felé tartott Pasarétrôl, megfogalmazódott
a házaspárban, hogy miért ne lehetne
református templom Csömörön? „Elfo-
gott a vágy, hogy aktív tagja legyek egy
gyülekezetnek, és részt vegyek egy tem-
plomépítésben. Erôs örömérzet töltött el
ezzel a gondolattal, olyan, amikor azt érzi
az ember, hogy a gondolatában a Jóisten
is benne van.”

Ebben az idôben az evangélikus tem-
plomban tartott református istentisztelet
Riskó János nagytiszteletû úr, ahol Feren-
czék megismerkedhettek pár családdal,
illetve megkereszteltették négy gyerme-
künket. Teltek múltak az évek, és 2010-
ben önálló gyülekezet alakult Csömörön.
„A gondnoknak való megválasztásomkor
éreztem azt, hogy megérkeztem. Stabil
pont, mérföldkô, fordulópont volt ez az

életemben. 2015-ben pedig az a megtisz-
teltetés ért, hogy az Északpesti Reformá-
tus Egyházmegye közgyûlése világi tanác-
sossá jelölt és választott meg, ezzel tovább
erôsítve bennem az Úrnak való szolgála-
tra való elhívást.” 6 éves volt a gyülekezet,
amikor 2016 szeptemberében elkezdôd-
hetett a parókia megépítése.

„Minden gyermekem születésénél –
2010-ben született ötödik gyermekünk,
Zsuzsi, azt éreztem, hogy ôk az Úr
kezében vannak, ô megáldja az életüket.
Nagyon hálás vagyok a feleségemnek,
akivel jövôre leszünk 25 éve házasok.”
Amikor önálló lett a gyülekezet, lánya,
Vivien 15 évesen vállalta a kántorságot, és
azóta is igyekszik ott lenni vasárnapon-
ként. Bettina lánya pedig második éve
hitoktatóként dolgozik a gyülekezetben,
ezzel az az álma is megvalósult Ferecznek,
hogy a gyermekei is aktív tagjai lehesse-
nek az épülô gyülekezetnek.

„Jó családból származom, de mivel 16
évesen az utcára kerültem, az alapoktól
kellett újra építkeznem. Minden lépcsô-
fokot átéltem Istennel, megtanultam, hogy
akármilyen élethelyzetben vagyok, ô fogja
a kezem, és vezetni fog. Úgy a gyermekeim
nevelésében, mint a csömöri gyülekezet
otthonának közös építésében.”

Szenci-Kovács Emese
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Templomépítô gyülekezetünk április
21. és 24. között református örökségünk
kazettakincsének megismerésére kirán-
dulást szervezett a Felsô Tisza vidékére. A
kazettavilág megismerése azóta célunk,
hogy felvázoltuk leendô templomunk
elsô skicceit, megfogalmazva azt a misszi-
ót, hogy a templom kultúrtörténeti jelen-
tôségét a Kárpát-medencei református
templomok díszítôelemeinek valamilyen
egyedi válogatása adja majd.

Reggel 9 órakor gyülekezünk az evan-
gélikus templom mellett, és szállunk be
bérelt autóbuszunkba, de csak félórával
késôbb indulunk, mert fôgondnokunk
akkorra érkezik meg. Tizenöten vágunk
neki az útnak, és szerencsénkre két, arról
a vidékrôl elszármazó gyülekezeti tagun-
kat is útitársaink között köszönthetjük.
Magdi és Viola helyi ismereteikkel végig
segítségünkre vannak, és népes rokonsá-
guk révén valamennyi beszerzési igé-
nyünk kielégítésében közremûködnek. 

Útközben kávészünet a geleji pihenô-
helyen, majd visszaülve a buszba elfo-
gyasztjuk az ebédre magunkkal hozott
elemózsiát. Az idô szép, melegen süt a
nap, s szinte verôfényben állunk meg a
tivadari „Ház az élôvízhez” ifjúsági szállás-
nál. A csoport egyik fele az elsô nagy
épületbe kerül, mi heten a másodikba,
ahol kitartóan ügyködik a fûtésszerelô.
Rosszat sejtünk, s így Éduával egy olyan
szobát választunk, ahol hatalmas abla-
kokon keresztül ömlik be a fény. Remény-
kedünk, hogy a szoba hômérséklete es-
tére is megmarad, s a teremben található
nyolc ágy takarója hideg esetén is ele-
gendô lesz. Van egy saját bejáratú fürdôs-
zobánk is jéghideg fûtôtesttel, egyelôre
meleg víz nélkül. Hasonló helyzettel talál-
ja szemben magát Takács Zoli presbiter-
társunk és felesége Ági. Violáéknak ezzel

szemben az a gondjuk, hogy bár fûtésük
mûködik, szobájuk zárási lehetôség nél-
kül egy másik vendégszobával és az
épület társalgójával volt összekötve. Kö-
zös fürdôszobájuk a bejárattól nem
messze, a folyosón található. Jó kedvvel
pakolunk ki és vesszük szemügyre három-
éjszakás otthonunkat. Néhányan elindul-
nak a „városközpontba”, Tivadar „szóra-
koztató negyedének” becserkészésére. A
rövid városnézés után épületünk egyetlen
kulcsát a kinti szekrénybe elhelyezve (a
szobák ugyanis nem zárhatók…) megbe-
széljük a programot, és indulunk túránk
elsô helyszínéhez.

A „mennyezeti virágok” megtekinté-
sének elsô állomása a gyügyei reformá-
tus templom. A nyugati homlokzat elé
toldott nyeregtetôs elôcsarnok béletes
kapuján lépünk be a XIII. század végén
épült gótikus jegyeket is mutató román
stílusú téglatemplomba. A hajó és a szen-
tély közötti diadalívet a szószék és a
karzat építésekor 1800 körül bontották
le. A templom famennyezete 1767-bôl
származik. A szentélyben 25, a hajóban 42
kazettát számolunk meg, valamennyi népi
motívumokkal díszített. Minden tábla
más-más rajzolatú. Látjuk Noé bárkáját, az
ígéret földjét, a fiait vérével tápláló

DR. SZENNYESSY JUDIT

KAZETTÁTÓL
KAZETTÁIG,
TIVADARTÓL
CSARODÁIG
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pelikánt, a paraszti élet középpontjában
álló idôjárási elemeket, a napot és a hol-
dat. A kazettákat készítô mester ábrázolás-
módjának jellegzetessége, hogy az arco-
kat lenyúló orrsövénnyel festette. A karza-
tot négy akantuszleveles faoszlop tartja, a
templom berendezése copfstílusú. A
templom déli oldalán különálló három-
szintes kôtorony található. A két alsó szint
négyszögletû, a harmadik nyolcszögletû,
a gúlasisak fölötti oromzat nyolc három-
szögbôl áll. A helyreállításért Europa
Nostra díjjal jutalmazott templom ma tel-
jes pompájában hirdeti az 1767-ben a
mennyezeti kazettákra festett 132. zsoltár
versét: „Az Isten itt akar lakozni és ez lesz
az ô szépsége”. A Gyügyei Református
Egyházközség élô gyülekezete 210 fôs, az
ô otthonuk ez az ékszerdoboz.

A délutáni program következô állo-
mása Szamosújlak. A gótikus támpillé-
rekkel megerôsített építmény nemes egy-
szerûsége meglepô, és amikor átlépünk a
különleges formájú kôbejáraton, pár száz
évet visszaszámlálunk. 

A 300 tagot számláló gyülekezet lelké-
sze fogad bennünket, aki nem kis büsz-

keséggel ismerteti a középkori templom
történetét. A Keresztelô Szent János tisz-
teletére épített templom elsô írásos em-
léke 1332-bôl származik, aminek nyomait
a román stílusú ablakkeret és a diadalív
alapjai ôrzik. A templomot a XV. század-
ban gótikus elemekkel bôvítették, az
épület új ablakokat és diadalívet kapott. A
reformáció térhódításával lebontják a sek-
restyét és a diadalívet, elfalazzák a papi
ülôfülkét és a szentségtartó kiképzéseket.
1865-ben a község egyharmadát elpusz-
tító tûzvészben leégett a templomtorony
és a gótikus tetôszerkezet. 1867-ben
Nagyváradi Ajtay Sámuel földesúr újjá-
építtette a templomot és be is rendez-
tette. A templomépítô családjának sírbolt-
ja ma a karzatfeljáró alatt található. Az
épület jelenlegi formáját az 1990 és 1994
közötti újjáépítés eredményeként nyerte
el. Az eredeti magasságban a fal vasbeton-
koszorút kapott, a középkori tetôszerke-
zet kötéselemeit bemutató nyitott fedél-
szék felett zsindelytetô készült. A szószé-
ket fedô korona a barokk kor alkotóit di-
cséri. A helyreállítási munkálatokat az Eu-
ropa Nostra Bizottság oklevéllel díjazta.
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Farkaséhesen térünk haza, ahol terített
asztal és kitûnô galuskával körített
bakonyi sertésborda vár ránk. A felsô fer-
tály fûtés nélkül vészeli át az éjszakát a
kemény hidegben. Amikor másnap reggel
az áhítatra jelentkezünk, mi Éduával
átfagyva, a fûtôtestnek támaszkodva hall-
gatjuk a Jelenések könyvének az Igeol-
vasó kalauz szerint kijelölt részeit.A pom-
pás, gazdag reggeli után a legtávolabbi
célpont, Lónya következik. Közel egyórás
út után megállunk a gyönyörû harangláb
és az egyszerûségében is imponáló tem-
plom elôtt. A falu elsô birtokosa egy
1270-bôl származó oklevél szerint Bánk
bán volt, késôbbi urai pedig a Lónyayak. A
késôbb híressé vált Lónyay család innen
kapta a nevét, Lónyay Menyhért itt van
eltemetve. Az 1300-as évek második
felében épült templom két részbôl áll, a
téglalap alakú hajóból és a négyzet alapú
szentélybôl. A templomhoz eredetileg
sekrestye is tartozott, amit lebontottak, és
csak egy befalazott ajtónyílás utal rá a
szentélyben. A templom egyhajós, egye-
nes szentélyzáródású. A bejárati oldalon
található kapu felett már a református
építészetet jelzô dombormûben egy
kakas látható. A templom belsejét díszítô
gyönyörû faliképek három korszakot fog-
nak át. A román korhoz köthetô Szent

György a déli hajófalon, a diadalívnél Kö-
penyes Mária, valamint három szent, kö-
zöttük Szent Julianna. Különlegessége,
hogy ezt az ókeresztény szentet Magyar-
országon csak ezen az egy helyen láthat-
juk. A gótikus korból apostolokat, szen-
teket, prófétákat találunk, többek között
Szent Istvánt és Szent Imrét palástban,
országalmával és buzogányos kormány-
pálcával. A reneszánsz kort idézi, s így
már a református használattal függ össze
az indás-virágos ornamentális díszítés. A
karzat és padok az 1800-as években ké-
szültek. A gyönyörû festett-faragott szó-
székkorona Asztalos Sándor Ferenc mun-
kája, aki a tákosi templombelsô famun-
káit is készítette. A harangtorony a temp-
lom nyugati homlokzata elôtt áll négyzet
alaprajzú alépítményen. A törzsön kiugró
galériaszintje négy fiatoronnyal ékesített
karcsú nyolcszögbe záródó sisakkal fe-
dett. A harangtorony 26,5 m.-es magassá-
gával Bereg egyik legkecsesebb építmé-
nye. A toronyban két harang lakik, a ré-
gebbi 1666-ban készült Eperjesen. Útitár-
saink, közöttük a közel 90 éves Nagy-
tarcsai testvérünk is felmászik a toronyba,
hogy onnan integetve vegyen búcsút a
beregi tájtól. 

Felfedezô utunk következô állomása
Vámosatya. A Szent György tiszteletére
készült templom 1289 és 1321 között
épült. Az épület egyenes záródású, négy-
zet alakú szentéllyel, csúcsíves ablakok-
kal. Egy románkori kerekablak is találha-
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tó, valamint egy kôkeretes kapu. A csúcs-
íves diadalíven keresztül közelíthetô meg
a szentély, amelynek kôbordás boltozatán
a Gutkeled nemzetség címere látható. Az
északi falon kôkeretes sekrestyeajtót, mel-
lette szentségtartó fülkét találunk. A refor-
mátus korban, 1565 körül a templomot
lemeszelték és ornamentális virágdíszítést
kapott. Sajnos a középkori díszítést az
1971. évi helyreállítással sem sikerült lát-
hatóvá tenni, így ma csak a népi virágdí-
szek tûnnek itt-ott elô. A templom beren-
dezése 1769-bôl származik. Kívül meg-
tekintjük a Luther-rózsát és az 1691-ben
épült haranglábat, majd igyekszünk a
„mosolygó szentek”-hez és a patics temp-
lomhoz. 

Csaroda református temploma a ro-
mán stílusú építészet remeke. A templom
legkésôbb a XIII. század második felében,
a tatárjárás után épülhetett a Káta nembe-
li Csernavodai család kegyúri templo-
maként. A templomban XIII. és XIV. száza-
di freskók maradtak fent jó állapotban. A
falakon látható virágmintás díszítés már a
reformáció korából való, amikor a refor-
mátusok lemeszelték a korábbi falfestmé-
nyeket. 1642-ben bevakolták a feltételez-

hetôen az 1300-as években készült freskó-
sorozatot, de ugyanebbôl az idôbôl, a 14.
századból származik a bordás keresztbol-
tozatú szentély, amely diadalívvel csatla-
kozik a korábbi, 13. századi síkmennye-
zetes hajóhoz. A templom egyhajós, bol-
tozott négyösszegû szentélyû, falazott
nyugati karzattal. A nyugati falsíkból
emelkedik ki az ablakokkal áttört torony.
A körerkélyes torony falazott részét kiu-
gró tornácos, magasba nyúló keskeny,
zsindellyel fedett sisak koronázza. Nem-
csak a templombelsôben, de a külsô hom-
lokzaton is megôrzôdtek részletek az
1642-ben készült népies falfestésbôl.A
templom bejárata a déli oldalon található.
Az ajtó a XVIII. században készült, ková-
csoltvas szögfejekkel díszített. A félköríves
bejárat belsô íven bibliai felirat töredéke
olvasható. Ugyanitt három résablak lát-
ható, a középsôben 1642-bôl való díszítô-
festés.A szentély északi oldalán a lebon-
tott sekrestye körvonalait fedezheti fel a
látogató. A karzat mellvédjét stilizált fes-
tett fák töltik ki. A szentély ablaka felett
van a halott Krisztus sírban álló alakja, az
ablak rézsûjében pedig Szt. Dorottya és
vele szemben Alexandriai Szt. Katalin. A
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keleti ablakot kétoldalt apostolok sora
zárta, ma már csak András, János, Péter,
Tamás, Bertalan és Simon alakja határoz-
ható meg bizonyosan. A hajó északi és
keleti falán ugyancsak figurális falképek
találhatóak: János apostol, Kozma és
Demján, az orvosszentek, a két apostol-
fejedelem, Péter és Pál, Szûz Mária és a
Szent Család. A diadalíven – 1952-ben tár-
ták fel – négy nagy egyházatya ülô alak-
ját, Ambrus, Ágoston, Gergely pápa és
Jeromos alakját lehet felfedezni. A temp-
lombelsôben XIII-XIV-XVII. századi falfes-
tések is láthatók. Az enyhén csúcsíves
diadalív felett festett felirat hirdeti, hogy a
templom indákból sarjadó, nagyleveles,
szíves, tulipános kék-piros díszítôfestése
1642-ben készült.1777-ben készültek a
padok, a szószék és a kazettás famennye-
zet ifj. Rédei Ferenc megbízásából. A kar-
zat alatti epitáfium – 1758-ban készült –
bevésett szövege kisrédei (id.) Rédei
Ferencnek állít emléket. A Csaroda patak
mentén kialakított árnyas, lombos liget-
ben elfogyasztjuk a kapott hideg ebédet.
Arra is van idônk, hogy benézzünk a
tájházba, amely a Tiszahát jellegzetes fa-
lusi gazdálkodásának bútoraival és szer-
számaival ismertet meg bennünket.

Nagy várakozással érkezünk meg Tá-
kosra, a népi építészet remekmûvéhez, a
„mezítlábas Notre Dame”-hoz. A késô
gótikus jegyeket hordozó templom 1766-
ban épült, 1784-ben megnagyobbították.
Favázas, cölöpök köré vert vályogból
készült épület, amelynek teteje zsindely-
lyel fedett. A paticstemplom egyhajós te-
rem, ami Keleten sokszögben végzôdik. A
bejárat elôtt nyeregtetôs cinterem talál-
ható. Az épület értékét az egységes egész
benyomását keltô festett kazetták, padok,
szószék és a karzat adja. Az 58 festett
kazettából álló mennyezet Asztalos Lán-
dor Ferenc erdélyi asztalosmester remek-
mûve, aki ezt a tényt egy kazettán meg-
örökítette: „ÉN ASZTALOS  LÁNDOR FER-
ENC CSINÁLTAM JÓ ISTEN SEGEDELME
ÁLTAL….” 

A kazetták között nincs két egyforma. A
vázákból virágok nônek ki, amiket indák,
szívek, tulipánok, levélkék, futó „S” motí-
vumok vesznek körül. Fô jellemzôjük,

hogy tengelyesen szimmetrikusak. Az
egész mennyezet olyan, mint egy tavaszi
színpompás virágzó rét. A berendezések
közül kiemelkedik a fedeles stallum, más
szóval papi szék, amelyben a mindenkori
lelkész családja foglal helyet. Dancs Imre
széke 1767-ben készült, s rajta a magyar
legendavilágból ismert turulmadarat fe-
dezzük fel. A kántortanító székén paradi-
csomi jelképek láthatók: életfa, alma,
körte, dinnye stb. A szószék arányos, szé-
pen tagolt. Hangvetô koronáján bibliai
idézet található. A templom nyugati ol-
dalánál fazsindelyes haranglábat találunk,
amely szoknyával, galériával és vízcsen-
desítôvel ellátott. Az 1757-ben épült 16
méter magas haranglábat eredeti fotók
alapján 1986-ban újították fel. A beregi
keresztszemes hímzéseket, lekvárt, hûtô
mágneseket stb. árusító bódék között sie-
tünk buszunkhoz, hogy Viola segítségét
igénybe véve bepillantást nyerjünk Szat-
már-Bereg megye kulináris nevezetessé-
geibe.

Tarpa fôterén áll meg buszunk, ahol
megtekintjük az 1956-os hôsöknek emlé-
ket állító kompozíciót, majd II. Rákóczi
Ferenc lovas szobrát. Közben Viola betér
rokonaihoz, hogy feltérképezze a tarpaiak
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szilvalekvár- és pálinka kínálatát. Egy kis
kulcskeresô várakozás után bejutunk a
térség legnagyobb templomába és hall-
gatjuk lelkészünket, Elôdöt, aki az Úrasz-
talon található ismertetôbôl bemutatja az
építményt. Tarpa középkori temploma
vagy a XIV. század elején, vagy a XIV-XV.
század fordulóján épülhetett. A középko-
ri templomból csak a kôtömbbôl épült
hajó falai, az elôcsarnokból nyíló kapu
maradt fenn. A középkori gótikus abla-
kokat a XVIII. században kibôvítették. A
déli kapu felett egy Bátori-címeres kôtáb-
la látható, amit a Sárkány-rend jelvénye
ölel körül. A templom különleges látvá-
nyossága három középkori falképe, ame-
lyek a XV. század elején készültek. A leg-
nagyobb kép Szent György küzdelmét
ábrázolja a sárkánnyal. A kép bal felsô sar-
kában látjuk a várost, és a bástyán imád-
kozó királyi párt, a jobb sarokban pedig
az elrabolt imádkozó királylányt. A közép-
sô képen a keresztre feszítést látjuk, a
kereszt alatt Máriával és Szent Jánossal. A
harmadik kép Szent Mihályt ábrázolja, aki
jobbjában pallost, baljában mérleget tart.
A hét centiméter vastag ajtólap, vaspántjai
és zárja is remek középkori asztalosmun-
ka. A református hitre a XVI. század köze-
pén áttért gyülekezet a középkori épít-
ményt a XVIII. században hatalmas terem-
templommá alakította, s ekkor emelte a
közel negyvenhat méter magas tornyot is.
A kívülrôl is impozáns templom megtek-
intése után elmegyünk a temetô bejára-
tához, ahol fejet hajtunk Bajcsy Zsilinszky

Endre sírja elôtt. A Sopronkôhidán kivég-
zett politikus Tarpán született, és 1931-tôl
1935-ig a térség országgyûlési képviselôje
volt. Még egy pillantást vetünk a buszból
hazánk egyetlen épségben maradt száraz-
malmára, majd betérünk Viola unokahú-
gához a virágboltba, aki kóstolót ad a vá-
sárolható szilvapálinkából és a cukor nél-
kül, egész napos keverés mellett üstben
fôzött szilvalekvárból. Felírja a „rendelé-
seket”, és ígéri, hogy másnap szállásunkra
szállítja a kívánt mennyiségeket. Farkas-
éhesen térünk haza és esünk neki a térsé-
gre jellemzô módon elkészített paradicso-
mos töltött káposztának. Úgy gondolom,
altatóra senkinek sincs szüksége.

A harmadik napon a reggeli áhítat köz-
ben az emeletrôl vastag sugárban ömlik a
víz. Gyorsan átköltözünk a fôépületbe, a
fent zuhanyozó Ági pedig az egyedül a mi
lakásunkban mûködôképes fürdôszobába
vonul. Ezt a napot Szatmárnémeti neve-
zetességeinek megtekintésére szánjuk,
illetve Csengersima templomát és Szat-
márcseke temetôjét kívánjuk megtekin-
teni. A határon egyórás indokolatlan vára-
kozás után Szatmárnémeti legnagyobb
református templománál, a „Láncos
templomnál” találkozunk barátaimmal,
Nagy Julikával, Boór Bélával és Torockai
Sándorral. Régi ismeretség és barátság fûz
hozzájuk, akik a városban megalapították
az Antall József Baráti Társaságot és a
hazai hasonló nevû szervezettel, és ezáltal
velem is folyamatos kapcsolatban állnak.
A városnézést az éppen konfirmációs
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foglalkozást tartó református templomnál
kezdjük. Elôször megnézzük Kölcsey
Ferenc 1991-ben felállított mellszobrát,
amely a fôbejárat tengelyében, a temp-
lomkertben áll. Majd bemegyünk az 1862-
ben készült tágas templomba. A templom
kiegészítô jelzôjét az épületet körülvevô
alacsony lánckerítésrôl kapta. A sík-
mennyezetes teremtemplom kelet-nyugat
tájolású. A Láncos templom a 18. század
végére jellemzô ún. alföldi típusú nagy-
templomok egyik kiemelkedô példája.
Stilisztikailag a klasszicizáló késôbarokk
irányzatához sorol-
ható, ahol a barokk
építészet leegyszerû-
sített elemei klasszi-
cizáló elemekkel ke-
verednek. Az északi
mellékbejárat bal ol-
dalán, a hajó északi
falához illesztve áll a
templom fából ké-
szült szószéke, elôtte
pedig az egyházi elöl-
járók részére kialakí-

tott díszes ülôhelyek és az úrasztala talál-
ható. A szószéktôl balra látható a tem-
plom legrégebbi harangja, melyet, mint
ahogyan a rajta olvasható feliratok is
tanúsítják Szatmár város református pol-
gársága 1633-ban Eperjesen öntetett
Georg Wierd harangöntô mesterrel. A
templom orgonája Rieger Ottó budapesti
orgonagyárában készült 1906-ban, a tem-
plom százéves fennállásának tiszteletére.
Az orgonakarzat alatti teret leválasztották
és az így kialakított két helyiségben a
gyülekezet történelmét bemutató kis kiál-
lítást rendeztek be. A templom számos
feliratos táblát is ôriz. Ezek közül a
legrégebbi az orgonakarzatra vezetô lépc-
sô mellett a torony falába beépített, egy
bibliai idézetet tartalmazó feliratos kô,
mely az 1703-ban elpusztult templomból
származik. A felirat a következô:
„Meghallgattam a te könyörgésedet mel-
lyel könyörögtél én elôttem: megszente-
lem e házat, melyet építettél, abban
helyeztetvén az én nevemet mind örökké
és ott lesznek az én szemeim és az én
szívem mindenkor. Kir. 9,3.” A szatmári
kirándulás következô célpontja a refor-
mátus gimnázium tanári szobája. A XX.
század elejére mai formáját elnyerô
épületben 1557-ben kezdôdött meg a
református oktatás. Az iskola különleges
értéke a ma tanári szobaként használt,
eredetileg a református egyház tanácsko-
zóterme. A terem tartalmaz hat nagy ol-
dalképet hitünk fontos személyiségeirôl
(Luther Márton; Kálvin János; Károli
Gáspár; Szenczi Molnár Albert; Séllyei M.
István; Balogh Péter) két nagy csoport-
képet jelentôs egyháztörténeti esemé-
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nyekrôl, valamint négy nagy mennyezeti
arcképet olyan uralkodókról, akik sokat
tettek a vallásszabadságért. Az elsô fest-
mény az I. Rákóczi György által 1646-ban
Szatmárnémetibe összehívott zsinatnak
állít emléket. Ennek a zsinatnak a hatá-
rozatai kimondták a tiszáninneni, tiszán-
túli és erdélyi reformátusok egységét, va-
lamint azt, hogy az egyház a lányok szá-
mára is alapítson iskolákat. A másik fest-
mény a II. Lipót által szentesített, a vallási
üldözést megszüntetô törvény centenári-
umán a Magyarországi Református és
Evangélikus Egyház közös megemléke-
zését örökíti meg. Ezt az ülést Budapes-
ten, a vármegye dísztermében tartották. A
négy mennyezeti arcképen Bocskai Ist-
ván, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György és
II. Lipót uralkodók szerepelnek. A Bartók
Lajos által festett képek annak köszön-
hetik megmenekülésüket, hogy az iskola
államosítása után a tanári kar ebbe a
terembe rendezte be a kémia szertárt, és
a szorosan a fal mellé állított polcokkal
eltakarta a festményeket. Ha ez nem tör-
ténik meg, valószínûleg ez a terem is a
„Kárpátok géniuszának” áldozatává válik.
Kísérôink javasolják a fôtér nevezetessé-
geinek megtekintését, azaz a Vécsey há-
zat, a katolikus székesegyházat és a szö-
kôkutakkal tarkított parkot. A Vécsey ház-
ban, a város legrégebbi épületében meg-
tekintjük a szatmári béke aláírására utaló
táblát, majd letelepszünk a kertben és el-
fogyasztjuk a magunkkal hozott szend-
vicseket. Vendéglátóink friss kávéval is
szolgálnak, miközben a teremôrök a
házban található Papp Aurél (Aurel Popp)
múzeumot kinyitják, és ingyenes tárlatlá-
togatásra invitálnak. Én élek ezzel a lehe-
tôséggel, és végigjárom a nagybányai fes-
tôiskola jeles képviselôjének kiállítását.
Ezután szabad idôt kapunk, hogy betér-
jünk a teret uraló klasszicista stílusú szé-
kesegyházba, vagy valamely sörözôbe, ká-
vézóba, fagyizóba kiülve szemrevételez-
zük a város büszkeségének tartott, de ma
pocsék állapotban lévô szecessziós Pan-
nónia szállót. Visszafelé gyorsan átérünk a
határon, és Csengersima felé autózunk.

Csengersima református temploma a
kazettás kollekció egyik ékköve. A román

stílusú templom a XIII. században épült,
amit a XV. században kibôvítettek. Az
épület a kazettás famennyezetet 1761-ben
kapta. valószínûleg ugyanebben az évben
készült a kis tornyocska és a nyugati
bejárat feletti tetô. Az 56 népies barokk
stílusban festett fatábla figurális ábrázolá-
sai között találhatók égitestek: Hold, Nap;
a nagyon gazdag növényi ábrázolások
mellett állatmotívumok: pelikán, kétfejû
sas, sárkány, kerub. Külön említést érde-
mel a pünkösdre utaló szél megjelenítése
vagy Noé bárkája. A mennyezeti kazetták-
ról sakkbábúk segítségével leolvasható az
egész üdvtörténet. A festett fakarzat és
szószék a mennyezetdíszítéssel azonos
idôben készült, míg a szép. áttört díszí-
tésû szószékkorona 1799-es keltezésû. A
Csenger holt ága felett libegô templom
kiszélesített románkori résablakaival, gú-
lasisakos tornyával felejthetetlen élményt
nyújt. Következô állomásunk Szatmár-
cseke, Magdi szülôvárosa. A temetôben
találkozunk testvérével és annak gyö-
nyörû ikerpár unokáival. Körbeálljuk a
temetô középsô részén hat köroszloppal,
felül párkánnyal körbefogott síremléket,
és a Himnusz eléneklésével hajtunk fejet
Kölcsey Ferenc géniusza elôtt. Elgondol-
kozva sétálunk a népi, csónakos fejfás
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református temetôben, amely páratlan
látványt nyújt a közel 600, emberma-
gasságú, stilizált emberfejet, illetve csó-
nakban, fekvô embert szimbolizáló sötét
fejfáival. Magdi rokonainál is idôzünk egy
keveset, kóstolunk, vásárolunk, majd
sietünk haza. A vacsora elôtt még beláto-
gatunk a tivadari templomba. A barokk
stílusú templomot 1797-ben szentelték fel.
Huszonnégy méter magas tornya háromsz-
intes, mely a nyugati homlokzat elôtt
helyezkedik el. A templom keleti vége
kissé beugrik az oldalfalaktól és félköríves
záródású. Berendezése copf-stílusú,
ülôhelyeinek száma 240. Az ablakok
félköríves záródásuak, belsô terét kazetta
jellegû, 1882-ben készült sík deszkamen-
nyezet fedi. A bejárati lépcsô egy mal-
omköre épült. 

A bôséges reggeli és a háziak munkáját
megköszönô búcsúszavak után Túrist-
vándi református gyülekezetéhez me-
gyünk vasárnapi istentiszteletre. Korán
érkezünk, s így ezt a templomot is mó-
dunkban áll megtekinteni. A templom az
1470-80-as években épült gótikus stílus-
ban. Bejárati ajtaját, ablakait és diadalívét
Mátyás király kôfaragói készítették. Az
eredetileg bordás mennyezetet 1778-ban
kazettásra alakították át. A kazetták érint-
kezési pontjain faragott rózsa, minden
kazetta közepén nagy bibliai szem, annak
közepén, valamint a kazetta négy sarkán
csillag van. A középsô kazettában felirat
jelzi az átalakítás idejét. A népi festésû
karzat 1811-ben készült. A kidomborodó

rész két oldalán az édenkertet ábrázoló
festés található. A templom mellett erede-
tileg harangláb volt, ma azonban egy
aranyozott gombbal és csillaggal végzôdô
kôtorony ível a magasba. A 300 lakossal
rendelkezô település gyülekezete kicsi, az
istentiszteletre mindössze négyen érkez-
nek. Az igehirdetés után bemegyünk a
gyülekezeti terembe, ahol kávéval, üdítô-
vel és sós süteménnyel vendégelnek meg
bennünket a Túr melletti testvéreink. A
település lakóinak zöme református, hit-
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oktatásban szinte minden református
gyermek részt vesz. Elköszönünk és a vízi-
malom felé vesszük utunkat. A vízimalom
a XVIII. században épült, ma is mûködô
ipartörténeti kuriózum. Az eredeti épület
népies stílusban épült kétszintes, 11 ab-
lakkal, három erkéllyel, melyekrôl jó ki-
látás nyílik a folyóra, a tetején fazsinde-
lyekkel és két toronnyal. Az épület északi
és nyugati oldala a partoldalba épült, de
nagy részét cölöpök tartják. Az épület
déli, folyó felôli oldalán kapott helyet a
három, Közép-Európában ritkaságnak
számító, nagyméretû, alulcsapós vízke-
rék. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb korabeli
vízimalommal ellentétben itt a víz nem
felülrôl folyik a lapátokra, hanem a folyó
sodrása alulról hajtja meg a kerekeket. A
kerekek átmérôje, a lapátokkal együtt,
egyenként 6 méter 20 centiméter. Egy jó
kávéval, sörrel oltjuk szomjunkat, és a
hazautazás elôtti utolsó kazettás templom
meglátogatására indulunk.

A sonkádi református templom a XV.
században épült. Ebbôl az idôbôl szárma-
zik a szentségtartó, a sekrestye ajtó és a
diadalív, melynek két oldalán geomet-
rikus alakzatot ábrázoló freskók találha-
tók. A településen 1717-ben átvonuló ta-
társereg felgyújtotta a templomot, és csak
közel ötven év múlva tudta a lakosság
helyreállítani. 1779-ban elkészült a szó-
szék, a szószékkorona és a papi szék. A
festett kazettás mennyezet 1776-ból szár-
mazik, melynek 72 táblájára más és más
virágmintát festett az ismeretlen mûvész.
A díszítés szín- és formavilága rendkívül

gazdag. A reneszánsz világát idézô tulipá-
nok, rózsák, csillagvirágok és akantuszle-
velek elvarázsolják a látogatót. A kazettá-
kat fekete keret övezi, amelyek még erô-
teljesebbé teszik a „virágoskertet”. Az L
alakú karzat életfa motívummal díszített,
az ablaknyílások pedig szôlôindás virá-
gokkal. Gyönyörû a szószékkorona, vala-
mint az élénkszínû falfestés. A XVIII. szá-
zad közepén a templom a fa harangto-
rony helyett barokk tornyot kapott. A
felújítás 1998-ban Europa Nostra díjat
érdemelt. 

Elköszönünk a „mennyezet virágaitól”
és hazafelé indulunk. Útközben eltöpren-
günk azon, hogy mekkora értékkel ren-
delkezünk. Hogy a kazettás mennyezetek
száma a történelmi Magyarországon száz
és ezer között mozog, s egy templomra
átlagosan száz kazetta jut. A festett kazet-
tás mennyezetek, karzatmellvédek, pad-
elôlapok, szószékek és feljáróik ábraanya-
ga rendszert alkot, a reneszánsz életörö-
mét jeleníti meg a reformáció által lecsu-
paszított templomokban. Most a három
nap alatt a Felsô-Tisza vidékén kalandoz-
tunk, de hasonló szép példák találhatók
Somogy- és Baranya megyében a Dráva
mentén, Heves, Gömör, Borsod, Zemplén
megyében, a Felvidéken és különös gaz-
dagsággal Erdélyben. Köszönet a szerve-
zésért lelkészünknek, a pályázat megnye-
réséért az Emberi Erôforrás Miniszté-
riumnak, a hitben, békében lelki és szelle-
mi feltöltôdéssel teli négy napért az
útitársaknak.
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Az immár hagyományosnak mondható
túránk a Felsô-Tisza vidékének magyar-
országi szakaszán zajlott. Bázisunk a tisz-
abecsi Vidám Delfin kemping volt, ami
közvetlenül a Tisza gátja mellett fekszik.
Kôépületben, háromágyas, zuhanyozós,
WC-vel ellátott szobákban kaptunk elhe-
lyezést. Önellátóak voltunk, tehát a reg-
gelit és a vacsorát magunk készítettük ho-
zott, illetve a környéken beszerezhetô ala-
panyagokból.

A társaság csütörtökön délután gyüle-
kezett a kempingben, ahol szeretettel üd-
vözöltük azokat a barátainkat, akik elsô
ízben csatlakoztak hozzánk. Majd levonul-
tunk a Tiszához és vidám fürdôzést csa-
ptunk, amit apák-fiak egyaránt élveztek.
Hozzáláttunk elsô vacsoránk, a hagyomá-
nyos szalonnás, kolbászos lecsó elkészíté-

séhez. Az idén is finomra sikerült, csak a
mennyiséget nem tudtuk eltalálni, mert
másnap reggelire is maradt pár adag.

Reggeli után busszal indultunk a Túr-
csatornához. A hodosi hídnál túravezetônk
rövid tanácsadása után az elôre összeállt
csapatok vízre szálltak. Rövid, fürdôzéssel
összekötött pihenôt tartottunk a botpaládi
hídnál, majd a sonkádi kis-bukónál ért
véget elsô napi túránk. Visszatérve a bázis-
ra, vacsorára slambucot készítettünk. Ez is
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hagyományos, mert korábbi két táborozá-
sunk alkalmával már bevált.

Másnap az Öreg-Túron eveztünk
Kölcsétôl Túristvándiig. Ez egy csodálatos
nap volt, felért egy túlélô kalanddal. A
keskeny, rendkívül kanyargós folyócska
tele volt bedôlt fákkal, melyek vagy a víz
felett, vagy alatta állták el utunkat. Elôb-
biek alatt csak a kenuban elfekve tudtuk
átcsúszni, utóbbiaknál meg kellett figyel-
nünk, hogy a törzs felett hol magasabb a
víz, ahol a kenu átmehet. Ezen túl a sás-
ból, nádból, tavirózsából álló dús nö-
vényzet útvesztôiben, hajtû kanyarjaiban
sem volt könnyû átevezni. Sokszor men-
tünk neki a partnak, majd csak visszafelé
evezés után tudtuk bevenni a kanyart.
Közben csodáltuk a vízi és parti növények
szépségét, sokszínûségét. Kellemesen el-
fáradva, de élményekben gazdagon értük
el célunkat, a Túristvándi Malom Kem-
pinget. Itt ebédeltünk. Akik még nem lát-

ták, meglátogatták a híres,
fából készült vízimalmot,
majd buszra szálltunk és
visszamentünk a bázisra.
Vacsorára a némi nehéz-
ségek árán beszerzett pon-
tyokból halászlét és fok-
hagymás, roston sült filét
készítettünk.

Majd következett utolsó
napunk a Tiszán Tiszabecs-
tôl Tiszacsécséig. Csodá-
latos volt a kanyargó, nem

erôs sodrású folyón való evezés. Közben
egy helyen, egy kavicspadon megálltunk
és nagy fürdôzést csaptunk. A bázisra
visszatérve csomagolás, búcsúzkodás köz-
ben még a maradék hideg élelmekbôl
falatoztunk, majd kocsiba szálltunk és
haza indultunk.

Istennek legyen hála, mind a négy na-
pon csodálatos idônk volt és az egész tú-
rát balesetmentesen tudtuk végig csinál-
ni. Jó szívvel gondolunk vissza a csodá-
latos vidékre, az igazán baráti hangulatra,
a tábortûz melletti, éjszakába nyúló be-
szélgetésekre. A mellékelt képek pedig
önmagukért beszélnek.

Köszönjük Salamon Károly presbiter
testvérünknek – aki sajnos nem tudott
velünk tartani Máté fia betegsége miatt – a
szervezést, a csodálatos helyet.

Dr. Vass Zoltán
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Történelmi esemény volt a nagytarcsai
református gyülekezet életében: elsô
alkalommal történt nyilvános adomány-
gyûjtés a leendô imaházunk javára. 

Egy régi álom megvalósulásának a kez-
detén járunk. Az Önkormányzattól kapott
területre (a temetô mögötti telekrész)
szeretnénk megterveztetni és megépíttet-

ni református imaházunkat Isten dicsôsé-
gére. Célunk megvalósításának érdeké-
ben lelkipásztorunk, Esztergály Elôd Gá-
bor, jótékonysági koncertet szervezett. Az
elôadásra Mészáros János Elek ének-
mûvészt, a “Csillag születik” tehetségku-
tató 2012. évi gyôztesét kérte fel, akinek
külön köszönet, hogy megfázása ellenére

sem mondta le a szerep-
lését. 

A szívet-lelket megszólí-
tó elôadásra több mint
százan jöttek el, függet-
lenül a felekezeti hovatar-
tozástól. Ezúton is kö-
szönjük a katolikus, az
evangélikus és más fele-
kezetek testvéreinek tá-
mogató jelenlétét. 

A szervezés igazi össze-
fogást igényelt gyülekeze-
tünk részérôl. Volt, aki a
jegyeladásban vett részt,
volt, aki a vendéglátás
megszervezésében, más a
koncert zavartalan lebo-
nyolításában. Az önkor-
mányzat dolgozói is segí-
tették a koncert népszerû-
sítését, amiért nagyon há-
lásak vagyunk. 

A 2017. évben is folytat-
juk adománygyûjtésünket.
A reformáció 500. jubile-
uma alkalmából Kocsis Ist-
ván Árva Bethlen Kata
címû drámájának színpadi
elôadását hívtuk meg
Nagytarcsára. A részletek-
rôl idôben adunk tájékoz-
tatást.

Áldás, békesség!

Kocsis Sándor és
Kocsis Irén
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TÖRTÉNELMI ESEMÉNY
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT

A NAGYTARCSAI REFORMÁTUS IMAHÁZ JAVÁRA
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Zenei képzettséggel is rendelkezvén,
érdeklôdéssel vártam a november husza-
dikára meghirdetett, Németországban élô
orgonamûvész-zeneszerzô Gárdonyi Zsolt
professzor jótékonysági hangversenyét.

A hangverseny színhelye a református
gyülekezetet befogadó evangélikus temp-
lom volt. A hangverseny 2500 Ft-os jegyár
és az 1000 Ft-os támogatói jegybôl szár-
mazó bevétele a gyülekezeti otthon
építési költségeihez történô nagylelkû
hozzájárulás.

Azok kedvéért, akik nem voltak a kon-
certen elmondom, hogy a professzor
többek között a Magyar Köztársaság
Elnökének Érdemérmének is birtokosa,
és nem tudom nem megemlíteni, hogy
J.S.Bach születésének hónapján, és
napján, március 21-én született. Nagy
hírû, világot járt mûvész. A klasszikus or-
gonamuzsika mellett édesapja, Gárdonyi
Zoltán és a saját mûveit is mûsorra tûzi.

Ezen az estén a hagyományos kon-
certektôl eltérôen egy-egy, az evangélikus
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“HIT NÉLKÜL EGYETLEN MÛVE SEM SZÜLETETT

VOLNA MEG.”
PROF. DR. GÁRDONYI ZSOLT JÓTÉKONYSÁGI KONCERTJE GYÜLEKEZETÜNK

OTTHONÉPÍTÉSÉNEK JAVÁRA
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énekeskönyvben megtalálható, ma is éne-
kelt öt dallam, illetve azok feldolgozása
hangzott el. Minden dallamhoz volt hoz-
záfûzni valója, melyet élvezetes, csodá-
latos tisztaságú, zárt logikájú magyar nyel-
ven adott elô.

Az elôadás elsô száma egy, „Ki Iste-
nének átad mindent” kezdetû Bach korál
volt. A korál jelentése nagyon leegysze-
rûsítve protestáns népének. Megszólalt az
eredeti dallam, majd azt követôen annak
újraértelmezése. Ez az interpretáció új
színekkel, ismeretlen hangzásokkal gaz-
dagította az eredeti mûvet.

Távol álljon tôlem, hogy hangverseny
kritikát írjak. Ez nem is lehet tisztem.
Sokkal inkább a szerzett benyomásaimról
szeretnék beszámolni. Ezért, az öt,
mûsoron szereplô darab közül egyet
szeretnék még kiemelni, ami a legmé-
lyebb benyomást tette rám. Ez, a minden-
ki által ismert „Erôs vár a mi Istenünk”
címet viselô énekeskönyvi dallam.

A többihez hasonlóan ennek eredeti
dallama is visszafogott templomi elôadás-
ban hangzott el, annak kereteit sehol sem
lépte túl. A feldolgozás, ami ezután
következett, maga volt a zenei tûzijáték,
ami a darab elsô részét követô záró akkor-
dokban csúcsosodott ki. Mindez azonban

nem öncélú külsôségeket, virtuozitást,
hanem a hit himnikus magasságokba
történô ünneplését, megdicsôülését szol-
gálta. A professzor úr az elôadott darabok
sorrendjében minden darabról kikérte a
hallgatóság észrevételeit is.

Az elôadás végén professzor úrral foly-
tatott beszélgetésem során rákérdeztem
arra, hogy a hit megléte vagy hiánya
milyen mértékben befolyásolja egy adott
mû megszületését. Merészeltem így tenni
annak reményében, hogy ezzel a kérdés-
sel nem lennék egyedül. A válasz
egyértelmû volt. Hit nélkül egyetlen
mûve sem született volna meg.

Bízom abban, hogy ennek a szubjektív
hangvételû cikknek az elolvasása felkelti
azok figyelmét is Gárdonyi professzor úr, és
édesapja szerzôi munkásságára, akik nem
tudtak ezen a rendhagyó hangversenyen
részt venni. Szíves tájékoztatásukra idézem
professzor urat, aki elmondta, hogy a “you
tube”-on sok mûve hallgatható.

Végezetül, köszönet illeti az önzetlen
adományért, és reméljük, hogy még lesz
alkalmunk nagyobb szabású hangverse-
nyen is élvezni elôadását.

Legmélyebb tisztelettel az olvasónak.

Szendrôi Károly Béla
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Ifi-tábor
a Pilisben
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IMPRESSZUM
A MAGVETÔ – a Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség gyülekezeti

lapja. Megjelenik 250 példányban, A4-es méretben negyedévente. Felelôs kiadó, vala-
mint az újságot szerkeszti és tördeli: Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor. Korrektor:
Pintér Édua presbiter.

RENDSZERES ALKALMAINK A 2017. ÉVBEN
Istentisztelet:
Vasárnap 900–1000. Minden hónap utolsó vasárnapján és az ünnepnapokon úrva-

csorás istentiszteletet tartunk. 
Istentisztelet Nagytarcsán:
Minden hónap 1. és 3. vasárnapján 1030–1130 között a római katolikus templomban.
Úrvacsorás istentisztelet: Karácsony-, Húsvét- és Pünkösd 2. napján.
Gyermek-istentisztelet Csömörön:Vasárnap 900–1000 között a gyülekezeti teremben.
Bibliaóra*: minden kedden, 900–1030.
Konfirmációi elôkészítô*: péntek 1600–1700.
Ifjúsági bibliakör: minden pénteken 1700–1830.
Presbiteri ülés*: minden hónap utolsó keddjén, 1800–2000.
Iskolai hittan:

- Mátyás Király Általános Iskola: hétfô és szerda délelôtt;
- Blaskovits Oszkár Általános Iskola: csütörtök és péntek délelôtt.

Óvodai hittan:
- Csillagszem Óvoda (Nagytarcsa): kedd 800 – 840;
- Laki sarki csoport (Csömör): szerda 1530 – 1610;
- Kacsó utcai csoport (Csömör): szerda 1615 – 1650.

* Az alkalmat az ideiglenes lelkészi hivatalban tartjuk: 2141 Csömör, Széchenyi u. 111.

ANYAKÖNYVI HÍREK

2016. április – december
GYÜLEKEZETÜNK ÚJ TAGJA:

Ujvárosi Ábel (szül.: Budapest, 2014.03.11.). Keresztségben részesült: 2016.05.08.
Veszelik Enikô (szül.: Budapest, 2003.08.02.). Keresztségben részesült: 2016.05.08.
Török Anna (szül.: Budapest, 2006.07.19.). Keresztségben részesült: 2016.06.05.
Török Zsófia (szül.: Budapest, 2006.07.19.). Keresztségben részesült: 2016.06.05.
Rimár Ilona (szül.: Budapest, 1992.01.08.). Keresztségben részesült: 2016.06.12.
Kecskés Viktória (szül.: Budapest, 1981.03.23.). Keresztségben részesült: 2016.06.12.
Fésûs-Tóth Milán (szül.: Kistarcsa, 2016.01.02.). Keresztségben részesült: 2016.07.10.
Deák Zsuzsanna (szül.: Budapest, 2010.11.30.). Keresztségben részesült: 2016.07.31.
Liszai Lisbeth (szül.: Budapest, 1989.02.07.). Keresztségben részesült: 2016.08.07.
Havasi Péter (szül.: Budapest, 2003.01.16.). Keresztségben részesült: 2016.08.07.
Kardos Csaba (szül.: Budapest, 2014.12.24.). Keresztségben részesült: 2016.10.16.
Kékesi Natali Kamilla (szül.: Budapest, 2015.12.01.). Keresztségben részesült:

2016.11.20.
HALOTTAINK:

Barabás Sándor (Vésztô, 1938.07.17. – Csömör, 2016.06.22.)
Zágoni Stefénia (Kolozsvár, 1932.12.15. – Csömör, 2016.05.29.)
Czudar Miklós (Ibrány, 1949.08.17. – Csömör, 2016.07.20.)
Szabados László (Budapest, 1956.06.04. – Csömör, 2016.08.08.)
Oláh Miklósné sz. Oláh Róza (Tarpa, 1935.04.28. – Budapest, 2016.08.22.)
Bódi Lajosné sz. Szoboszlai Gizella (Nagyhalász, 1935.09.01. – Csömör, 2016.11.08.)
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GYÜLEKEZETÜNK TÁMOGATÁSA

„A JÓTÉKONYSÁGRÓL ÉS AZ ADAKOZÁSRÓL PEDIG EL NE FELEDKEZZETEK,
MERT ILYEN ÁLDOZATOKBAN GYÖNYÖRKÖDIK AZ ISTEN.” (Zsid 13,16)

Gyülekezetünk bankszámlaszáma: 

CIB Bank Zrt. 10700196-68982485-51100005

ELÉRHETÔSÉGEINK: 
Az ideiglenes Lelkészi Hivatal címe: 2141 Csömör, Széchényi u. 111. 
Internetes elérhetôség: www.csoref.hu, hivatal@csoref.hu.
A lelkipásztor elérhetôsége: 06/30-488-8780; esztergalyelod@gmail.com

AZ EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA

A presbitérium tisztelettel és szeretettel kéri gyülekezetünk tagjait, hogy az elôre elterve-
zett egyházfenntartói járulék összegét ne évente, egy összegben, egyszeri alkalommal, hanem
havi bontásban fizessék be gyülekezetünk számára. Ez a gyakorlat lehetôvé teszi, hogy a
lelkipásztor járandóságát, a rezsiszámlákat és a gyülekezeti élet egyéb kiadásait
gördülékenyen, havonta tudjuk rendezni. Mindez azt jelenti, ha például valaki évi 6000,- Ft-ot
szán erre a célra, annak havonta 500,- Ft-ot kell fizetnie. 

A befizetést négyféle képen lehet megtenni: 

1. Banki átutalással: CIB Bank Zrt. 10700196-68982485-51100005
2. Csekkbefizetéssel (kizárólag az erre a célra készített, és a persely mellé kihelyezett

gyülekezeti csekkeken történô befizetéssel). 
3. Pintér Édua pénztárosunknál személyesen, az istentiszteletet követôen.
4. A lelkipásztornál személyesen, telefonon elôre egyeztetett idôpontban.

Köszönjük, hogy az egyházfenntartói járulék megfizetésével is vállalja reformátusságát és
részt vesz gyülekezetünk mûködési költségeinek fedezésében, illetve támogatja a református
missziót településünkön! 

ELÔTTÜNK ÁLLÓ KIEMELT GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

December 10. 15h – adventi szeretetvendégség a gyülekezeti teremben. 
December 11. 900 – Adventi 3 – ünnepi istentisztelet (evangélikus templom).
December 12. 945 – Adventi áhítat a Csömöri Mátyás Király Általános Iskolában.
December 17. 1400 – Adventi áhítat az Idôsek karácsonyán (Petôfi Sándor

Mûvelôdési Ház).
December 18. 900 – Adventi 4 – ünnepi istentisztelet (evangélikus templom).
December 18. 1600 – Adventi áhítat a nagytarcsai községi gyertyagyújtáson.
December 24. 1600 – Szentesti családi istentisztelet (evangélikus templom).
December 25. 900 – Karácsony ünnepi istentisztelet úrvacsorával (evangélikus temp-

lom).
December 26. 900 – Karácsony ünnepi családi istentisztelet a hittanosok betlehemes

játékával (evangélikus templom).
December 26. 1030 – Karácsony ünnepi istentisztelet úrvacsorával Nagytarcsán

(katolikus templom).
December 31. 1600 – Óévzáró áhítat (evangélikus templom).
2014. január 1. 900 – Újévi úrvacsorás ünnepi istentisztelet (evangélikus templom).
Január 8. 900 – Hálaadó istentisztelet – gyülekezetünk szolgálóinak megáldása

(evangélikus templom).
Január 15-22. 1800 – Ökumenikus imahét.

2016 karÆcsony.qxd  2016. 12. 06.  23:40  Page 35



2016 karÆcsony.qxd  2016. 12. 06.  23:40  Page 36


