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hirdették 
az evangéliumot

"Úgyhogy mi mostantól
fogva senkit nem ismerünk
test szerint: ha ismertük is
Krisztust test szerint,
most már ôt sem így is-
merjük. Ezért ha valaki
Krisztusban van, új terem-
tés az: a régi elmúlt, és
íme: új jött létre. Mindez
pedig Istentôl van, aki
megbékéltetett minket ön-
magával Krisztus által, és
nekünk adta a békéltetés
szolgálatát. Isten ugyanis
Krisztusban megbékéltette
a világot önmagával, úgy-
hogy nem tulajdonította
nekik vétkeiket, és ránk
bízta a békéltetés igéjét.
Tehát Krisztusért járva
követségben, mintha Isten
kérne általunk: Krisztusért
kérünk, béküljetek meg
Istennel! Mert azt, aki nem
ismert bûnt, bûnné tette
értünk, hogy mi Isten igaz-
sága legyünk ôbenne.“
(2Kor 5,16-21)
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Az elsô pünkösdöt követôen Péter apostol igehirdetésére több mint háromezer
lélek tért meg. A kétezer évvel ezelôtti viszonyokhoz képest nagy szám ez, ma is el-
ámulnánk egy ilyen jelenség következtében. Egyértelmû, hogy a Szentlélek
munkálkodásának köszönhetô ez az eredményesség. Azonban tudjuk jól, ahol fény
van, ott az árnyék is megjelenik, a fôpapok és a farizeusok nem nézték tétlenül,
ahogyan Jézus követôi ilyen dinamizmussal növekedtek, a legelszántabb híveiket
küldték a keresztyének felkutatására és elfogására. Az egyik fanatikus emberük Saul
volt, aki „pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nôket hurcolt el, és
börtönbe vetette ôket“ a krisztusi hitükért (ApCsel 8,3).

Isten akarata szöges ellentétben állt a fôpapok szándékával, és még Saullal is más
terve volt, ugyanis Jézus kereszthalálával és feltámadásával az isteni világosság ter-
jedésének korszaka vette kezdetét, és ebben Saulnak, a késôbbi Pál apostolnak,
fontos szerep jutott. 

Az elmúlt kétezer évben sokszor próbálták már az egyházat elpusztítani, Krisztus
követôit elnémítani, de mindhiába. A második advent korszakában élünk, amikor
Isten a megtérés utolsó lehetôségét kínálja az emberiségnek, és ebben az egyháznak,
a keresztyén közösségeknek kulcsszerepük van, így nekünk, csömöri és nagytarcsai
reformátusoknak is. 

Nagy próbatételen ment keresztül az elmúlt egy évben nemzetünk és vele együtt
gyülekezeti közösségünk. Isten kegyelmébôl túl vagyunk a járvány harmadik hul-
lámán, de az úgynevezett „post-covid“ testi-lelki tüneteink még egy jó darabig
kísérnek bennünket. Talán e miatt is vetôdik fel bennünk a kétely azzal kapcsolat-
ban, hogy alkalmas eszközei tudnánk-e lenni Istennek.

Az elmúlt egy év során sokszor felvetôdött a kérdés: mi lesz a gyülekezeti
közösségünkkel? Lelkészi körben is téma volt, vajon milyen állapotban térnek vissza
majd a hívek a templomokba, egyáltalán visszatérnek-e vagy az otthoni kényelmet
választják inkább?

Sokat imádkoztunk kis körben és egyéni csendességben is azért, hogy a Szentlélek
erôsítse mindannyiunk hitét a kényszerû karanténban is, és ôrizze meg közösségünk
egységét az újra nyitásig. Bizonyságképpen elmondhatom, imáink meghallgatásra
találtak. 2021. május 2-án, anyáknapján, több mint öt hónap (pontosan 25 hét)
után megnyithattuk újra templomunk kapuját a gyülekezet elôtt. És jöttek a
testvérek Nagytarcsán és Csömörön egyaránt, mosolyogva, vidáman, Isten iránti
hálával a szívükben. Az Úr szeretete egyben tartotta közösségünket. Élô gyülekezet
tudtunk maradni a próbatétel ideje alatt is, köszönhetôen a Szentlélek áldásos
munkájának! Mindez azt is jelenti, hogy a mennyei Atyának terve van még velünk. 

Napjainkban, különösen itt Európában, egyre nagyobb méreteket ölt a sze-
kularizáció (egyháztól való tömeges elfordulás), melynek legnagyobb gerjesztôje a
közösségi média. Egy új generáció nô fel úgy, hogy Istenhez, az embertárshoz és
önmagához való viszonyát egy arctalan erô befolyásolja. Nem mindenki látja még a
veszélyt a nyugati liberalizmus forradalmi lelkületében, amely Isten igazságát akarja
kétségbe vonni az ember szabadságára hivatkozva. 

Valódi veszély fenyegeti nemzetünket, és erre nekünk megfelelô választ kell ad-
nunk, ez pedig nem megy másképpen, csak is a Szentlélek vezetésével. Feladatunk
és küldetésünk, hogy bizonyságot tegyünk Isten Jézus Krisztusban megjelenô vilá-
gosságáról és hirdessük az embereknek: ezek az idôk az utolsó lehetôséget kínálják
a megtérésre. 

Jézus kereszthalálával és feltámadásával az isteni világosság terjedésének korsza-
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Ünnepi köszöntô
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ka vette kezdetét, amelynek semmilyen pusztító emberi hatalom nem vethet gátat.
Ahhoz, hogy a gyôztes oldalon lehessünk, Krisztust kell életünk középpontjába állí-
tani, és ha ez megtörténik, akkor a Szentlélek tovább munkálkodik általunk, hogy
lámpásként világíthassunk mindazok életében, akik fontosak számunkra. A Szent-
lélek Isten segítsen küldetésünk beteljesítésében Isten dicsôségére és embertársaink
lelki javára! 

Családom nevében is áldott Pünkösdi ünnepeket kívánok gyülekezetünk tag-
jainak!

Esztergály Elôd Gábor
lelkipásztor 

Áldott pünkösdi
ünnepeket 
kívánunk
gyülekezetünk 
tagjainak!
A presbitérium
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Pünkösd ünnepére
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Isten kegyelmébôl és a Németh-család közre-
mûködésével gazdagodott gyülekezetünk zenei
élete az itt látható koncertzongorával. A
gyülekezeti zenekarunk kísérete mellett egyéb
koncertek megtartására is lehetôséget nyújt
majd ez a hangszer. Bár alig néhány napja hoz-

ták meg a szállítók, mégis van már egy történet,
amely hozzá kapcsolódik, és amely tanulságul
szolgálhat mindannyiunk számára. 

A zongorakereskedô cég a saját hangolóját
küldte el hozzánk, hogy beüzemelje a hangszert.
Talán a templomi környezet is kellett ahhoz,

* Elhangzott 2021. május 9-én.

„Miután a hét elsô napjának reggelén feltámadt, elôször a magdalai Máriának
jelent meg, akibôl hét ördögöt ûzött ki. Ô elment, és megvitte a hírt azoknak,
akik ôvele voltak, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ô
él, és hogy Mária látta, nem hittek neki. Azután más alakban jelent meg közülük
kettônek útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek, és megvitték a
hírt a többieknek, de nekik sem hittek.

Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és
szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívûségüket, hogy nem hittek
azoknak, akik látták ôt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk: Menjetek
el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!
Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat
pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket ûznek ki,
új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek a kezükbe, és ha valami halálosat isz-
nak, nem árt nekik, betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.“ 

(Mk 16-9-18)

2021. május 9-i isten-
tiszteletünkön Németh
Barbara egy könnyûze-
nei darabbal dicsôítette
Istent az új zongorán
játszva.

„HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT’
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hogy a hangszerész, miközben elôkészítette a
zongorát, a saját életérôl kezdett mesélni. Kide-
rült, hogy harminc évvel ezelôtt súlyos autó-
balesete volt. Egy este hazafelé tartott az autó-
jával, amikor alkohol és kábítószer hatása alatt
lévô fiatalok frontálisan belehajtottak a kocsijá-
ba. Több helyen súlyosan megsérült, többek
között széttört a medence csontja úgy, hogy a
bal lába teljesen felcsúszott oda. Az orvosok azt
mondták, hogy ha meg is mentik a lábát, akkor
sem fog tudni többé járni. Nem adta fel ilyen
könnyen, a kezdeti trauma után felkereste az
ország legjobb specialistáit, és bár 15 évébe telt,
de Isten kegyelmébôl újra megtanult járni.
Hozzánk is autóval, saját lábán jött, úgy, hogy
egy kívülállónak fel sem tûnik, mi történt. 

A története azonban nem pusztán egy cso-
dálatos gyógyulásról szól, hanem a lélekben zaj-
ló folyamatokról is. Az történt, hogy azt a fiatal
fiút, aki alkohol és kábítószer hatása alatt a
balesetet okozta, felmentették minden vád alól,
még a jogosítványát sem vették el. Azt mondta
azért, mert befolyásos család volt jó kapcsola-
tokkal. Érthetô módon nagyon rosszul esett ez a
hangszerésznek, és a továbbiakban ráneheze-
dett lelkére,nem tudott megbocsátani a fiúnak.
Hiába kérte a felesége, a családja, hogy engedje
el ezt a terhet, mert úgysem tud tenni ellene
semmit, Ô mindig azt válaszolta: „Ahhoz, hogy
én megbocsássak, elôbb a fiúnak kell bocsánatot
kérnie“. 

Aztán mit ad az Isten, egyszer egy budapesti
lakásba ment zongorát hangolni. Egy kedves
idôs hölgy fogadta, és miután felhangolta a
hangszert, beszélgettek errôl-arról. Szóba került
a balesete is, és amikor elmondta, hogy mikor és
melyik város közelében történt az eset, a hölgy
hirtelen rávágta, az ô unokájával is éppen akkor
és ott történt hasonló karambol. A hangszerész
számára azonnal világos lett, hogy az ô életét
megnyomorító fiatal fiú családjánál van. Azt
mondta nekem: „A beszélgetést követôen remegô
testtel szálltam be a kocsimba.“ És sajnos még
nincs „HAPPY-END“ a történetében, a fiú azóta
sem kért tôle bocsánatot, és ezért ô sem tudott
megbocsátani neki. 

Múlt hét szerdán itt állt velem szemben egy
idegen férfi, aki Isten csodálatos kegyelmének

két lábon járó példája: visszakapta az életét, a
családját, a munkáját, de ahelyett, hogy hála-
adás és öröm sugározott volna belôle, keserû
indulatok mérgezték a szívét. 

Ennek a hangszerésznek a története és a mai
alapigénk is arra mutat rá, hogy Isten elkészíti
minden ember számára a lélek bilincseibôl való
felszabadulás lehetôségét Jézus Krisztus által.
Különféle módokon próbál rajtunk segíteni, a
kérdés az, hogy felismerjük-e ezeket a lehe-
tôségeket és elfogadjuk-e, hogy új életünk kez-
dôdjön a Szentlélek vezetésével. 

Alapigénkben Márk evangélista a húsvétot
követô eseményekbe enged betekintést. Röviden
fogalmaz, de a lényeg benne van: „Miután a hét
elsô napjának reggelén feltámadt, elôször a mag-
dalai Máriának jelent meg, akibôl hét ördögöt
ûzött ki. Ô elment, és megvitte a hírt azoknak, akik
ôvele voltak, akik gyászoltak és sírtak. Amikor
ezek meghallották, hogy ô él, és hogy Mária látta,
nem hittek neki. Azután más alakban jelent meg
közülük kettônek útközben, amikor vidékre
mentek. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a töb-
bieknek, de nekik sem hittek.“ – A mai alap-
igénken keresztül éppen annak lehetünk tanúi,
ahogyan a tanítványok elôször nem ismerik fel
az Úr küldötteit, és ezért lelküket a gyász, a fáj-
dalom, a reményvesztettség és a kudarc bilincsei
kötözték meg. 

Emberileg nézve nem csodálkozunk ezen. Sok
traumán mentek keresztül az azt megelôzô na-
pokban. A szemük láttára elfogták Jézust és
megkötözték. Egy koncepciós per keretén belül
elítélték, megverték, majd kivégezték. S ha
mindez még nem is volna elég, félhettek, hogy
bármikor ugyanez velük is megtörténhet. Mind-
ez elég volt ahhoz, hogy sem az asszonyok, sem
az emmausi tanítványok bizonyságát nem
tudták befogadni, ezért olyanok voltak, mint egy
vert sereg.

Azt olvassuk az alapigénk folytatásában,
végül Jézus jelent meg a 11 tanítvány között.
Elôször „szemükre vetette hitetlenségüket és
keményszívûségüket, hogy nem hittek azoknak,
akik látták ôt, miután feltámadt“, majd pedig
megerôsítette ôket Szentlelkének erejével, így
váljanak áldott eszközeivé az örömhírnek. 
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A szemünk elôtt változnak át a tanítványok
megszólítottból megszólítóvá. Az örömhírt be-
fogadókból az örömhírt tovább adókká. 

Tükröt tart elénk az ige. Hiszen mindannyi-
unk életében történhettek vagy történhetnek
olyan traumák, krízisek, amelyek szinte meg-
nyomorítják a lelkünket. Olyan terhek, amelyek-
rôl senkinek sem beszélünk, talán még a legköz-
vetlenebb családtagjaink sem tudnak. Csak azt
látják, feszültek, túlérzékenyek vagyunk szá-
mukra érthetetlen okból. 

Emlékszem, egyszer egy mélyen vallásos idôs
emberrel beszélgettem. Minden vasárnap ott
van a templomban, rendszeresen olvassa a Bib-
liát, kívülrôl tud idézni megannyi igehelyet, mé-
gis amikor szóba kerül a bûnbocsánat kérdése,
könnyes szemmel mondja, hogy nem érdemel
meg semmilyen kegyelmet, mert olyan nagy a
vétke. Nem tudom, hogy mi nyomja a lelkét,
nem árulta el még egy lelkésznek sem. 

Terhelt évszázad van nemzetünk háta mö-
gött, amely sokak lelkét megnyomorította, de
nem kell történelmi távlatokba gondolkodnunk.
Ma is megannyi trauma és krízis éri az embert:
gondoljunk a családon belüli erôszakra, egy
rosszul végzôdô szerelmi kapcsolatra, különféle
szenvedélybetegségekre és azok következmé-
nyeire, vagy egy szerencsétlen balesetre, mint
pl. a zongorahangoló esete. 

Ezt a világot megfertôzte a bûn, amelynek
következményei alól még mi keresztyének sem
vonhatjuk ki magunkat. Viszont mi tudjuk, van
egy mennyei jó Atyánk, aki Jézus Krisztus
érdeméért segít kiszabadulni a bénító bilincsek-
bôl, hogy új életet kezdhessünk vezetésével.

Mindannyiunk számára elérhetô ez a fel-
szabadító mennyei erô, és még csak meg sem
kell erôltetni magunkat. Ahogyan az alapigénk
rámutat: maga a mennyei Atya gondoskodik
arról újra és újra, hogy meghalljuk a lélekmentô
örömhírt.

Ahogyan a tanítványokhoz elküldte elôször
Magdalai Máriát, majd az emmausi tanítványo-
kat, úgy minket is megszólít küldöttein keresz-
tül. Számunkra is érthetô módon világossá teszi,
hogy Jézus feltámadt a halálból, és aki hisz
ôbenne, az új életet nyer magának. 

A szemünk elôtt válik láthatóvá az ige
üzenete. Két ifjú testvérünk, Balázs és Bíborka
már hallottak az örömhírrôl, de az életükben
most eljött az a pillanat, amikor már nemcsak
hallják, hanem meg is ragadják az alkalmat. 

Kedves Bíborka! 6-7 évvel ezelôtt találkoz-
tunk elôször a Kacsóh utcai oviban. Ha jól
emlékszem, a Maci csoportba mentem be, hogy
a reformátusokat hittanra hívjam, és ott láttál
meg elôször, de mivel te nem tartoztál a hit-
tanosaim közé, nem tudtál akkor velem jönni.
Aztán az egyik hittanon anyukád bekopogott és
megkérdezte, járhatsz-e hozzánk. Csatlakoztál,
és aztán szóltál az ikertestvérednek, és ô is csat-
lakozott. 

Mind a ketten már egészen fiatalon hallhattá-
tok azt a krisztusi örömhírt, amely ezt az emberi
életet élhetôvé, áldásokban gazdaggá teszi. És
nemcsak hallhattátok, hanem meg is tapasztal-
hattátok, aminek bizonyítéka, hogy most, 13
évesen a saját elhatározásotokból kéritek Krisz-
tus keresztségét, és vesztek részt a konfirmációi
felkészítôn, hogy pünkösd vasárnap bizonyságot
tegyetek hitetekrôl.

Egyre közelebb kerültök ahhoz az állapothoz,
hogy már ne csak az örömhír hallgatói legyetek,
hanem Isten eszközeként az ô küldöttei, hogy
tovább adjátok: Krisztus él és megváltásával egy
új életre szabadítja fel a lelkünket.

Az alapigénk arra is rámutat, akik elfogadják
Jézus megváltását, és átélik a lélek felszabadu-
lását milyen változásokat tapasztalhatnak meg
az életükben. Azt mondja Jézus: „...az én nevem-
ben ördögöket ûznek ki, új nyelveken szólnak,
kígyókat vesznek a kezükbe, és ha valami
halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá
a kezüket, és azok meggyógyulnak.“

Az Apostolok cselekedeteirôl írott könyvben
valóban olvashatunk ilyen csodákról. Ott van
Péter, aki Jézus nevében feltámasztotta a halott
Tábitát (ApCsel 9,36kk), vagy ott van Pál, akinek
a kezébe belemart egy mérges vipera, de nem
lett semmi baja (ApCsel 28,1kk). Sokan mond-
ják, még a keresztyének körében is, hogy ezek a
csodák a bibliai korra voltak jellemzôek, manap-
ság már nincsenek ilyenek. Pedig nagyon is jelen
vannak az életünkben.

Mi ezt, ebben a gyülekezetben már nem
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egyszer megtapasztaltuk. Emlékezzetek vissza,
gyülekezeti tagunk, szeretett testvérünk, egy
évvel ezelôtt a templomépítés során a 8-10
méter magas állványzatról lezuhant a kemény
kôre. 10-bôl 9 ember meghal vagy egy életre
nyomorékká válik egy ilyen zuhanás következ-
tében, de ô meggyógyult. 

Éppen itthon voltam, és rögtön oda tudtam
szaladni hozzá. Itt feküdt a kövön elôttem,
hatalmas vértócsa a fejénél, és annyit kérdeztem
tôle, hiszi-e, hogy Krisztus képes meggyógyí-
tani? Öntudatlan állapotában, szinte alig hall-
ható módon azt mondta: „Hiszi.“ És így is lett,
Isten kegyelmébôl nemcsak túlélte a balesetet,
hanem teljesen felgyógyult. Sôt nemcsak a teste
gyógyult meg, hanem lélekben is új emberré vál-
tozott. 

Két héttel ezelôtt, amikor konfirmációi
elôkészítôt tartottam, beszéltem a fiataloknak
az ô esetérôl, és hozzátettem, hogy éppen itt
dolgozik a templomban, az egyik presbiterünk-
kel együtt csinálják az orgona mögötti átjárót.
Az egyik konfirmandus önkéntelenül azt kér-
dezte: „Vissza tudott jönni a balesete helyszíné-
re?“ És igen, nemcsak vissza tudott jönni, hanem
örömmel és hálaadással a szívében végez min-
denféle szolgálatot. Most is itt van közöttünk.
Nincs harag a szívében sem Isten iránt, sem az
állványkészítôk iránt. Nem mérgezi a lelkét a

trauma, mert nemcsak meghallotta a krisztusi
örömhírt, hanem be is fogadta azt. Ô már az
örömhír küldöttévé vált. 

Legyen szó egy balesetrôl, legyen szó egy
válás miatti traumáról, egy tragikus halálesetrôl,
vagy egy munkahelyi kudarcról, Isten újra és újra
elküldi hozzánk az örömhír követeit, hogy fel-
szabaduljon a lelkünk a terhek alól, hogy áldott
gyermekei legyünk. A legnagyobb mélységekben
és veszedelmekben is képes lesz csodákat
megélni. 

Mindez pedig azt is jelenti, hogy küldötté
válunk az Úr kezében. Már nemcsak hallgatói
leszünk az örömhírnek, hanem továbbadói is.
Már nemcsak átéljük a csodákat, hanem bizony-
ságot teszünk az embereknek az Úr végtelen
szeretetétôl. Küldetésünk, hogy „tanítvánnyá
tegyük a népeket“, és minél többen átélhessék a
lélek bénító bilincseitôl való felszabadulását.

Jézus állít be bennünket a szolgálatba: „Men-
jetek el szerte az egész világba, hirdessétek az
evangéliumot minden teremtménynek! Aki hisz, és
megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz,
elkárhozik.“ Ámen.

Esztergály Elôd Gábor
lelkipásztor

Pünkösd ünnepére

7

Május 9-i istentisztelet.
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Anyai ágon családom, a Padányi-László csa-
lád a 13. század második felétôl köznemesként
élt Csallóközben, melyet a Nagy Iván-féle „Ma-
gyarország nemesi családai“ c. kötetek és az
1700-as évektôl datált, a tulajdonomban lévô
anyakönyvek bizonyítanak. 

Ezeket a 700-800 éves gyökereket szakította
ki a szülôföldbôl egy tollvonással az 1945.
augusztus 2-án kiadott 33. sz. benesi-dekré-
tum, amely a szlovákiai német és magyar etniku-
mot kollektíven bûnösnek mondta ki. A rendelet
megfosztotta ôket állampolgárságuktól, s ez
állami alkalmazásból való elbocsátást vont maga
után. Betiltották a magyar nyelv használatát,
befagyasztották a magyarok bankbetétjeit, el-
kobozták ingatlanjaikat, földjeiket, melyekre cse-
heket és szlovákokat telepítettek. A kitelepí-
téseket tartalmazó törvényt 1946. február 27-én
írta alá az akkori magyar kormány, és áprilisban
elkezdôdött ennek végrehajtása.

Fenti alapelvek duplán érinették családomat:
édesanyámat pedagógusként, nagyszüleimet
köznemesként is kitelepítették. Akkor még refor-

mátusságukról nem szóltam, pedig ez is döntô
érv volt a magyarok számláján.

Az én nagyszüleim és a család rokonsága
1948. augusztusában kerültek sorra. Ezt meg-
elôzôen még „lehetôséget“ adtak a csehszlovák
értelmezések szerint „visszaszlovákosítani“ (re-
szlovakizálni), hogy visszakapják állampolgársá-
gukat, elkobzott tulajdonaikat. Nagyapám vála-
sza az agitálásra ez volt: „Hogy lehetnék én
csehszlovák a Padányi-László Lajos névvel?
Ludovit Ladiszlav? Az nem én vagyok, maradok
magyar!“

Szomorú, hogy a felvidéki magyarok nagy ré-
sze beadta a derekát, mintegy 330 ezer személyt
nyilvánítottak szlováknak. Összességében végül
89-90 ezer magyart telepítettek át Magyar-
országra.

Édesanyám Alistálról elbocsátott tanítóként
1945 nyarán került az anyaországba, Pilisboros-
jenôn kapott tanári állást. Én 4-5 hónapos cse-
csemô voltam, az átélt izgalmak miatt édes-
anyám nem tudott megfelelôen táplálni, ráadá-
sul ennivaló sem volt. Nagymamám és anyukám

8

Felvidékrôl kitelepítettek emléknapja

PINTÉR ÉDUA

GONDOLATOK A FELVIDÉKRÔL
KITELEPÍTETTEK 
EMLÉKNAPJÁN
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Felvidékrôl kitelepítettek emléknapja

9

húga átjöttek a magyar Komáromba, ahol nagy-
mamám mákgubóból fôzött teával megitatott.
ennek hatására mélyen elaludtam. Betettek egy
zsákba, azt nagymamám a hátára vette. Így vit-
tek át a komáromi Duna-hídon. Nagypapám a
híd szlovák oldalán lovaskocsival várt minket.
Ettôl kezdve Nagymegyeren éltem a nagyszü-
lôkkel és nagynénémmel 1948 augusztusáig.

Miután felkerültünk a kitelepítési listára, az
összeírók minden ingó és ingatlan tulajdonunkat
dokumentálták. Az errôl szóló 103 oldalas ere-
deti és másolati listák a tulajdonomban vannak.
Két marhavagonba rakták az ekkor 5 felnôttbôl
és 1 gyermekbôl álló család holmiját, de nagy-
apám a maradék 2 lovától és egy tehéntôl nem
volt hajlandó megválni, mivel ez az életet jelent-
hette az ismeretlenben. Így érkeztünk meg a
Baranya megyei Mágocsra, ahol egy – szintén
elûzött – sváb házát kaptuk meg. Nagyszüleim
1957-ig éltek itt, ezután költöztek hozzánk,
Csömörre.

Mindezeket hároméves kislányként éltem át,
de csak 20 éves korom körül tudtam meg. Addig

titkolták, nehogy bajom essen, ha elmesélném
az iskolában, a gimnáziumban, valahol…

Nagyszüleim soha nem tértek vissza a
szülôföldjükre, a Csallóközbe. Nem tudták volna
elviselni a látványt, hogy házukban, földjeiken
idegenek élnek. Szerintem a bánatba haltak bele,
itt nyugszanak a csömöri temetôben, két marok-
nyi csallóközi földdel a sírjukban.

„Április 12. a felvidékrôl kitelepítettek emlék-
napja. Tudjuk mind, a gyalázatos dekrétumok a
mai napig érvényben vannak. Az indulatok, a
gyûlölet csak tovább tépi a beforrni képtelen
sebeket. De ha minden évben, legalább egy napig
emlékezünk, akkor – ha csak gondolatban is – kis
idôre hazavisszük szüleinket, nagyszüleinket oda,
ahová mindig tartoztak. A szeretet és az emlékezés
erejével ugyanis nem bír el semmilyen dekrétum és
határvonal.“ (Felvidéki Mesemondó)

Az emléknap arra is figyelmeztet, hogy a
traumák máig nem oldódtak, és az erkölcsi jóvá-
tétel is várat magára. Igazságot az Úristen szol-
gáltat, a mi kötelességünk az emlékezés.
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1947. április 12-én kezdôdött meg Cseh-
szlovákiában a nem „reszlovaki-zálódott“
lakosság deportálása. Több mint százezer mag-
yarnak kellett elhagy-nia ôseik földjét, hogy
valahol Magyarországon kisemmizve újrakezdjék
az életüket. Egy csallóközi református magyar
gazdát több száz hold földjétôl fosztottak meg,
elvették állatait, ingatlanjait, mindazt, amiért
egy életen át dolgozott. Családjával együtt Ma-
gyarország egy távoli szegletében kapott házat
és egy kevés földet, éppen annyit, hogy ne hal-
janak éhen. Egykor egy tehetôsebb sváb család
lakott abban a házban, akiknek szintén el kellett
hagyniuk az otthonukat, ôk valahol Németor-
szágban kezdhettek új életet. Ez a csallóközi
család még ki sem csomagolta dobozaikat, ami-
kor közölték velük, mégsem azt a házat kapják,
hanem a falu szélén, egy kisebb és rozogább
viskót, kevesebb földdel. 

A hatvanas éveihez közeledô gazda szívében
egyre nôtt a feszültség, a harag, az indulat, az
elégedetlenség. Átköltöztek és hozzáfogtak új
életük felépítéséhez. De hamarosan jöttek a
kommunista agitátorok, hogy be kellene lépni a

TSz-be és a földet meg az állatokat a nagy
közösbe be kellene adni. Ez volt az utolsó csepp
a pohárban. 

Egyik délután felment a padlásra, ahol a
dohányleveleket szárították, mintha valami
dolga lenne ott. A család lent tevékenykedett az
udvaron, egy idô után feltûnt a nagy csönd. Az
asszony felküldte a kis unokát a padlásra, nézze
már meg, nincs-e valami baj a papával. A néhány
éves kis unoka felmászott a létrán és a fél-
homályban meglátta a nagypapáját, ahogyan egy
hokedli mellett lehajtott fejjel áll, elôtte a
gerendáról lelógó hurkolt kötél. A kis unoka fel
sem fogta, hogy mit lát, csak érezte, hogy baj
van, átölelte szeretett papájának a lábát. Ebben
az ölelésben Isten hajolt közel a kétségbe esett
emberhez. 

A földet és az állatokat be kellett adni a
közösbe, de Isten megújuló kegyelmébôl ez a
kitelepített csallóközi református magyar gazda
még láthatta unokáját felnôni. Mindaz, ami a
padláson történt, kettejük titka maradt. 

10

Csallóközi kálvária

CSALLÓKÖZI MAGYAR 
GAZDA KÁLVÁRIÁJA
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Református örökség felvidékrôl

A. (Szülôtisztelet) 
Atyádat, anyádat tiszteld,
Hogy Isten áldását megnyerd.

B. (Emberbecsülés)
Becsüld meg az embereket, 
Úgy nyersz te is becsületet.
Nyájas, szíves ne légy kevély,
Mindenkivel békében élj.
Amit nem kívánsz magadnak,
Te se tedd embertársadnak.

C. (Lelki tisztaság)
Célod mindig nemes legyen,
Foltot ne tûrj el a lelkeden.

D. (Munkásság)
Dolgos, gondos, szorgalmas légy,
Minden munkát jókedvvel tégy.
Amit véghez kell vinned ma,
Sose halaszd azt holnapra.
Minden gonoszság kezdete,
A henyélés szeretete.

E. (Erôs lelkûség)
Erôs lélek legyen benned,
Nem kell mindent szívre venned,
Ne csüggedj el ínségedben,
Folytasd tiszted s bízz Istenben.

F. (Szótartás)
Fogadást csak okosan tégy!
De aztán szódnak ura légy!

Esküvést ritkán végy szádba,
Soha ne esküdj hiába.
Ha esküdni mersz hamisan,
Megver Isten bizonyosan.

G. (Jószívûség)
Gondolj mindig jó lélekkel
Az elhagyott szegényekkel.
Ha megáldott Isten téged,
Nyújts másoknak segítséget.
Mert nem tudod te is végre,
Nem szorulsz-e segítségre.

H. (Háládatosság)
Ha valaki jót tett veled,
Te azt soha el ne feledd.
A rosszért is jóval fizess.
Hogy Istennél kedves lehess.

I. (Istenfélelem)
Istent féljed, Istent szeresd,
Reménységed Öbenne vesd.
Ö mindnyájunk édesatyja,
Oktalan, ki ezt tagadja.

J. (Templom-szeretet)
Járj el az Isten házába,
Oda sohsem jársz hiába.
Öntsd ki szíved Isten elôtt,
És nyersz Tôle áldást, erôt.
És míg ott vagy: légy csendesen.
Viseld magad figyelmesen.
Ne suttogj, és ne szunnyadozz,

Gyermekkorom legkedvesebb versei voltak az Arany ABC címen ismert, felvidéki, református
gyökerû könyvecskében található versikék. Már pici koromban lelkesen szavaltam ôket, és úgy
éreztem, én ezek szerint a szabályok szerint szeretnék majd élni egész életemben. S életem
folyamán sokszor eszembe jutottak e mondókák sorai. Úgy érzem: ezek az emberi életmódra
vonatkozó tanácsok, útmutatások ma is aktuálisak. Nagyon szeretném, ha leközölnék a
Reformátusok Lapja Gyermekrovatában, hogy így ne csak az én 8 unokám olvasgathassa, hanem
hozzáférhetôvé váljon minél több református gyermek, sôt minél több gyermek (és felnôtt!) számára
is! – Milyen jó lenne, ha minél többen törekednének az Arany ABC szabályai szerint élni!

Ezek az életmódra útmutatóul szolgáló tanácsok, aranyszabályok a következôk:

*Megjelent a Reformátusok Lapjában 1988. június 19-én. Megôrizte Pintér Édua.

FELVIDÉKI ARANYMONDÁSOK*
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Szemeiddel ne kalandozz.
Épülj a jó tanításon,
Ne járjon az eszed máson.
A templomban maradj végig,
Az utolsó éneklésig.

K. Kövesd a szép igazságot,
Kerüld a rút hazugságot.
Aki egyszer hazudni mer,
Hitelt többé nemigen nyer.

L. (Nevelés)
Legjobb örökséget vettél,
Ha okosan neveltettél.
Aki tanulni nem szeret, 
Felnôtt korában bánja meg.

M. (Békesség-szeretet)
Megbántódon ne állj bosszút,
Békességre ez legjobb út.
Kész légy jussodból engedni,
Mintsem mással perlekedni.
Csekélységen fel ne akadj,
Éktelen szókra ne fakadj.
A rossz ember vétkét megvesd,
De magát mint embert szeresd.

N. (Mértékletesség)
Nincs jobb a rendes életnél,
Megbánnád, ha mást követnél.
Oda lenne kedved, erôd,
Elhervadnál idô elôtt.
Mert a mértéktelen élet,
Nem ér tisztes öregséget.

O. (Bûnkerülés)
Óh, félj az elsô vétektôl,
Csak úgy lehetsz ment többektôl.
Akármely rejtekhelyen légy,
Lát az Isten, rosszat ne tégy.

P. (Vagyonszerzés)
Pénzt csak igaz úton szerezz,
Lopni, csalni: nagy vétek ez.
S magadra csak átkot hoznál,
Ha emiatt elkárhoznál.

R. (Rendesség)
Rendetlennek száz a dolga, 

ô a legnagyobb rabszolga.
Tarts mindent a maga helyén,
Tégy mindent kellô idején.

S. (Alázatosság)
Se ne dicsérd, se ne gyalázd
Magadat, hanem megalázd.
Megdicsérnek erényeid,
Ha mások is megismerik. 

T. (Tanítótisztelet)
Tanítód legjobb barátod,
Javadra van, tudod, látod.
Légy hát neki szót fogadó,
Minden tisztességet adó.

Ú. (Szép szó, szép tett)
Úgy szólj mindig, hogy meg ne bánd,
Nevelt ember senkit se bánt.
A jó Istent ne káromold,
És senkire átkot ne mondj.
Ha látnál is rosszat mástól,
ôrizkedj az utánzástól.
Figyelmezz a kisebbekre,
Ne tanítsd ôket vétekre.

V. (Öregek tisztelete)
Vén emberbôl csúfot ne tégy,
Inkább szolgálatára légy.
Gondolj arra, hogy majd egyszer 
Te magad is megöregszel.

Z. (Önuralom)
Zabolázd indulatodat,
Hagyd holnapra haragodat.
ôrizdekés a haragtól,
Megment a késô bánattól.

Zs. (Uralomvágy)
Zsarnok mással szemben ne légy,
Mindenkihez jó szívvel légy.
Ne kínozd az állatokat,
Ne tégy sohasem gonoszat.
Magadból a rosszat kivesd,
Istent tiszteld, embert szeresd.

Közli: Csôri Istvánné (Megyaszó)
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Mint egy színes virág, úgy bontott szirmokat
a reformátusság a katolikus és evangélikus több-
ségû Csömörön az elmúlt tíz évben. Az egykori
szórvány gyülekezet ma már önálló missziói
egyházközség, tavaly felépült templomuk pedig
valódi otthona lehet majd az aktív és elköte-
lezett közösségnek. Esztergály Elôd Gábor lelki-
pásztorral és dr. Szennyessy Judit presbiterrel
beszélgettünk a csömöri gyülekezet múltjáról,
jelenérôl és jövôjérôl. 

Csömör tagadhatatlanul Budapest agglome-
rációja lett az elmúlt évtizedekben, ez pedig
minden olyan jellemzôvel felruházta, ami a
nagyvároshoz e módon kapcsolódó települések-
rôl elmondható. A nagyközség népessége ugrás-
szerûen megnôtt, sokan költöztek ide családos-
tól vagy épp családalapítási szándékkal a Kár-
pát-medence minden tájáról. Ennek köszönhetô
az is, hogy míg a rendszerváltás idején csak
néhány család vallhatta magát reformátusnak a
Pest megyei településen, ma már több mint
százharminc családdal van kapcsolata a reformá-
tus gyülekezetnek. – Vonzó tájék ez, itt kezdô-
dik a Gödöllôi-dombság, gyönyörû rálátás van a
pesti síkságra, illetve a budai hegyekere – festi le
a tájat a gyülekezet lelkipásztora. 

Esztergály Elôd Gábor 2010 szeptembere óta
szolgál Csömörön, akkor vált önálló, missziói
egyházközséggé Csömör, amihez szórványként
Nagytarcsa is hozzátartozik. 

ELKÖTELEZETT GYÜLEKEZET

– Templomba járó gyülekezet vagyunk –
jelenti ki Szennyessy Judit presbiter. Majd
elmondja, hogy a választói névjegyzékben szere-
plô kétszáznegyven fô közül egy átlagos vasár-
nap mintegy hatvanan biztosan ott vannak az
istentiszteleten. – A rendszeres templomba
járók, akik elkötelezettek a gyülekezet felé,
százhúszan-százharmincan vannak – árnyalja

tovább a képet Esztergály Elôd Gábor. 
A lelkipásztor szerint ezt jól példázza a tava-

lyi, világjárvány sújtotta év zárszámadása is. –
Amikor az év elején leültünk, hogy lezárjuk a
tavalyi évet és megtervezzük az ideit, akkor azt
láttuk, hogy a járvány és a hozzá kapcsolódó
korlátozások ellenére az elôirányzott bevéte-
leink szinte teljesen beérkeztek. Úgy gondolom,
ez fokmérôje a gyülekezeti tagok elkötelezô-
désének és annak, hogy komolyan veszik az
Isten iránti hálából fakadó adakozást – véli
Esztergály Elôd Gábor.

Hozzáteszi, lelki téren is odaadó a gyüleke-
zet, aminek tagjai saját szabadidejükbôl is sokat
áldoznak a közösség érdekében. – Bármilyen
szolgálatról legyen szó, valaki mindig meghallja
a hívást. Több mint negyven fô aktív szolgálója
van a gyülekezetünknek. Igazából, akit megszó-
lítok, mindig örömmel és készségesen áll rendel-
kezésre, mindezt Isten dicsôségére. Úgy vélem,
nagyon szoros és összetartó közösség a miénk. 

A SZOLGÁLATRÓL

Szennyessy Judit meg is említ néhányat azon
területek közül, amikben rendszeresen segítenek
a gyülekezet tagjai. – Például a kertgondozás, a
gyülekezeti termek és a templom takarítása, a
szeretetvendégségek megszervezése. Ha családi
napunk van, akkor is sokan jönnek segíteni, min-
denkinek meg van a feladata. Van, aki bevásárol,
van, aki fôz. Sátorfelállítás? Nem gond, meg lesz
oldva. Még szellemi munkára is mindig van je-
lentkezô: közösen írjuk és szerkesztjük a gyü-
lekezeti újságot és a templomunkról szóló könyv
is közös munka eredménye. Mindig van jelent-
kezô, akármilyen felhívás is hangzik el – erôsíti
meg a lelkész elôbbi kijelentését a presbiter. 

Esztergály Elôd Gábor elmondja, hogy szin-
tén gyülekezeti szolgálók segítik a gyermek-
munkát a gyülekezetekben, és egybôl talált

HEGEDÛS BENCE

RÁDIÓS SZOLGÁLATRA KÉSZÜL
A CSÖMÖRI GYÜLEKEZET*

Megjelent a Reformátusok Lapja 2021. május 13-i számában.

2021 pünkösd.qxd  2021. 05. 18.  18:01  Page 13



Pünkösdi interjú

14

jelentkezôket arra is, hogy az online isten-
tiszteletközvetítés munkálatait segítsék, vagy
eljuttassák a vírushelyzet alatt a postaládákba a
gyülekezeti újságot, a Magvetôt. 

SZÍNPOMPÁS KÖZÖSSÉG

– Az én férjem kemény katolikus – vallja be
Szennyessy Judit, majd így folytatja: ô azt
mondta, bámulatosan bomlott ki és épült fel ez
a református közösség, ilyen összetartást
Csömörön, ahol hagyományos, erôs katolikus és
evangélikus közösség volt nem látott. Úgy látja,
egy színpompás és valami teljesen más eszköz-
rendszerrel megjelenô gyülekezet van most itt,
amirôl ô el sem tudta képzelni, hogy itt meg-
valósulhat.

– Valóban a sokszínûség jellemez bennünket
– folytatja a lelkipásztor -, hiszen a Kárpát-
medence különbözô régióiból költöztek ide
reformátusok az elmúlt évtizedekben. Az, hogy
most itt tartunk, és ilyen szépen ki tudott bom-
lani közösségünk hitélete, elsôsorban a szülô-
földön hallott igei gondolatoknak és az otthon-
ról hozott szeretetnek köszönhetô. A magve-
tésünk jól elôkészített földbe tudott hullani,
ezért itt a budapesti agglomerációban, mindig is
hálaadással és szeretettel gondolunk az elbocsá-
tó református közösségekre. 

COVID ALATT IS ÉLÔBEN

A bô egy éve tartó világjárvány a Csömör-
Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség
életét is alaposan felforgatta. Ahogy a legtöbb
gyülekezet, ôk is az online térbe költöztették a
rétegalkalmakat és a vasárnapi istentiszteletet is. 

– Az istentiszteletet a járvány kirobbanásától
kezdve online tartottuk, soha sem felvételrôl –
jelenti ki Esztergály Elôd Gábor. – Ebben a rend-
kívüli helyzetben az élô közvetítés teszi
lehetôvé, hogy a szószéken elhangzó igehirdetés
végén egy idôben mondjuk, „Ámen“, együtt
énekeljünk és együtt imádkozzunk. A képernyôk
elôtt ülô gyülekezeti tagok tudják és talán érzik
is, nincsenek egyedül, összekapcsol bennünket a
Szentlélek az istentiszteleten, még ha utcák és
házfalak is választanak el egymástól bennünket.
Talán ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a kö-
zösségünk egyben maradt, és nem hullott da-
rabjaira az elmúlt egy évben. A lelkész tájékoz-

tatása szerint az online közvetítést megtartják a
továbbiakban is, hogy akik otthon maradnak
betegség vagy egyéb akadályoztatás miatt,
továbbra is részesei legyenek az alkalomnak és
együtt tudjanak imádkozni, énekelni a gyüle-
kezettel. 

– Az élô közvetítés nagy erôt ad annak, aki
nézi – erôsíti meg Szennyessy Judit lelkipászto-
ra kijelentését –, mert érezzük, összetartozunk,
még ha nem is látjuk egymást. Volt, hogy dél-
után tudtam csak megnézni a délelôtti felvételt,
de akkor már nem volt ugyanez az érzésem. Jó,
ha továbbra is megmarad az élô közvetítés. 

A NYITÁS

Végig részese voltam az online vasárnapi
istentiszteleteknek, az online bibliaóráknak és
hitmélyítô alkalmaknak – vallja a presbiter
asszony. Úrvacsorát is vettünk otthon és pró-
báltunk szépen felöltözni az istentiszteletekhez,
de már nagyon elég volt. Az az igazi, ha együtt
lehetünk a gyülekezeti tagokkal a templomban,
éppen ezért volt óriási élmény május másodikán
személyesen találkozni egymással. 

Hasonlóképpen vélekedik a nyitásról Esz-
tergály Elôd Gábor is. – Nagytarcsán, a szórvány
gyülekezetünkben kezdtem reggel fél kilenckor,
aztán tíz órakor Csömörön folytattam a szol-
gálatot. Mindkét helyen felemelô érzés volt ta-
lálkozni a hívekkel és újra egymás szemébe
nézni, egymásra mosolyogni. Ugyanakkor fel-
szabadító érzés volt az is, hogy most már talán
a vége felé járunk ennek a megpróbáltatásnak. 

S bár a gyülekezet és a presbitérium is bízik a
koronavírustól mentes nyárban, nagyobb nyári
tábort idén sem szerveznek, viszont kisebb al-
kalmakat, rétegtalálkozókat igen. – Lesz egy
családi napunk, amikor minden generáció együtt
lehet végre. Megtartjuk a konfirmandusok nyári
táborát, akárcsak az ifisekét, és idén is vízre
szállunk az apa-fia kenutúrán. Ôsszel pedig re-
ménység szerint egy buszos kirándulásra is el-
mehetünk együtt – sorolja a közelgô eseménye-
ket a lelkész. 

KONFIRMÁCIÓ A RÁDIÓBAN

Az idei pünkösd különösen fontos esemény
lesz a csömöri gyülekezet életében. – Nálunk
hagyományosan pünkösd ünnepén van a konfir-
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máció és ez most nem csak azért lesz külön-
leges, mert a teljesen elkészült saját templo-
munkban tarthatjuk, hanem azért is, mert egy
egész ország hallhatja a fiatalok lelkesítô bi-
zonyságtételét – utal Esztergály Elôd Gábor arra,
hogy azon a vasárnapon 10 órakor a csömöri
templomból szól majd Isten igéje a Kossuth
Rádió hullámhosszán. 

A lelkész elmondja azt is, a konfirmációi fel-
készítô egy részét online voltak kénytelenek
megtartani, de amint lehetôség nyílt a szemé-
lyes találkozásra, elhagyták a virtuális teret. –
Igyekeztem mindig megteremteni a lehetôséget
a személyes találkozásra, hiszen az ô mustár-
magnyi hitük komoly gondozásra szorul és eb-
ben fontos szerepe van a személyes találkozá-
soknak – vallja. 

A rádiós istentisztelet apropóján Szennyessy
Judit megemlíti, mivel korábban saját templo-
muk nem volt, így rádiós szolgálatot sem kértek
a gyülekezettôl eddig. Viszont tavaly ôsszel a
Duna Televízió közvetítette az új csömöri refor-

mátus templomért tartott hálaadó istentiszte-
letet, ahol az idôközben püspöknek választott
Balog Zoltán hirdetett igét és Magyarország
miniszterelnöke, Orbán Viktor mondott köszön-
tôt. – Minden olyan eseménynek örülünk, ami
elviszi a hírünket a világba és tudatja, hogy van
itt egy épülô gyülekezet. Ez bátorítást és erôt
adhat az elnéptelenedô települések református
közösségei számára is – jelenti ki a presbiter.

– A templomszentelés utáni hetekben a
Kárpát-medence különbözô részérôl hívtak fel,
vagy írtak e-mailt, vagy üzentek valamilyen mó-
don emberek azért, hogy elmondják: mennyire
hálásak az Úrnak, amiért itt egy új templom
épülhetett. Lélekerôsítô volt ezt megtapasztalni.
Ezért is tartom fontosnak, hogy a médián
keresztül halljunk egymásról, és érezzük, ebben
a sokszínû világban van egy Isten által egybe-
gyûjtött közösség, aminek tagjai lehetünk. A
rádió erre lehetôséget fog adni, ezért is örülök a
szolgálatnak – mondja Esztergály Elôd Gábor. 
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KONFIRMÁLÓ FIATALJAINK
BEMUTATKOZNAK

Áldás, békesség! Derzsi Zsófiának hívnak, 13
éves vagyok. Nagytarcsán lakom szüleimmel és a
kiskutyámmal. Szüleim erdélyi származásúak, én
már Kistarcsán születtem. Édesanyám pedagógiai
asszisztens, Édesapám egyéni vállalkozó, aszta-
los mester. Van egy 31 éves bátyám, aki mérnök,
és a barátnôjével él. Tavaly felvételiztem hatosz-
tályos gimnáziumba és az Úrnak köszönhetôen,
az idei iskolai évemet már a Gödöllôi Református
Líceumban kezdhettem. Kilenc éve néptáncolok
és hét éve furulyázom. Szeretem a népkultúrát
illetve a hagyományok ôrzését. Szüleim már kis-
koromtól fogva a hit útján nevelnek,támogatnak.
Nagyon fontos számomra a hívô élet. Szeretem
olvasni a bibliát, az Úrhoz imádkozni, vallási al-
kalmakon részt venni és ezáltal csodálatos élmé-
nyekben részesülni. Szívbôl hálás vagy az Úrnak,
hogy idén konfirmálhatok, nagyszerûen teltek el a
konfirmációs órák is. Célom az életben, hogy fel-
nôtt koromban gyermekekkel foglalkozzak, segí-
teni tudjak másokon, és Istennek tetszô, hívô
életet éljek. Végezetül kedvenc igémet írom le,
amivel reményt és szeretetet kapok az Úrtól:
„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ô
munkálkodik.“ – Zsoltárok 37,5.

DERZSI ZSÓFIA

Patai Fruzsina vagyok, 13 éves, a csömöri
általános iskolába járok, 7. osztályos vagyok.A
családommal Csömörön élek. A szüleim Deb-
recenbôl származnak. Az apukám Patai Tamás,
anyukám Kiss Judit. Két testvérem van, Dávid
10 éves, Borbála 7 éves. Szabadidômben szere-
tek a természetben lenni, a kutyánkkal, Buksival
játszani és sorozatokat nézni. Alsó tagozatban
csellóztam. Négy évig ritmikus gimnasztikáz-
tam. 10 éve a csömöri Csicsörke Néptánc Együt-
tes tagja vagyok. Nagyon szeretek táncolni. Sok
idôt töltök a barátaimmal. Érdekel a videó
készítés, szeretek rajzolni és sütit sütni. Jövôre
kell eldöntenem, hogy milyen középiskolában
szeretnék tovább tanulni. Sok minden érdekel,
ezért nem lesz könnyû döntés. Akik ismernek,
tudják, hogy rám lehet számítani, feladataimat
elvégzem. Sajnos sokszor könnyen kitalálható,
hogy mit gondolok, mert ami a szívemen, az
látható az arcomon is.

PATAI FRUZSINA
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Rózsahegyi Abigél, hete-
dik osztályos tanuló vagyok
a XVI. kerületi Móra Ferenc
Általános Iskolában. Atléti-
kára és tornára járok. Sza-
badidômben szívesen sütök
és szombatonként varrni
megyek. Célom, hogy meg-
találjam a helyem, amit Is-
ten tervezett nekem. Édes-
apám Rózsahegyi Barnabás.
Világítástechnikai szakmér-
nök, LED-fejlesztéssel fog-
lalkozik és egy szabadalma
van. Saját céget vezet. Édes-
anyám Hajda Emôke, tol-
mács, a vállalkozásban dol-
gozik. Két testvérem van,
Eszter, aki 18 és Sára, aki 10
éves. Szüleink hitben nevel-
nek bennünket.

17

Konfirmáció – 2021. május 23. Pünkösd vasárnap

RÓZSAHEGYI ABIGÉL

A nevem Sipos Boglárka. 13 éves vagyok,
Nagytarcsán élek, a szüleimmel és a bátyámmal,
Marcival. Édesapám közlekedésmérnök, egy ter-
vezô irodában Budapesten, irodavezetôként.
Emellett közlekedésbiztonsági-auditor. Édes-
anyám fagottmûvész, és mesterpedagógus. A
Kistarcsai Mûvészeti Iskola vezetôje. Bátyám ti-
zedikes a Budapesti Piarista gimnáziumban. Sze-
ret olvasni, és a számítástechnika érdekli. Én he-
tedikes vagyok a Lónyay utcai Református gimná-
ziumban. Másodikos korom óta cserkészkedem, a
Levendula ôrs tagja vagyok. Több mint 6 éve
hegedülök és idén zongorázni is elkezdtem. Kis-
korom óta lovaglok, nagyon szeretem a lovakat.
Rendszeresen részt veszek tereplovaglásokon, és
díjlovagolni, díjugratni is tanulok. Nagyon sze-
retek táncolni és lovagolni. A családdal sokszor
megyünk kirándulni, ahova a kutyánkat is ma-
gunkkal szoktuk vinni. Picur egy fekete, 6 éves
pumikutya és családtag. Ezenkívül vannak macs-
káink is, akiket nagyon szeretünk. Kertes házban
élek, közel a természethez. Még nem tudom biz-
tosan, mivel szeretnék foglalkozni, de gondol-
kodtam, hogy állatorvos vagy zenész legyek, vagy
esetleg lósporttal vagy lovakkal foglalkozzam.

SIPOS BOGLÁRKA
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Nevem Tóth Balázs, 2008. január 25-én szü-
lettem Budapesten, ikertestvéremmel Bíborkával
együtt. Szép nagy családba érkeztünk. Négy fél-
testvérem már iskolás volt, mikor a világra jöt-
tünk. Legidôsebb tesóm Peti. Ôt követi Barna,
Marci és Zsuzsi. Peti már dolgozik, a többiek
egyetemen tanulnak. Van hangzavar nálunk,
mikor mindenki a párjával érkezik. Csömörön
élünk egy csendes utcában, a Majorszegiligeten.
Édesapám, Tóth György, régóta a Magyar Tele-
komnál dolgozik. Apu szinte mindenhez ért.
Ügyes a munkában, mindent megszerel, még
fánkot is tud sütni. Édesanyám, Mészáros Krisz-
tina, fagyivállalkozásában ügyintézô. Sokat segít
a tanulásban. Szereti a természetet, a kertünket
szépíti. Jelenleg 7.osztályos tanuló vagyok a
Csömöri Mátyás Király Általános Iskolában.
Szabadidôm nagy részét szüleim nem nagy örö-
mére számítógépes játékkal töltöm. Szeretek
még kosárlabdázni, filmeket nézni, kirándulni.
Ha sikerül a családnak rávenni hogy tartsak velük, sosem bánom meg. Klassz helyeken túrázunk.
Nálunk családi hagyomány, hogy a Balatont évrôl-évre átússzuk. Tavaly én is sikeresen teljesítet-
tem-az akkor elôször megszervezett– féltávot. Idénre a kitûzött célom a teljes 5,2 km-es táv. 

TÓTH BALÁZS

Tóth Bíborkának hívnak, 2008. január 25-én
születtem, Balázzsal, ikertestvemmel együtt.
Csömör egyik szép, csendes környékén élünk.
Négy féltestvérem van. Peti a legidôsebb. Infor-
matikával foglalkozik. Barna, Marci és Zsuzsi
még egyetemre járnak. Nagy a nyüzsgés nálunk,
mikor mind együtt vagyunk. Apukám, Tóth
György, villamosmérnökként a Magyar Telekom-
nál dolgozik.. Mindenben számíthatok rá. Édes-
anyám adminisztrátorként dolgozik Apukája
cégénél. Nemrég pedagógiai aszissztens képzést
végzett mert szeretne kisgyerekekkel foglalkoz-
ni. Ötödikes koromig a Csömöri Mátyás Király
Általános Iskolában tanultam. Ôsszel kezdtem
meg tanulmányaimat a Sylvester János Refor-
mátus Gimnáziumban. Sajnos, a pandémia
miatt kevés idôt tölthettem a suliban. Még meg
sem ismerhettem igazán az osztálytársaimat,
mert lassan az egész tanévet online oktatásban
töltjük. Szabadidômben sokat olvasok, zenét
hallgatok, filmeket nézek. Festeni is szeretek.
Több képemet kitettem a szobám falára. Ez
utóbbi hobbimban anyukám is osztozik. Vele
gyakorta festegetünk köveket, kis táblákat.
Érdekel az ázsiai kúltúra: mangák, filmek, zenék. 

TÓTH BÍBORKA
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A nevem Török Anna,és 14 éves vagyok. Egy
négytagú családban élek a testvéremmel és szü-
leimmel. Édesanyám irodavezetô egy könyvelô
irodában, édesapám pedig egy kereskedelmi cég
vezetôje. A Csömöri Mátyás Király Általános
Iskolában tanulok nyolcadik évfolyamosként. Az
egész család szereti az állatokat, van is 7 belô-
lük. A hobbim a rajzolás, viszont inkább digitá-
lisan rajzolok, mint lapra.

TÖRÖK ANNA

Török Zsófi vagyok, 14 éves. Egy négytagú
családban élek, ikertestvéremmel és szüleimmel.
Testvéremmel és szüleimmel nagyon jó a kap-
csolatom. Édesanyám iroda vezetôként dolgo-
zik, édesapám egy kereskedelmi cég vezetôje. A
Csömöri Mátyás Király általános iskolában ta-
nulok nyolcadik évfolyamosként. A hobbim a
gördeszkázás, és az állatokkal való foglalkozás.

TÖRÖK ZSÓFIA

Jassó Tünde vagyok. Édesanyám, Borbély
Magda bolti eladó, édesapám, Jassó János kocsi-
kerék szerelô. A nôvérem, Borbély Eszter egye-
temista, emellett egy állatorvosi rendelôben
segéd és eladó. A Sylvester János Református
Középiskolában és Technikumban tanulok, cé-
lom az életben hogy segítsek mindenkinek aki-
nek lehet, és kiélvezni minden pillanatát. Sze-
retek fotózni, rajzolni, írni és mozogni, sportol-
ni, fôleg karatézni.

JASSÓ TÜNDE
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Koronavírus járvány

Kengyel, gyufa, golyóstoll, összecsuk-
ható esernyô, színes TV, C-vitamin, Holo-
gram, Plazma TV – hogy csak néhány talál-
mányt említsek, amelyek jelen vannak a
mindennapi életünkben, és melyek mögött
egy-egy kiemelkedô magyar géniusz ta-
lálható. Bár kicsi nép vagyunk, Isten mégis
nagy dolgokat bízott ránk, és elmond-
hatjuk, hogy az emberiség történelmében a
magyarok nagyon sokszor kiemelkedôt
alkottak. 

Most, a koronavírus elleni világméretû
küzdelemben is megtaláljuk a magyar
kutatók és orvosok kézjegyét, gondoljunk
például Karikó Katalin biokémikusra, akit a
„Covid-vakcina anyja“-ként tartanak szá-
mon. 

Tehetséges nép a magyar, és ezért én
megbízom orvosaink és kutatóink vélemé-
nyében. Ha ôk azt mondják, hogy az általuk
bevizsgált vakcinák biztonságosak és

hatékonyak, és csak ezzel tudjuk megfé-
kezni a járványt, akkor nem kételkedem a
szavukban. 

Én már megkaptam az elsô vakcinát és
alig várom, hogy a teljes védettség elérésé-
vel gondtalanul és minden korlátozás nélkül
végezhessem lelkipásztori szolgálatomat és
élhessem családommal a mindennapi
életemet.

Isten szereti népünket, mert nem min-
dennapi tehetséget, tudást és leleményt
adott nekünk. Bízzunk hát honfitársaink
szaktudásában, fogadjuk el orvosaink és
kutatóink véleményét, és éljünk az oltás
lehetôségével, hogy a kellô nyájimmunitás
elérésével minél hamarabb korlátozások
nélkül folytathassuk életünket Isten dicsô-
ségére. 

Esztergály Elôd Gábor

SZERESSÜK EGYMÁST ÚGY,
HOGY VIGYÁZUNK A

MÁSIKRA

Jézus mondja: „Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.“ (Jn 13,34)
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Hírek

GYÜLEKEZETÜNK
TÁMOGATÁSA

„GYÛJTSETEK FELAJÁNLÁST MAGATOK KÖZÖTT AZ ÚRNAK! 
MINDENKI, AKIT ARRA INDÍT A SZÍVE, HOZZON ADOMÁNYOKAT AZ ÚRNAK…“ (2MÓZ 35,5)

Gyülekezetünk bankszámlaszáma: 

CIB Bank 10700196-68982485-51100005

IMPRESSZUM
A Magvetô – a Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség gyülekezeti 

lapja. Megjelenik 200 példányban, A4-es méretben negyedévente. Felelôs kiadó, 
valamint az újságot szerkeszti és tördeli: Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor. 

Korrektor: Pintér Édua presbiter.
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Hírek

ELÔTTÜNK ÁLLÓ KIEMELT
GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

FESTETT KAZETTÁK NYOMÁBAN GYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁS AZ ORMÁNSÁGBA 
2021. október 8-10. (3 nap/2 éjszaka)

2020-ban a járvány miatt csökkentett létszámmal tudtuk csak megszervezni az ormánsági kirán-
dulásunkat. Magyarország egyik legszegényebb, ugyanakkor legszebb régiója, melynek épített örök-
sége a református hitben gyökerezik. Idén is ellátogatunk erre a vidékre, remélve, hogy azok is
velünk tudnak tartani, akik tavaly lemaradtak. Lesznek olyan helyszínek, ahova újra elmegyünk, de
lesznek új templomok és látnivalók utunk során. 

Jelentkezési határidô: június 30. Jelentkezni személyesen, emailen vagy telefonon is lehet. 

Konfirmandus tábor,  június 5 -7 .  Kôröshegy

Tanévzáró istentisztelet ,  június 13 .  10.00

Családi  nap június 26.

I f júsági  tábor,  júl ius  2 -4 .  Gárdony

Apa-Fia Kenutúra,  júl ius  29 -aug.1 .  Kôrösök

Presbiteri  hétvége,  szeptember 17 -19 .

Trianoni  megemlékezés ,  június 4 .  16 .30
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Hírek

Megvásárolható
gyülekezetünk

történetét és az
otthonteremtésünket

bemutató könyv. 
Ára: 2.500,– Ft/db.

ANYAKÖNYVI HÍREK
2021. március – 2021. május

GYÜLEKEZETÜNK ÚJ TAGJAI:

Tóth Balázs (Budapest, 2008.01.25.) Keresztségben részesült: 2021. május 9.
Tóth Bíborka (Budapest, 2008.01.25.) Keresztségben részesült: 2021. május 9.

HALOTTAINK:
Gróf János (Gödöllô, 1933.08.28. – Csömör, 2021.03.31.)
Lovász Gyuláné sz. Sztahó Eszter (Szeghalom, 1932.10.10. – Csömör, 2021.03.30.)
Barabás Sándorné sz. Elek Julianna (Szeghalom, 1942.03.16. – Csömör, 2021.05.10.)

ELÉRHETÔSÉGEINK

Templomunk és a lelkészi hivatal címe: 2141 CSÖMÖR, EMLÉKMÛ KÖZ 4.

Telefon: +36/30-488780

E-mail: CSOMOR-NAGYTARCSA@REFORMATUS.HU; ESZTERGALY.ELOD@REFORMATUS.HU

Honlap: WWW.CSOREF.HU

YOUTUBE: „CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI GYÜLEKEZET“

FACEBOOK: „CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI GYÜLEKEZET“

2021 pünkösd.qxd  2021. 05. 18.  18:01  Page 23



„Bizony, tôled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit a te kezedbôl kaptunk!“
(1Krón 29,14)

GYÜLEKEZETÜNK TÁMOGATÁSA
Református egyházunk egyik jellemzôje, hogy gyülekezetei önfenntartó módon mûköd-

nek. Amit az egyházközség tagjai adományként felajánlanak, abból kerül finanszírozásra a
misszió, a szeretetszolgálat, a rezsiköltségek, az épületek biztosítása, a lelkipásztor
munkabére. Bár közös teherviselésrôl van szó, mégsem mondhatjuk, hogy mindez teher
lenne számunkra. Krisztus megváltottjaként az Úr szolgálatában állunk, ezért feladatunk
az egyház és a keresztyén hit fennmaradásának elômozdítása, támogatása. Minden
adományunkkal gyermekeink, unokáink és a felnövekvô nemzedékek hitre jutását segítjük
elô. Az egyház támogatásának és az Istennek felajánlott adományoknak évezredes hagyo-
mányai vannak a Bibliában, ezért amikor így cselekszünk, akkor elmondhatjuk biblikusan
és Istennek tetszô módon járunk el („Add meg a tizedet vetésed minden termésébôl, ami a
mezôn évrôl évre terem!“ – 5Móz 14,22).

Az egyház, azon belül gyülekezetünk támogatásának többféle módja van: egyrészt a
perselyadomány, amelyet döntôen a vasárnapi istentiszteletek alkalmával ajánlunk fel (a
járványhelyzetben banki átutalással). Másrészt az Isten dicsôségére felajánlott
adomány, amelyet életünk meghatározó alkalmai (születésnap, házasság, keresztség,
munkahelyi sikerek stb.) során ajánlunk fel. Harmadrészt az egyházfenntartói járulék,
amely egyúttal a gyülekezethez való elôkötelezôdésünk jele is. 

A bevételek közül egyedül az egyházfenntartói járulék tervezhetô elôre, így kiadá-
saink finanszírozásának legfôbb forrása. A korábbi években gyülekezetünk nagy része dön-
tôen az év végére halasztotta ennek befizetését (volt olyan év, hogy decemberben annyi
járulékbefizetés történt, mint addig az egész évben). Gyülekezeti otthonunk és a templom
elkészültével a havi szinten jelentkezô rezsiköltségek és a lelkipásztor fizetése szükségessé
teszi, hogy az egyházfenntartói járulékot havi rendszerességgel fizessük be.

A járulékot minden 18. életévét betöltött református családtag után fizetjük.
Mértéke anyagi lehetôségeink függvényében változhat, kötelezô összeg nincs
meghatározva. Presbitériumunk tájékoztatásul minden évben meghatároz egy iránymu-
tató összeget, amelynek alapja gyülekezetünk éves költségvetésének egy fôre esô mértéke.
A 2021. évben az egyházfenntartói járulék havi javasolt összege: 2.000,– Ft/hó/év.
Ezzel a személyes áldozatvállalással fenntartható és zavartalanul végezhetô krisztusi
küldetésünk. 

A befizetésének lehetséges módjai:
1. Banki átutalással – Név: Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség, 
OTP Bank: 11742049-20341938, közlemény: „Egyházfenntartói járulék“.
2. Gyülekezetünk pénzbefizetési („sárga“) csekkjén.
3. Személyesen a pénztárosunknál vagy a lelkipásztornál.

Hálaadásra indít bennünket, hogy gyülekezetünk tagjai adományaikkal
bizonyságot tesznek Isten iránti hálájukról és belé vetett bizalmukról!
Ugyanakkor köszönjük, hogy támogatandónak találják gyülekezetünk krisztusi
küldetését! 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!
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