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 Rédei fiatalok a Csillagponton 
 
 Az elmúlt hét folyamán nagyon 
sokszor hallottam ezt a jól ismert da-
locskát énekelgetni a sátraink környé-
kén. Ugyanis majdnem elmosta az eső a 

Tatai edzőtáborban megszervezett Csil-
lagpont ifjúsági találkozót, amire nem 
csak a Kárpát- medencéből, hanem Eu-
rópa, sőt Ázsia, Afrika és Amerika kü-
lönböző országaiból érkeztek fiatalok.  

Az eső ellenére azonban na-
gyon sokan kitartottak, közöttük mi is. 
Most pedig egy hét távlatából nézve, 
szerintem mindannyiunk nevében 
mondhatom, hogy megérte. Hiszen az-
alatt a pár nap alatt sok új élménnyel 
gazdagodhattunk és megtapasztalhat-
tuk, hogy mit is jelent egymás és Isten 
ÉRINTÉSét érezni az életünkben. 

A délelőtti előadásokon Dr. 
Bagdy Emőke professzorasszonytól 
hallhattunk arról, hogy milyen fontosak 
is az érintések egy ember életében. 
Több kísérlettel is szemléltette szá-

munkra, hogy érintések nélkül egy em-
ber sem képes életben maradni. Az 
érintések ugyanis képesek kifejezni azt, 
amit szavakban elmondani már nem 
tudunk. A gondolatébresztő előadásokat 
követően pedig a kis csoportos beszél-
getések arról szóltak, hogy Isten milyen 

módon érinthet és érint meg minket a 
barátokon, közösségeken keresztül, 
amelyekhez tartozunk.  

A délutáni programok, beszél-
getések, ismerkedések, a régi és új bará-
tokkal való találkozások voltak a ta-
pasztalatszerzés helyei. Mert éppen a 
nagy eső miatt szükség volt egymás 
támogatására, segítségére, szeretetére, 
bátorító ’érintésére’. A délutáni progra-
mok közül azonban nagyon nehéz volt 
válogatni, mert öt- hat foglalkozás kö-
zül lehetett választani egyszerre. De az 
esténk sem maradt szabadon. A fiatalja-
inkkal legtöbbször az esti áhítatokon, 
filmnézésen, táncházon és koncerteken 
vettünk részt.  

 A programokat, a hét 
meghatározó mozzanatait, a beszélgeté-
seket, az ismerkedéseket nem nehéz 
szavakba önteni, azt viszont már igen, 
hogy milyen azt átélni, hogy közel 3000 
fiatal van együtt a világ minden tájáról, 
hogy más hívő, vagy Istent kereső fiata-
lokkal találkozzanak. Úgy gondolom, 
hogy ezt valóban csak megtapasztalni 
lehet. De megéri! 

             Hetyei Mónika, Réde 
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 Olvasandó: Ef. 1. 1-14 
  Az egyik leggyakoribb kérdés, amit 
nekünk, hívőknek tesznek föl: hogyan 
lettél hívővé, hogyan jutottál hitre? Mi 
ilyenkor elmeséljük azt, hogyan is ta-
lálkoztunk Jézus tanításával, hogyan is 
találkoztunk a mi Urunk Jézus Krisz-
tussal a Szentlélek által, hogyan éljük 
át vezetését, hogyan mutat számunkra 
utat. Ma arra az időszakra, arra a pilla-
natra irányítjuk figyelmünket, amikor 
hívőkké lettünk. 
Az apostol is emlékezteti a gyülekezet 
tagjait arra az időszakra, amikor hívők-
ké lettek. Jó nekünk is újból és újból 
visszaemlékezni a kezdeti időre, ami-
kor gazdag érzelmi töltéssel fordultunk 
Urunkhoz, átérezve azt a végtelen sze-
retetet, amellyel ő fordul hozzánk. 
Miért fontos ez? Azért, mert hajlamo-
sak vagyunk elfeledkezni arról a tény-
ről, hogy a hívővé létel egész életünkre 
szól. Ahogyan Jézus ígérete egész éle-
tünkre szól – veletek vagyok minden 
napon -,  ezért a mi hívő létünk is éle-
tünk minden egyes napjára szól. 
Vagyis minden nap át kell élnünk azt a 
kegyelemre szorultságot, amit életünk 
hitbeli fordulópontján átéltünk. Ezért 
szükséges a hívővé létel megtörténtére 
sűrűn emlékeztetni  magunkat. 
Hogyan emlékezteti az apostol a gyüle-
kezet tagjait? Úgy, hogy azokra az 
ajándékokra, azokra az adományokra, 
azokra a különleges tulajdonságokra és 
jellegzetességekre utal, amelyek a hí-
vővé létel alkalmával osztályrészül 
jutnak a megtért számára. Mik ezek? 
Az egyik legfontosabbat említi ebben 
az igeversben Pál apostol, ami nem 
más, mint a  Szentlélek pecsétje. 
A Szentlélek pecsétje nem más, mint 
Isten Lelkének bennünk történő mun-
kálkodása. Isten az ő Lelkét adja ne-
künk, Lelkével vezet, Lelkével irányít, 
tanácsol, véd, óv, őriz, áld. Arról tesz 
bizonyságot bennünk és általunk, hogy 
mi Jézus Krisztus tanítványai, követői 
vagyunk. Azt erősíti meg bennünk, 
amire Jézus tanított minket. Arra emlé-
keztet bennünket, amit a mi Urunk 
mondott, tanított, cselekedett földi élete 
folyamán – és arra irányít, vezet, taná-
csol bennünket, amit ma tenne Jézus.   
Hogyan látszik meg egy emberen, hogy 
a Szentlélek pecsétje van rajta? Úgy, ha 
a Lélek ajándékaival, adományaival 
teljes az élete. Nagyon egyszerűen el-
lenőrizhetjük magunkat, hogy engedjük
-e, hagyjuk-e magunkban munkálkodni 

a Lelket: olvassuk el, milyen gyümöl-
csöt terem a Lélek abban az emberben, 
akiben ott lakik! [Gal. 5,22] 
Ez a Lélek gyümölcse. Nem a mienk 
tehát, még csak nem is az egyházé 
vagy a gyülekezeteké, hanem a Léleké. 
Tőle kaphatjuk, ő munkálja ki ben-
nünk. Kérnünk lehet és kell tőle, hogy 
mindezt munkálja ki bennünk. 
A hívővé létel következményeiről be-
széltünk – arról esik egyébként a leg-
többször szó. De hogyan jön létre a hit? 
Az apostol olyan egyszerűen mondja 
ki: hívőkké lettetek. De miért van az, 
hogy sokak nem lettek és nem lesznek 
hívőkké? Azért van ez, mert ők még 
úgy gondolják, hogy maguk is intézni 
tudják dolgaikat, maguk is kézben tud-
jál tartani sorsukat, az életüket megha-
tározó körülményeket. Csak az tud 
hívővé lenni, aki rádöbbent már Istenre 
szorultságára, rádöbbent már arra, hogy 
neki nagyon is szüksége van az Úrra. 
   De mit is jelent hívővé lenni? Úgy is 
mondhatnánk – és így talán jobban 
megérthetjük -, hogy ‘benne bízókká 
váltatok’. Tehát Jézus vált, Jézus lett 
bizalmuk alapja. Őhozzá fordulnak, őt 
kérdezik meg, ő a legfőbb tekintély. 
   Ha ma a saját életünkön, keresztyén 
testvéreink életén nem látjuk a hitet, 
akkor az azért van, mert nem tudnak, 
nem tudunk egészen Jézusban bízni. 
Nem ő a legfőbb tekintély életünkben, 

nem őt kérdezzük meg, ha valami ne-
hézség támad életünkben.  
Vagy ha meg is kérdezzük, nem élünk 
Jézus tanácsa, útmutatása szerint. 
   Úgy járunk, mint a gazdag ifjú, aki 
megkérdezte Jézustól: mit tegyek? Jé-
zus világosan megmondta neki, mire ő 
megszomorodva távozott, mert nem 
tudta, nem akarta teljesíteni azt, amit 
Jézus mondott neki. [Lk. 18,18] 
   Hogyan válhat valaki Jézusban bízó 
emberré? Úgy, ha megtapasztalja azt, 
hogy Jézus mindenben és mindennel a 
javát akarja. Ezt pedig hogyan tapasz-
talhatja meg? Úgy, ha meghallgatja az 
erről szóló bizonyságtételt.  
Ezért mondja az apostol:  
miután hallottátok az igazság igéjét, 
ü d v ö s s é g e k e t  e v a n g é l i u m á t 
[megváltásotok (megszabadulásotok, 
megmenekülésetek) örömhírét] . 
   Ma olyan súlyos gondokkal küszkö-
dik az emberiség, köztük mi is, ami-
lyen gondok soha nem adódhattak elő 
korábban.  
Nagy próbája ez a hitnek: elhisszük, 
hogy tud Jézus segíteni? Ő a legfőbb 
tekintély ezekben a kérdésekben is? 
   Adja Isten, hogy teljesen az Ő Fiában 
bízókká lehessünk, azok maradhas-
sunk! 

Szabó Lajos lelkipásztor 

Budapest-Rákosliget 

 

 

A lelkes csapat fáradságos munkával állította össze Kömlődön a Kerényi Béla 
Református Diakóniai Intézményekben  a Béthelből kapott faházat. 
 Hála és köszönet a munkálatokban résztvevőknek. 
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„... megtekintette az egész munkála-
tot, és megállapította, hogy elkészült; 
egészen úgy készítették el, ahogyan 
az ÚR megparancsolta.” 2Móz. 39.43 
 
Befejeződtek a kömlődi református 
templom felújítási munkálatai! 
Még ízlelgetem magam is ezt a monda-
tot, ám már most érzem milyen jó is ezt 
kimondani. Egy hosszú út meghatározó 
állomásához érkeztünk templomunk 
felújításával. Az elmúlt hat évben szin-
te egyfolytában építkezett 
a kömlődi gyülekezet és 
most felkerült a korona is 
a faluközpontra. A temp-
lomot is felújítottunk. 
Templomunk felújítását 
már régóta terveztük, de a 
gyenge gyülekezet nem 
gondolhatott arra, hogy 
ezt önmaga végezze el. 
Mindenképpen pályázati 
forrásokra volt szükség. 
Még 2004-ben nyújtottuk 
be az első pályázatot a 
SAPARD pályázatok ide-
jén. Ekkor pénzhiány mi-
att nem nyertünk. Követ-
kezett a NORVÉG ALAP 
pályázata 2007-ben, ekkor 
a nagy létszámú pályáza-
tok miatt nem került 
projektunk a nyertesek 
közé. A harmadik nekifu-
tásra azonban sikerült és 
39.076.516 forint támoga-
tást nyertünk. Pedig ked-
ves olvasóm, ha hiszi, ha 
nem akkor is úgy volt, 
hogy nem minden 
kömlődi örült ennek a 
döntésnek, sőt volt aki, ha 
tehette volna megakadá-
lyozta volna a pályázat 
célba érését. Kísérlete kudarcba fulladt 
és az Úristen segítségével pályázatunk 
fellebbezésünk után nyertes lett. Még 
jó, hogy a végleges döntéseket egészen 
más szinteken hozzák. Ott a puszta 
tények érvényesülnek és nem az egyéni 
ambíciók és irigységek. 
Így tehát aki most örülni akar az meg-
teheti, hiszen megújult Kömlődön Isten 
Háza. 
A közbeszerzési eljáráson a budapesti 
székhelyű SPERNO BAU Kft. nyerte 
el a munkát. Még az előző évben neki 

is láttak a munkálatoknak. Az előkészí-
tési fázisban templomunkat – mivel 
műemléképület – művészettörténészek 
kutatták meg, mintákat vettek a falazat-
ból, a torony több részéből. Az ősz 
folyamán elkészült már a torony belső 
vakolása, meszelése és a elkészültek a 
toronyba vezető új lépcsők is. 
A tavaszi munkálatok a hideg idő el-
múltával a reméltnél később kezdőd-
hettek. A felállványozást követően 
azonban gőzerővel indult a munka. A 

vakolatok leverésével párhuzamosan 
folyt a toronysüveg borításának bontá-
sa és azonnali cseréje. A vadonatúj 
süvegborítás elkészítését  az új torony-
gömb és az új csillag felhelyezése kö-
vette. A külső vakolatok elkészültével 
párhuzamosan megérkeztek az ácsok, 
akik pontosan kép hónapot töltöttek el 
a tető szerkezeti megerősítésével, az 
elfáradt anyagok cseréjével. A kiváló 
szakembereknek nem okoztak gondot a 
tetőszerkezet hatalmas gerendái, és 
azok esetleges cseréi sem. A tetőre a 

cserepeket rekordgyorsasággal, három 
nap alatt rakták fel. Gondos munkájuk-
nak köszönhetően egyszer sem ázott be 
a templom. A belső felújítási munkák 
párhuzamosan haladtak a tető felújítá-
sával, a vállalt határidőre a parkosítási 
munkálatok is befejeződtek. 
Sok mindenre volt pénz a pályázati 
keretben, de nem mindenre. Nem szólt 
a pályázati pénz a bútorzat, tehát a pa-
dok felújításáról, a harangok új villa-
mosításáról, az elektromos hálózat bő-

vítéséről.  
Azért, hogy a teljes felújítást 
el tudjuk végezni adakozást 
hirdettünk. Számos kömlődi 
honfitársunk felekezeti ho-
vatartozástól függetlenül 
sietett kivenni a részét a 
felújításból. Intézményünk 
munkatársai kivétel nélkül 
segítettek, gondozottjaink 
szülei jelentős számban 
küldték pénzbeli adományu-
kat. Sokan úgy érezték, itt az 
idő megmutatni, hogy Köm-
lődön is lehet összefogást 
találni. Számos Kömlődről 
egykor elszármazott érezte, 
hogy eljött az idő megmutat-
ni, hogy itt is lehet számítani 
a jóérzésű emberekre.   
Hála és köszönet minden 
egyes adakozónak! 
Talán az egész ügynek a 
koronája volt amikor néhány 
hónapos hallgatás után újból 
megszólaltak a kömlődi ha-
rangok, hirdetve az ÚR 
dícséretét. 
Álljon itt a nagyharang fel-
irata, amit 1922-ben az ak-
kori kömlődiek a harangba 
öntettek. 
 

  
 " EL ŐDÖMET AZ 1914-1918 ÉVI 
VILÁGHÁBORÚ SZOLGÁLATÁ-
RA VETTÉK ÁLDOZATUL 
IGÉNYBE. ENGEM A BÉKE ÉS 
TESTVÉRI  SZERETET HIRDE-
TÉSÉRE  ÖNTETETT AZ 1922. 
ÉVBEN A KÖML ŐDI HIVEK ÁL-
DOZATKÉSZSÉGE." 
 
 

Bogáth István 
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A Biblia óriási hatása a világ 
kultúrájára és művészetére közismert. 
Erkölcsi tanító ereje pedig 
páratlan. Nem kell, hogy 
valaki vallásos legyen, a 
Biblia megismerése alap-
vető a további ismeretek 
elsajátításához.   

Ezért is nagyon 
fontos, hogy minél koráb-
ban megismertessük és 
megszerettessük a gyerme-
kekkel. A nagyigmándi 
Pápay József Általános 
Iskolában újszerű módon 
került megközelítésre a 
Biblia. Már eddig is - ha-
gyományosan- minden 
évben egy-egy előadást 
tartottak (felváltva) a tele-
pülés római katolikus és 
református lelkészei ma-
gyar óra keretén belül a Bibliáról, ki-
egészítve az iskolai tananyagot. Ebben 
az évben a meglévő gyakorlat mellett öt 
új alkalom is beiktatásra került 
„Kedvenc bibliai történetem” címmel.  
 A sorozatot a gyülekezetek lel-
készei, hitoktatói és teológushallgatói 
tartották, s ahogyan a cím is elárulja, 
egy-egy történet részletes elmondásá-
val, annak személyessé és életszerűvé 
tételével próbálták azt közelebb vinni 
az 5. osztályos diákokhoz. Az utolsó, 
ötödik alkalmon a diákok közül néhá-
nyan mondták el vagy olvasták fel ked-

venc történetüket. Fontos próbálkozás 
volt ez, hiszen a Biblia, mely régen 

egyik alappillére volt nemzeti kultú-
ránknak, mára sok generáció életéből 
kimaradt. Hajdan a „Könyvek Könyve-
ként” tisztelték, mára kevesen vannak, 
akik valóban ismerik, olvassák.  

A Biblia része az iskolai ma-
gyartanításnak. Természetesen nincs 
arra mód, hogy minden fontos kérdést 
körüljárjunk, részleteiben megismerjük 
ezeken az órákon. A szabadon választ-
ható hitoktatás pedig csupán a gyerme-
kek egy részét éri el. Pedig ha kulturális 
örökségünket végignézzük, rádöbbe-
nünk, hogy ideológiai hovatartozástól 

függetlenül, mekkora jelentősége van a 
Biblia ismeretének. Ráadásul egy lai-

kus teljesen máshogy közelíti meg a 
kérdést! Minden oktatással foglalkozó 
kollégánkban megfogalmazódhattak 
már ezek a kérdések, esetleg gyermeke-
ink szegezték nekünk tanórákon a kö-
vetkezőket: Miért érdemes megismer-
ni? Mit jelent a Biblia neve, mikor ke-
letkezett és ki a szerzője? Mi a Biblia 
küldetése? Hogyan kezeljük és miként 
viszonyuljunk a Bibliához? Mi egy- 
egy bibliai történet mondanivalója, 
üzenete? Miképp tudott elterjedni a 
világban? 
Szintén nem elhanyagolható szempont, 
hogy sok irodalmi művet, képzőművé-
szeti alkotást, de még egyes történelmi 
eseményeket és korszakokat is lehetet-
len vagy legalábbis nagyon nehéz meg-
érteni a Szentírás alapos ismerete nél-
kül.  

A nagyigmándi Pápay József 
Általános Iskolában e témának szentelt 
alkalmak ezen a helyzeten próbáltak 
segíteni és változtatni. Az újszerű meg-
közelítés, melyben e történetek nem 
csupán tananyagként, hanem személyes 
kötődéssel és élményekkel tűzdelve 
kerülnek elmondásra, kedvet adhatnak 
a gyerekeknek, hogy maguk is beleol-
vassanak a Szentírásba, s így tágabbá 
váljon e téren is műveltségük, bővülje-
nek ismereteik. 

Köszönet illeti Karsai Bálint 
igazgató urat, hogy kitalálta, megszer-
vezte és lehetővé tette ezeknek az alkal-
maknak a megtartását.  

Sugár Tamás 
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Lovagi Tábor- Történelmi Gyerek7  
Az iskolai tanévzárót követő héten nem 
unatkozni kezdtek a gyerekek Rédén, 
hanem egy mozgalmas, vidám megpró-
báltatáson vehettek részt. Aki a lovagi 
erényeket elsajátította, a próbákat kiáll-
ta, a hangszálait megedzette és testét, 
lelkét a lovagi életre felkészítette, azt a 
vasárnapi záró istentiszteleten lovaggá 
ütöttük. Vagyis azt a megbízatást adtuk 
számára, hogy ezentúl legyen „Jézus 
Krisztus jó vitéze” (2Tim2:3 igevers 
alapján). 
A hétfői napot 52 lovagjelölttel és kis-
asszonnyal kezdtük meg a templomban. 

Ez a létszám még 10 fővel gyarapodott 
péntekig. Délelőttönként, egy kis test-
edzés után, Gedeon történetével (a Bí-
rák 6-8. részéből) ismerkedtünk meg 
izgalmas és vidám formában, arany-
mondást tanultunk, énekeltünk és ját-
szottunk közösen. A szünet után a ki-
sebbek rajzoltak, a nagyobbak pedig 
beszélgetés során dolgozták fel az azna-
pi bibliai részt. Végül lovagi buhurton 
tettük próbára, hogy mennyire jegyez-
ték meg a hallottakat. Majd mindenki 
hazament ebédelni és pihenni egy ki-
csit. A délutáni foglalkozások az ügyes-
ség, a leleményesség és a játék jegyé-
ben teltek el. Megtanultunk métázni, 
reneszánsz táncot lejtettünk és bútoro-
kat hajtogattunk papírból. Míg a lova-
gok fakardot festettek, pajzsot készítet-

tek, addig a kisasszonyok a keresztsze-
mes hímzés és a gyöngyszövés rejtel-
meit sajátíthatták el. Szerda délután 
vendégünk volt a 91 éves dr. Barsi Ernő 
(lelkipásztor, zenepedagógus, népmű-
velő, főiskolai tanár, népdalgyűjtő), aki 
énekeivel, hegedűjével elbűvölte a gye-
rekeket és az érdeklődő családokat. 
Pénteken pedig meglátogattuk a faluban 
élő holland családot, ahol a bátor vállal-
kozók lovagolhattak a fríz lovakon. A 
tiszteletünkre sütött 60 palacsinta az 
utolsó falatig elfogyott, pedig ez idő 
alatt a táborban ínycsiklandozó kürtös 
kalácsok készültek. Persze ezekből sem 
maradt meg egy morzsa sem.  

A tábor résztvevőit az első délelőtt fo-
lyamán egykor létező lovagrendekbe 
osztottuk. Hétfőn délután mindenki 
megismerkedhetett saját rendjének rö-
vid történetével, jelképeivel és közösen 
megfestették a lovagrend zászlóját. A 
csütörtökön megrendezett lovagi torná-
ra minden rend megírta lovagi indulóját 
is. A versenyszámokat mindenki kipró-
bálhatta, az íjászaton, a dárdahajításon, 
a kardkitartáson át és a rímfaragásig.  
Szombaton megostromoltuk a Csókakői 
várat, majd megnéztük a borrendek 
felvonulását. A nyári zivatar előtt még 
volt időnk szalonnát sütni és játszani a 
réten. A hazafelé vezető úton újra kisü-
tött a nap, így Kisbéren megtekintettük 
a közelmúltban megnyitott Mini Ma-
gyarországot. Gyerekeknek és felnőt-

teknek egyaránt nagy élmény volt az 
ország nevezetes épületei között sétálni 
úgy, hogy mi voltunk a nagyobbak.  
Történelmi gyerekhét volt ez mindany-
nyiunk számára. Egyrészt, csodálatos 
volt látni azt a gondoskodást, ahogy a 
felső osztályos gyerekek törődtek a 
rendjükbe tartozó ovisokkal, a kicsik 
részéről pedig azt a csodálattal teli ra-
gaszkodást, ahogy a nagyok felé kinyíl-
tak. Ez az együttműködés és egymásra 
figyelés még soha ilyen mértékben nem 
valósult meg. Másrészt, soha ennyi 
segítő nem vett részt a tábor szervezé-
sében és lebonyolításában, összesen 28-
an. Harmadrészt, sok adományt és se-
gítséget kaptunk a családok és a helyiek 
részéről, amelyek körül szeretném ki-
emelni, hogy két boltból is adományba 
kaptuk a kenyeret, kalácsot és az uzson-
nához valókat –mert hallották, hogy a 
gyerekek milyen jól érzik magukat a 
táborban. Negyedrészt,… folytassák 
azok, akik velem együtt átélték.  
Mindezeket nagy hálaadással írtam 
most le. Nem dicsekvésből, hanem sok-
kal inkább azért, hogy számba vegyem 
Istennek azokat az ajándékait és áldása-
it, amelyeket ezen a történelmi gyerek-
héten kaptunk.  
                              Barta Lívia, Réde 

Lovagok és kisasszonyok 

 
  58. KÉRDÉS: Miféle vigasztalásod 
van az örök életrõl szóló vallásté-
teledből? 
Az, hogy mivel már e mostani életben 
is érzem szívemben az örök élet kezde-
tét, ez élet után oly tökéletes boldogsá-
gom lesz, amilyent soha szem nem 
látott, fül nem hallott, sem emberi szív 
meg nem gondolt, amelyben Istent 
mindörökké magasztalom. 
59. KÉRDÉS: Ha mindezeket hiszed: 
mi hasznát veszed? 
Azt, hogy Krisztusban Isten előtt meg-
igazulok, és az örök élet örököse va-
gyok.  
60. KÉRDÉS: Mi módon igazulsz meg 
Isten előtt? 
Egyedül csak a Jézus Krisztusban való 
igaz hit által, oly módon, hogy bár 
lelkiismeretem vádol, hogy Isten min-
den parancsolata ellen súlyosan vét-
keztem, azoknak csak egyikét is soha 
nem tartottam meg,  
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Második alkalommal szerveztük meg a 
rédei fiatalok számára a Lesalja Major-
ban az Angol Nyelvű Bibliatáborunkat, 
ezúttal egy Német nyelvű csoporttal is 
kiegészítve. Jó kiindulási pont ez a 
helyzet egy kis összehasonlításra.  
 Idén több tanár érkezett Skóciá-
ból. A már ismerős Andrew, Donald és 
Margarett mellett eljött hozzánk még 
Audry, Naomi, és Matthew is. Ők új 
színt hoztak a táborba. 
Matthew katona történetei elkápráztat-
ták a fiúkat. Naomi japán nyelvtudása, 
sokféle tudománya, fiatalsága több 
nyüzsgést hozott a táborba. Audry-ban 
pedig váratlan ajándékot kapott a német 
csoport. Hiszen, mint kiderült, civil 
foglalkozása szerint francia és német 
tanár. Ezen kívül skót táncok terén is 
elég tájékozott. Tolmácsaink, a buda-
pesti Dóra és Ábel, a már ismerősként 
fogadott Lunk Júlia, és a rédei holland 
Anja, még színesebbé tették az amúgy 
sem túl szürke hetet.  
 Idén kisebb csoportokban tartot-
tuk a nyelvi foglalkozásokat. Így lehe-
tővé vált az elmélyültebb tanulás és a 
személyes kapcsolatok kialakulása. 
Szintén az újítások körébe sorolható, 
hogy a helyi német tanárnő, Budáné 
Molnár Erika vezetésével immár a né-

metesek sem maradtak ki a táborozás-
ból. Néha nehezen váltottunk angol 
éneklésről  német éneklésre, de alapve-
tően a tábor előnyére vált, hogy több 

kultúrával is megismerkedtünk.  
 A lelki alkalmak közül kiemel-
kedtek a bizonyságtételek. Jó volt hall-
gatni, ahogyan ezek az idegenből érke-
zett embereket megtalálta Isten a budd-
hista Japánban, veszélyes nagyvárosi 
negyedekben, vagy egy kedves kisvá-
rosban. Ezek a történetek egyszerre 
voltak távoliak és közeliek. Mindenkép-
pen az Istenkeresés felé vezettek min-
ket, hallgatókat.  

 Végül ki kell emelnem két sza-
badidős foglalkozást is. A Rédei 
Kertimag jóvoltából megnézhettük, 
hogyan is működik a vetőmag csoma-

goló üzem. Mindezt a rendkívül hűvös 
épületben tehettük. 
A tábor végén pedig Sántik László és 
csapata felajánlásaként mindnyájan 
jóllakhattunk a kemencében sült ke-
nyérlángossal. Igazi szép zárása volt ez 
az egész hétnek.  
 

Barta Zsolt, Réde 
  

 

A Dadi Református Egyházközség  
2009 decemberében két pályázatot 
nyújtott be a Vértes-Gerecse Vidékfej-
lesztési közösséghez.   
Az  egyik  pályázat, a Vidéki örökség 
megőrzése témakörben, műemlék épü-
letek felújításához biztosított forrást. A 
Dadi Egyházközség 2007 tavaszán kap-
ta vissza a Fellner Jakab nevéhez köthe-
tő, régi Református Iskola épületét. 

 Az idén tavasszal   már körbe kellett 
keríteni, mivel  cserepek darabok hul-
lottak a járdára, veszélyeztetve az arra 
közlekedőket. A  presbitérium  döntött 
megpróbálnak  pályázati forrást keresni 
az épület külső felújításához.  
A LEADER pályázaton közel 16 millió 
forintot nyert az Egyházközség, mely-
ből az épület tetőhéjazat cseréjét, külső 
vakolat felújítást,  homlokzat festést, 

valamint  a külső nyílászárók cseréjét 
lehet megoldani. Sajnos a Műemlékvé-
delmi Szakhatóság sok mindenben 
felülírta az Egyházközség elképzelését, 
de nagyon örülünk annak, hogy leg-
alább külsejében meg tud újulni és szé-
pülni a több mint kétszáz éves épület. 
A másik pályázatot a Falumegújítás és 
fejlesztés témakörben lehetett benyújta-
ni, melynek keretében az Egyházközség 
a Gyülekezeti ház külső felújítására és a 
Parókia kerítésének komplett felújításá-
ra 6 700 000 Ft-os támogatást nyert. 
Az elnyert támogatásból a Parókia kerí-
tés lábazatának cseréjét, a kovácsoltvas 
kerítés teljes felújítását tervezte a pres-
bitérium, a Gyülekezeti háznál pedig 
tetőhéjazat cserét, külső vakolat felújí-
tást és festést végeznek el a kivitelezők. 
   Reméljük, hogy nemcsak a szemnek, 
de a léleknek is felemelő élményt fog 
nyújtani az eredmény és minél többen 
„lépik át” a megújult kerítés és Gyüle-
kezeti ház küszöbét.  
 
Szücs Attiláné polgármester Dad 

 



XV. évfolyam   8. szám 7.      

   
Péter és András 
 
Ezúttal két testvérről szertnék írni nek-
tek, akik több mint kétezer évvel ez-
előtt, Izráelben éltek. Abban az időben, 
amikor a Messiást, Jézus Krisztust Isten 
elküldte erre a világra. Ez a két testvér , 
Simon és András,szinte minden idejét 
együtt töltötte, hiszen már éjszaka el 
kellett indulniuk a tengerre halászni, 
aztán reggel a zsákmányt el kellett vinni 
a piacra, megtisztítani a hálókat, hogy 
este újra vízre szállhassanak. 
De ők nem csak a vízre mentek együtt, 
nem csak a hajózás és a halak érdekel-
ték őket, hanem Isten dolgai is. Ők is 
várták a Messiást, mint annyi sok zsidó 
ember, hallgatták az igét a zsinagógá-
ban, sőt keresték azokat, akiktől még 
többet megtudhatnak a Megváltó Isten-
ről. Így találtak rá először Keresztelő 
Jánosra, aki tanította őket. Az egyik 
alkalommal Keresztelő 
János bemutatott tanítvá-
nyainak valakit. Egy fiatal 
embert, aki apja mellett 
ácsként dolgozott.Ezt 
mondta róla János: -Ime 
az Isten báránya! -Ő lenne 
az eljövendő, hát rá vár-
tunk, róla beszélgettünk 
J á n o s  m e s t e r r e l ? -
gondolkodott magában 
András. Ránézett az egyik 
tanítványtársára és elin-
dultak Jézus után. Jézus 
egy idő után hátrafordult, 
Andrásnak az volt az érzé-
se, tudta végig, hogy kö-
vetik őt. Jézus így szólt: -
Mit kerestek? Andrásnak 
nem jutott eszébe más, hát 
megkérdezte:- Mester hol 
laksz?- Gyertek nézzétek 
meg! De amint leültek és 
beszélgetni kezdtek, vala-
mi különös érzés kerítette 
hatalmába Andrásékat. 
Jézus nem úgy tanított, 
mint rabbik, nem úgy mint 
Keresztelő János, hanem 
úgy,  mintha egyenesen 
Istentől hallották volna a 
szavakat. 
-Éppen most nincs itt Si-
mon,- gondolta magában 
András, ő biztosan bátrab-
ban mert volna kézdezni 

Jézustól.De így sem fogytak ki a kérdé-
sekből, a csodálkozásból a bölcsesség-
ből amit Jézusban megtapasztaltak. 
András mintha álomból ébredt volna, 
amikor Jézus megkérdezte tőle: - Már 
tíz óra is elmúlt nem akarlak elküldeni, 
de nem 
kell még indulni halászni? András úgy 
ugrott fel, mintha tüzes kályhára ült 
volna. Elbúcsúzott és úgy rohant, ahogy 
a lába csak bírta. Alig ért ki a tenger 
partjára, amikor meglátta Simont. -Hol 
voltál ennyi ideig? János mester nem 
szokott beszélni ilyen sokáig! - Megta-
láltuk a Messiást, érted? Beszéltem 
vele, Jézusnak hívják, eddig nála vol-
tunk.- mondta. -Gyere el te is és ismerd 
meg őt! Simon még soha nem látta így 
felpörögve testvérét. -Na gyere, a halak 
még várhatnak, de a Messiás nem! Tud-
ta, András még soha nem hazudott, amit 
ő mond az úgy is van. Simon sokszor 
elszégyellte magát, hiszen ő erősebb, 
nagyobb hangúbb volt Andrásnál. And-
rásban volt egy nagy adag szelídség és 
hatalmas szeretet. De már ott is voltak a 

ház előtt, amiről András beszélt. Az ajtó 
nyitva, mintha őket várta volna Jézus. 
Félénken beléptek. -Simon és András, 
Isten hozott benneteket.-hangzott egy 
gyenge lámpás fénye mellől egy barát-
ságos hang. Simon bátor volt, de ez a 
hang , még a keze is reszketni kezdett. 
De Jézus barátságosan rájuk mosolygott 
és azt mondta Simonnak: Ezentúl Péter 
lesz a neved, ami azt jelenti kőszik-
la.Még sokat fogunk talákozni, a tanít-
ványaim lesztek. 
Biztosan te is sokat tudsz Isten dolgai-
ról és érdeklődsz is lelkészednél, hitok-
tatódnál. Péter és András nekünk példa 
arra, hogy  Jézus Krisztust kell megta-
lálnunk, az isten bárányát. Meg kell 
keresnünk  Őt imában, hiszen Őt ma is 
lehet kérdezni. Ő megváltoztathatja 
életedet, rámutat azokra a dolgokra, 
amik helytelenek életedben és segít 
azokat kijavítani. Az ő hívása neked is 
szól: -Jöjj és kövess engem! 
 
    Gerecsei Judit 
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Ács vasárnap                                       10.00 és  18.00   
Ászár vasárnap                                             10.00 
Bana vasárnap                                                 9..30 
Bábolna vasárnap                                           11.00  
Bokod  vasárnap                                                9.00 
Csép vasárnap(vagy bibliaóra)                         9,00 
Császár   vasárnap                                         10,30 
Dad   vasárnap                                                 10,30 
Ete  vasárnap                                      11.00 és  14.30            
Kisbér    vasárnap                                              9.30 
         a hónap első vasárnapján                          15.15 
Kisigmánd                                                     11.00 
Kömlőd   vasárnap                                          10,00 
Környe   vasárnap                                           9,00 
Környebánya  a hónap első 
                       vasárnapja                                   13,00   
Nagyigmánd vasárnap                                   10.00  
Oroszlány    vasárnap                                      14,00  
Réde vasárnap                                     10.00 és 14.00 
Szákszend   vasárnap                                9.00 
Tárkány vasárnap                                            14.00 
Vérteskethely vasárnap                                   9.15 

 
    A szórvány területeken 

Bakonysárkány a hónap második vas.  16.00 
Bakonyszombathely a hónap első vas. 16.00 

Hánta a hónap első vas. 11.00 
 

Ács: megkeresztelték: Mismás Rolandot 
Házasságot kötött: Bodnár István és Hajnal Krisztina Veronika  
Eltemették: Bédi Jánost, Vass Kálmánt, Ásó Pált 
Ászáron eltemettük: özv. id. Szép Zoltánnét. 
Bana-Bábolna Konfirmált Roxin Norbert Imre  
Bokod: megkereszteltetett  Kovács Dominik 
Császár: Keresztelés: Beke Lili; Ihász Levente Péter; Venczák Dávid   
Konfirmált: Fürst Edit   
Házasság:Bagócsi László és Fürst Edit; Ihász Gábor és Járóka Gyöngyi 
Temetés: Paksi Bálintné, Kerekes Ferenc 
Dad:megkereszteltetett Császár Veronika Anita és Bán Noel Gábor 
konfirmált Császár Veronika Anita, Csejtei Nikolett, Mohos Kitti és 
Sárközi Adrienn Dóra 
házasságukra Isten áldását kérte  Schrey János és Farkas Melinda 
Végső búcsút vettünk: Varga Ferenctől és Varga Jánostól 
Kisigmándon temettük: Méhes Lajosnét. 
Környe: megkeresztelték Figueroa Mátyást 
Házasságot kötött Fábián Viktor és Karczub Csilla 
Nagyigmánd: Házasságot kötöttek:  
Hatejer Zsolt és Kőrösligeti Dolli, Tóth Roland és Prezneczky Mária 
Oroszlány: megkeresztelték Morvay Jázmint, Deák Sándort, 
Svorcz Viktort 
Réde: Eltemettük: Borsos Jánost és Horváth Józsefet 
Megkereszteltük: Volf Mátyást, Molnár Zsombort, Markovics Patríciát 
Házasságukra áldást kértek: Germán Zsolt és Varga Tünde 
Konfirmált: Albert József, Bátky Miklós, Vidi Dániel 
Csillag Filoména, Dobos Ramóna, Farkas Lajos, Herman Mónika,  
Juhász Dalma, Magyar Petra, Nagy Dominika,  
Szákszenden kereszteltük Tóth Dávidot és Tóth Hannát. 
Vérteskethely: Keresztelés: Bakai Borbála 

2011. július 24-én a kisbéri önkormányzat meghívására a 
Kisbéri Napok keretében az aranyosgyéresi református 
énekkar és a lelkipásztoruk szolgált a kisbéri gyülekezetben. 
Nemcsak Szilágyi Imre lelkipásztor beszélt a keresztyén hit 
fontosságáról, hanem az énekkar is mély és odaszánt hitről 
tett tanúbizonyságot. A rendezvényen megjelent dr. Udvardi 
Erzsébet polgármester és számos helyi és külhoni érdeklődő 
is.   

Hagya-téka  tábor Ácson 
 
Gyülekezetünkben ezen a nyáron is lesz  hittanosaink szá-
mára napközis tábor, 2011. augusztus 18-21 között.  
A csütörtök-pénteki napokon a bibliai alapú foglalkozások 
után népi játékokkal és kézművességgel ismerkednek a 
gyerekek. A szombat-vasárnapi alkalmakra már hívjuk a 
felnőtteket is. AHOL: 
-a mini tájházban bognárműhely és ácsolás bemutatása 
-kaszálás, ahogyan régen  is tették 
-gyógy és fűszernövények játékos felismerése 
-csikósparhelt bemutatása 
-a kenyér útja a gabonától az asztalunkig – kenyérdagasz-
tás, sütés, kóstolás 
-lekvárok, szörpök bemutatása , kóstolása 
-kőtár, könyvtár, amit a gyülekezet kapott 
-templom- és gyülekezettörténeti tabló 
-pogácsafajták kóstolása, receptcsere 

                   Sok  szeretettel vár mindenkit az ácsi  
gyülekezet és a szervezők 


