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  Ön vállalná a világ legbrutálisabb 
melóját?   hvg 

 
Nem aludhat, állandóan készenlétben 
kell állni, az ünnepnapokon is, fizetés 
pedig nincs. Az álláshoz még szükség 
van a rugalmasságon kívül némi orvosi, 
pénzügyi és gasztronómiai képzettség-
hez. A operációs igazgatói posztról 
szóló állásajánlatot a bostoni 
Mullen ügynökség helyezte el kü-
lönböző online felületeken, és ösz-
szesen 2,7 millióan klikkeltek rá, 
de végül csak 24 ember jelentkezett 
a meghallgatásra. De amikor a 
fejvadász ecsetelte az interjú során 
a követelményeket, kiakadtak: azt 
mondták, hogy embertelen és kö-
nyörtelen, amit kérnek. 
   
 
Amikor az állásinterjút készítő 
férfi a végén elárulta, hogy mi ez a 
munka, mindegyikük elérzéke-
nyült: valójában ugyanis az anya-
ságról van szó. 
Beárazható az anyaság? Ez volt az első, 
ami eszembe jutott. Megéri? Ár érték 
arányban érdemes? Lehet munkaként 
gondolni rá? 
Az ötlet, hogy belehelyezzük ebbe a 
szövegkörnyezetbe az anyaságot, azért 
jó, mert jól érzékelteti, hogy mennyire 
más. 
Ha csak egy gyerek létrehozása a cél, 
egy újabb munkáskézé, akkor nem biz-
tos, hogy ez a helyes eljárás. Klónozás. 
Az igen. Messze, messze egy távol-
keleti országban, titkos laboratóriumok-
ban, vagy táborokban gyártják a gyere-
keket. Nagyjából tíz éves korukig vala-
mi egyencuccon felnevelik őket, majd 

mennek az elosztóba és küldik oda, 
ahol szükség van rájuk, és megfizetik. 
Már  kész ,  vagy köze l  kész 
"termékként" kerül a megrendelőhöz. 
Valószínűleg így érné meg. Ha csak 
szervnek kellenek, akkor nem is kell 
olyan sokáig nevelni őket. Ha meg spe-
ciálisan fel kell őket készíteni, akkor 
később kerülnek ki, de többet is érnek. 

Az anyaság nem gyerekgyártás, nem 
tenyészprogram. Nekünk itt van a Tria-
non traumánk. Szoktuk mondogatni, 
hogy azé Erdély, a Kárpát-medence, 
aki teleszüli. Régebben is mondták, 
hogy a magyar vagy román anyák dön-
tik el a terület sorsát. Mondhatom, hogy 
igaz ez, de ettől még az anyaság több 
mint biológiai fegyver. (Fennálló alkal-
matlan társadalmi viszonyok miatt, 
lehet az anyaságot megélhetési forrás-
ként használni.) 
Az anyaság sokszor függ a külső körül-
mények, a belső igények, az ösztönök 
adott pillanatbeli találkozásától. Csak 
egy ember életében sokszor változik ez. 
Van, aki biológiailag már kész rá, de 

külső körülményei, vagy egyéb okok 
miatt nem vállalja. Később, mikor ösz-
szeáll minden, mentálisan, ösztönszin-
ten, külső körülményekben, akkor már 
nem adatik a gyerek. Erősen ösztönös 
az anyaság, ez abban is meglátszik, 
hogy akinek nem lehet "természetes" 
úton, igyekszik más módon hozzájutni. 
Lombik. Örökbefogadás. Béranya. 

Leszbikus hölgyek, akik el-
képzelhetetlennek tartják, 
hogy egy más neművel élje-
nek, de mégis szükségük van 
arra, ami egy más neművel 
lenne lehetséges. Nem vélet-
len, hogy van gyerekkereske-
delem. 
Úgy érzem, az anyaság egy-
egy közösség lelki és testi 
egészségének fokmérő je. 
Nagymértékben függ tradíci-
óktól, beágyazottságtól, élet-
körülményektől, a társadalom 
értékrendjétől, kultúrától, 
"biológiai programtól". Anyá-

vá válik valaki, anyává lesz. Senki sem 
születik anyának. De hordozza  a lehe-
tőségét. Ez egy folyamat.  Félve mon-
dom ki, nehogy félreértsük, meg nincs 
nálam a bölcsek köve. Ahol ez közös-
ségi és egyéni szinten nincs a helyén, 
ahol más kontextusba helyezik és ki-
mondják ez nem éri meg, ez lehetetlen, 
ott tulajdonképpen öncsonkítás, 
önsorsrontás, "öngyilkosság" történik. 
Az anyaság nem a megéri, vagy nem 
éri meg kategóriába versenyez. Ez a 
lenni vagy nem lenni kategóriája. Ezért 
ezen kívül értelmezhetetlen.  
 

Soós Szilárd lelkipásztor 
reposzt.hu 
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 Az előttünk álló időszakban a Biblia-
olvasó kalauzunk szerint egy olyan 

könyv olvasásá- 
hoz érkezünk el, amelybe az idők fo-
lyamán kevesen merték belevágni a 
fejszéjüket. Nyelve- 
zete, irodalmi megformáltsága és min-
denekelőtt gazdag szimbólumrendszere 
a legtöbb vitát  
kiváltó Bibliai könyvé tette. Azonban 
számunkra olvasók számára nem ez a 
legfontosabb is- 
mérve a Jelenések könyvének. Sokkal 
inkább az, hogy a megdicsőült és 
mennybe felemeltetett Krisztus, szavait 
hallatja velünk, titkokat jelent ki, János 
apostolon keresztül.  
A Jelenések könyve egy apokalipszis, 
méghozzá a tévhitek ellenére nem Já-
nos Jelenéseinek könyve, hanem 
„apokalypsis Iésu Khristu”, vagyis 
„Jézus Krisztus kinyilatkoztatása”. Az 
apokalipszis szó eredeti értelmében a 
lepel lerántását, egy titok feltárását 
jelentette. A Jelenések könyvében tehát 
János apostol – Isten kegyelméből- 
mintegy széthúzza azt a függönyt, ami 
a jövőt, pontosabban Isten eljövendő 
országának, a mennyek országának, 
illetve az utolsó időknek a titkait fedi el 
előttük. Így tehát szerintem bátran ki-
mondhatjuk, hogy a Jelenések könyvét 
a közeli vég és ezzel együtt Krisztus 
visszajövetelének üzenete hatja át, ami 
egyfajta prófétai jelleget kölcsönöz 
neki. Éppen ezért azt gondolom, hogy 
hasznos olvasmány lehet mindannyi-
unk számára. Hiszen bárhogyan ma-
gyarázzuk, akárhogyan is fonjuk a kü-
lönböző szálakat és értelmezzük a bő-
séges szimbólumrendszert, a lényeg 
egy: ISTEN – ha elfogadjuk, ha nem- 
VEZETI EZT A VILÁGOT AZ ÁL-
TALA RENDELT VÉGSŐ CÉLJA 
FELÉ: AZ Ő DICSŐ ORSZÁGÁNAK 
ELJÖVETELE, AZ ÚJ ÉG ÉS ÚJ 
FÖLD MEGÉRKEZÉSE FELÉ. Véle-
ményem szerint a Jelenések könyve az 
addig tartó harcoknak, küzdelmeknek 
és próbáknak páratlan és rendkívüli 
bemutatása, amely nem arra hivatott, 
hogy félelmet és rettegést munkáljon a 
hívő ember szívében, sokkal inkább 
békességet és megnyugvást. Mert szin-
te a magasságból kiálltja Jézus Krisz-
tus, hogy mindazoknak, akik kitarta-
nak, bármi is jöjjön, akármivel is kell-

jen szembenézni, a vége csak jó lehet! 
Ehhez azonban meg kell hallanunk és 
engedelmeskednünk kell annak a pa-
rancsnak, ami így hangzik a szmirnai 
gyülekezet felé: „Légy hű mindhalálig 

és néked adom az élet koronáját!”  
Ezért álljunk meg hálaadással Isten 
előtt valahányszor megértettük a prófé-
tai szavakat és akkor is ha még – az Ő 
kegyelméből- nem tudjuk értelmezni az 
elénk adatott jelképeket, mert higgyük 
el annak is bizonyosan oka és célja 
van. 
 
De még mielőtt a rendelkezésemre álló 
oldal végére érnék, hadd szemezgessek 
és soroljak fel itt néhány fontos 
gyöngyszemet, ami minden reménysé-
gem szerint segíthet minket az egyéni 
csendességünkben. Maga a könyv két 
részre bontható. A 2-3. részek Jézus 
Krisztusnak a hét Kis-Ázsiai gyüleke-
zethez intézett üzenetét tartalmazzák, a 
könyv nagyobb része pedig az eljöven-
dőre, az Úr Jézus Krisztus második 
visszajövetelére tekint. Úgy gondolom, 
hogy minden Szentírásbeli ige mellé 
úgy kell leülni, de a Jelenések könyvé-
nek igéi mellé még inkább, hogy min-
denekelőtt imádságos szívvel megál-
lunk a Mindenható Isten előtt és az Ő 
Szentlelke által áldást és értelmet ké-
rünk a Jánossal való együtt gondolko-
dásra is. Mert bizony bármennyire nem 
szeretném ezt kimondani, még én sem 
itt és most – nehogy bárkit is eltántorít-
sak ennek a könyvnek a forgatásától- 
mégis nem maradhat anélkül e könyv 
magyarázata, hogy el ne mondanánk, 
hogy bizony „hemzseg„ a szimbólu-
moktól. A benne szereplő számok: a 4, 
7, 10, 12 és ezek többszörösei mind a 
teljességet szimbolizálják. Ezzel szem-
ben pedig a Sátánt jelképező jól ismert 
szám szinte vitathatatlanul jelzi, hogy 
bármennyiszer ismétlődjön egymás 

után a 6-os szám egy valamire soha 
nem lesz képes a fenevad: méghozzá 
arra, hogy elérje a tökéletest, a minden-
hatót, vagy ha számokban akarjuk mér-
ni, akkor a 7-et. Bármennyire küzdjön, 
alul marad Istennel szemben.  
A számok és az Ószövetségi próféciák-
hoz szorosan kapcsolódó szimbólumok 
mellett azonban szerintem a legcsodá-
latosabb a Jelenések könyvében, hogy 
ahogyan a világunk Isten kegyelméből 
a beteljesedése felé halad, úgy a Jelené-
sek könyve is csaknem koronaként 
ékeskedik a Szentírásunk végén. Mint-
egy nyitva hagyva az ajtót a folytatás 
felé. A rosszhír azonban, hogy ezt a 
folytatást mi jelentjük. Nem csak Mó-
zesnek…Dávidnak…Júdásnak…
Jánosnak… kell majd megállnia Isten 
trónusa előtt, hanem nekünk is. Adja 
Isten, hogy amikor ez elkövetkezik, 
akkor belegyen írva a nevünk az élet 
könyvébe. És hogy ez így lehessen 
forgassuk úgy ebben a hónapban a Je-
lenések könyvének lapjait, mint egy 
ajándékot, amelyben a legnagyobb 
kincs van elrejtve.  
 

Hetyei Mónika lelkipásztor 

 
Vívódás 

Én mindig mindenhova jókor érkezem 
meg 
Az elkésés víziója, mégis fáj nekem 
Az Isteni ígéretben én bizony hiszek 
Szenvedni kell a fiúnak, ha van szeretet 
 
Megtördelni kérges szívet bizony nem 
nehéz 
Az élettől duzzadónak semmi az egész 
Edzették már a szívemet régmúlt igék-
kel  
Parancsszóra rosszul ver már, pedig 
nem is fél 
 
Hányattatott életutam vajon meddig 
tart 
Had élhessem szeretetben nem volna az 
baj 
Életemre sokszor törtek sokféleképpen 
Mennybe jutni nem vágyom még, itt 
kell szeretet 
 
Tatai Ferenc Ete, 2014. 04. 22.  
 . 
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  Április 11-én délután a Pápai teológia 
épületében gyülekeztek azok a presbi-
terek, akikhez eljutott a hívó szó és 
érdemesnek találták a rendezvényt 
személyes megjelenésre.  A Magyar 
Református Szövetség elnöksége várta 
szó szívvel az érkezőket, abban a re-
ményben, hogy sikerül megalakítani a 
szövetség Dunántúli Református Egy-
házkerületi szervezetét.  
 Mintegy 80 fő részvételével kezdődött 
a rendezvény, ahol  nyitó áhítatot a 
szövetség missziói titkára, dr. Viczián 
Miklós tartotta. Nem szokatlan ez csu-
pán nem rendszeres, hogy világi tiszt-
ségviselők áhítatot tartanak. Testvé-
rünk estében is így van ez, nem az első 
ilyen jellegű igei magyarázata volt 
ezen a papon. Az előadó alapos bibliai 
felkészültségről tett tanúbizonyságot. 
Igei szolgálatának alapja Máté evangé-
liumának 13. fejezete volt. 
  A Presbiteri Szövetség főtitkára, dr. 
Szilágyi Sándor beszélt a szövetségről 
annak céljairól és arról, milyen eszkö-
zök és lehetőségek vannak a szövetség 
kezében Krisztus ügyének szolgálatá-
ban. Az előadó kiemelte, hogy Jézus 
mindannyiunkat szolgálatra hív, ez 
szolgálat legyen számunkra tudatos 
feladatvállalás. 
Célok közt sorolta fel: 
hitrejutás segítése 
ismeretek bővítése 
kapcsolatok építése 
lelkipásztor segítése 
 
Eszközök lehetnek.  
Presbiteri evangelizációs alkalmak 
Gyülekezetépítés 
Szövetség tagjainak összefogása 
Konferenciák, csendes napok   
Határon túliakkal való kapcsolat 
 
Az előadást követően került sor a szer-
vezeti egység létrejöttére, tisztségvise-
lőinek megválasztására. 
Ennek értelmében hivatalosan megala-
kult a Magyar Református Presbiteri 
Szövetség Dunántúli református Egy-
házkerületi Szervezete. 
 
Elnöke: Kovács Attila, Balatonalmádi 
              Veszprémi Egyházmegye 
Alelnöke: Kohán Zoltán, Győr 
               Pápai Egyházmegye 
Titkára: Kerekes Ferenc, Rábatöttös 
               Őrségi Egyházmegye 

 
Küldött: 
Miklós András,  Székesfehérvár 
               Mezőföldi Egyházmegye 
Bogáth István, Kömlőd 
               Tatai Egyházmegye 
Halász Attila, Nemesdéd 
                Somogyi Egyházmegye 
  
Dr. Szabó Dániel a szövetség elnöke 
köszöntötte a területi szervezet meg-
alakulását. Majd a protestáns egyházak 
helyzete a világban címmel tartott elő-
adást. 
Őt követette dr. Judák Endre, presbi-
terképzési titkár, aki a presbiterképzés 
fontosságáról és annak lehetőségeiről 
beszélt.  Előadásában felsorolta, mi-
lyen legyen egy hitvalló presbiter. 
Jézus legye a megváltója, 
Vasárnap megszentelése, 
Egyéni csendesség, 
Imaközösség, 
Bizonyságtételek, 
Esti áhítat. 
Fontos, hogy lelkészével igeszerű be-
szélgetést is tudjon, lehessen folytat-
nia. 
Dr. Huszár Pál a Dunántúli Reformá-
tus Egyházkerület főgondnokaként 
zárszavában köszöntötte a szövetség új 
területi szervezetének megalakulását.  
A rendezvény Steinbach József püspök 
áldásával ért véget.         
                                     Bogáth István 

  

 

Ebben az évben is megrendeztük húsvé-
ti családi játszóházunkat a Templom-
dombon április 13-án délután 14 órától. 
A délután programjában volt kézműves-
ség: apró papírcsibék, díszes tojások 
készülte, de különösen nagy sikere volt 
a tojásfestésnek. Hagymahéjjal, levél-
dísszel készültek, vagy gyöngyökkel, 
papírgalacsinokkal díszítették az ügyes 
kezek. Különös dolog volt a tojás felöl-
töztetése, Viki néni segítségével, aki 
megmutatta, hogyan kell szemet, szájat, 
kalapot, hajat készíteni úgy, hogy tojás-
ból –nyuszifej legyen. Sztreccs-anyagba 
vonva, körömlakkal is készültek szebb-
nél szebb darabok. Pihenésképpen a 
bábosok egy  húsvéti darabbal örven-
deztették meg a kicsiket és nagyokat. 
Vörös Valér, a tojás-  és tyúktolvaj róka 
esetén keresztül ismerkedtünk meg a 
húsvéti evangéliummal. A délután ké-
szített zoknibábok és zöld ágak segítsé-
gével Samu, a szamár társai lehettünk a 
virágvasárnapi történet közös előadásá-
ban. Közben fogyott a meleg szendvics, 
amit Bálint bácsi készített, és a süti, 
amit úgy hoztak össze a résztvevők. A 
délutánt         egy szép KONCERTTEL 
zártuk 18 órától a Református templom-
ban. A gyülekezet énekkara, és a zene-
iskola tanárai, növendékei teremtettek 
áhítatos hangulatot, nagypénteki és hús-
véti énekekkel, fuvola-és zongoradarab-
okkal. Koncert után még egy kis beszél-
getésre is maradt kedvünk, időnk. 
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Április 11-én a Költészet Napjára hív-
tuk és vártuk falunk érdeklődő közön-
ségét. Köszönjük azoknak akik elfo-
gadták meghívásunkat, hisz szép, élmé-
nyekben gazdag estet kaptunk ismét. 
Meghívott vendég volt Fazekas Imre 
Pál Pro-Arte Díjas Aranydiplomás író, 
költő. 
Előadását így kezdte: „a lelkemmel 
éljem át, ne az indulataimmal.” – és 
végig ez vezette. Soha nem gondol 
olyat, ami negatív dolgokat hoz elő, 
még így 84 évesen sem. 
Különleges, rendhagyó módon kezdte 
az előadást, hisz mielőtt magáról be-
szélt volna és verseit mondta el, vissza-
vezetett bennünket azokban az élmé-
nyekbe, melyet ő még gyerekkorában 
szüleitől, nagyszüleitől tanult, hallott. 
Bemutatta azon nagy magyar íróinkat, 
költőinket, ami később segítette írói 
pályáját,  
(Hisz) nagyszüleitől elsőként József 
Attila – Mama c. versét tanulta meg, és 
különös szép hangsúllyal, lelkes átélés-
sel mi is hallhattuk. Hiszi és vallja, 
hogy a mai ifjúság ily téren való neve-
léséhez sokat kell tenni a mai társada-
lomnak, hisz nem szabad, hogy lejjebb 
menjen a mérce. A vers érzelmi többle-
tekkel együtt járó csoda – mondta és ily 
szeretetben adta elő Petőfi Sándor 
Anyám tyúkját is, melyben a szeretet a 
legfontosabb, ha jól hangsúlyozunk. 
Anyai nagymamájától Ady Endre a 
Magyar ugaron, apai nagymamájától a 
Grófi szérűn c. verset tanulta meg. 
Juhász Gyula költészete is nagy hatás-
sal volt verseire, hisz az Anna örök c. 
vers alapján az ő versének címe: Örök 
Anna. 
S magáról néhány szóban így fogalma-
zott: – Mi mozdít, mitől lesz szerves 
egész? 
A gondolat, a szándék, s ha van mersz 
és bátorság és van, így leírja. 
Kedves kis történetet mesélt 2. osztá-
lyos koráról, hisz Klárikának szólt első 
igazi verse. Ekkor még Petőfi stílusban, 
s mintegy 20 év múlva már saját hang-
ján szólt, s mai napig több mint 6500 
verse. Verseiben a társadalomról és a 
szerelemről ír.  
S mint kiderült nem csak szépen ír, de 
jó hangja is van, így is megismerhettük 
Imre bácsi sokoldalúságot, néhány hí-
res magyar nótára új szöveget írt és ezt 
el is énekelte nekünk. 
Néhány társadalmi vers elmondása után 
így fejezte be előadását, „A világ má-

sabb mint lehetne” c. versével: minden-
ki fogódzkodjon meg valamibe, hisz 
arra van szükségünk, hogy a magunk 
emberségébe bele lássunk. Fontos a jó 
lelkiismeret – jól szeretem magam, 
társaim, s a világot. Ha van emberség, 
önérzet, ahhoz nem éltél hiába. Hinni, 
bízni kell, hisz akkor az ember nem 
csalatkozik. 
Köszönjük Vajsné Fazekas Ibolya lel-
készasszonynak meleg köszöntő szava-
it, s egy-egy vers felidézésével a régi 
gimnáziumi és teológiai emlékképeket. 
S a végét lezáró Pilinszky János: Elég 
c. versét. 
Reméljük több alkalommal lesz még 
ilyen és hasonló szívet melengető esté-
ben részünk, melyet ez úton is köszö-
nünk a fáradhatatlan szervezőknek 
Zséfár Csillának és Tóth Gáborné He-
ninek. 

Mazalin Zsuzsanna 

Vers Erdélyből 
 
Az alábbi verset Erdélyből kaptuk –de 
mondanivalója nálunk is aktuális! 
 

A templom álmomban 
 
Az éjjel álmomban egy álmot láttam 
Reggel jó anyámnak mindent el is 
mondtam. 
Azt álmodtam, hogy a templom mel-
lett jártam,  
Jaj, még most is félek, amit én ott lát-
tam. 
Megindult a templom, azt sem tudom, 
merre,  
Nagyokat lépkedett, remegett a föld 
bele.  
Mint egy nagy óriás, a torony feje 
lógott, 
Szétvert harangja szomorúan szólott. 
Megdobbant a szívem, imádkozni 
kezdtem. 
Hová mész te templom?- bámulva 
kérdeztem. 
Feleli a templom: én édes gyermekem,  
Elbujdosom messze, mert már árva 
lettem. 
Annyi áldott napon harangoztam nek-
tek, 
De ti errefelé soha nem jöttetek. 
Nem kell néktek templom, pogányok 
lettetek, 
Hiába hívtalak, ti  mindig elkerültetek. 
Menj, mondd meg a falunak, jó öreg 
temploma 
Elbujdosott messze, nem jön vissza 
soha. 
Hanem mondd meg szépen, eljön az 
idő,  
Nincs olyan messze,  
Gyarló életünket a hit fogja majd ösz-
sze. 
De akkor késő már – súlyos lesz az 
átok. 
Ezt mondta a templom, harangja zoko-
gott. 
Erre felébredtem a szívem úgy dobo-
gott, 
Kábultan, ijedten az ablak elé álltam: 
Megvan a templomunk, jó hogy csak 
álmodtam! 
Megvan a templomunk, de mindenki 
vigyázzon, 
Nehogy ez az álom valósággá váljon! 

 
 
120. Miért parancsolta Krisztus, hogy 
Istent így szólítsuk meg: Mi Atyánk? 
Krisztus azért hagyta meg, hogy Istent 
atyánknak nevezzük, hogy mindjárt az 
imádság elején gyermeki félelmet és 
bizodalmat ébresszen bennünk Isten 
iránt, mert ez az imádság ábécéje: 
Isten ugyanis Krisztusért nekünk is 
atyánk lett, és amit hittel kérünk, sok-
kal kevésbé tagadja meg tőlünk, 
mint testi szüleink a földi javakat. 
121. Miért teszi hozzá ezt is: „Aki a 
mennyekben vagy”? 
Azért tesszük hozzá, hogy Isten a 
mennyekben van, mert az ő mennyei 
felségéről nem lehet földhözragadt 
módon gondolkodni, és mert lelki-testi 
szükségeink kielégítését tőle várjuk, 
akinek mennyei hatalma van. 
122. Melyik az első kérés? 
„Szenteltessék meg a te neved.” 
Azaz adjad először, hogy téged igazán 
megismerjünk, téged a te alkotásaid-
ban tiszteljünk, dicsérjünk és magasz-
taljunk, mert ezekben tündököl a te 
mindenhatóságod, bölcsességed, jósá-
god, 
igazságosságod, irgalmad és igaz vol-
tod; továbbá, hogy egész életünket, 
gondolatainkat, beszédünket és csele-
kedeteinket arra irányítsuk, hogy ne-
vedet miattunk ne káromolják, hanem 
szálljon reá dicséret és dicsőség. 
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Búcsú  
dr. Kóta Józsefné Mohácsi Margittól 

 
Vannak olyan pedagógusok, akik meg-
határozó szerepet töltenek be a tanítvá-
nyok életében. Ilyen volt  Dr. Kóta Jó-
zsefné (1916-2014) született Mohácsi 
Margit is, akitől február 28-án   életé-
nek 98. évében köszöntünk el. Csak 
kevesen tudják, hogy a tanító néni  mi-
után elkerült Császárról, és férjhez 
ment,  már nem tanított,hanem gyerme-
keinek és férjének szentelte az életét.  
Gréti néni férje nemzetközi hírű tudós 
volt, akinek számos újítását Kossuth-
díjjal ismerték el. 1997-ben Tatabányán 
még utcát is neveztek el róla. Gréti néni 
igazi hátország  és társ volt, aki segítet-
te a bányamérnök férj kutatásait, és 
levette válláról a család, a 3 gyermek 
nevelésének minden gondját, és támo-
gatta a férjét a munkájában. 
Néhány császári is jelen volt a temeté-
sén, így  a régi tanítvány Baráth Imre 
is, aki évtizedek óta tartotta a kapcsola-
tot a tanító nénivel.  
 
Baráth Imre e szavakkal búcsúzott a 
temetésen Mohácsi Margit tanítónőtől: 

„A Császári Református Egyház és a 
volt tanítványaid szomorú szívvel és 
mély fájdalommal vettük tudomásul, 
hogy eltávoztál közülünk. 
De azért ezután is úgy gondolunk Rád, 
mint mikor még köztünk voltál. 
1935-től 1941-ig voltál gyülekezetünk 
szeretett tanítónője. 
Fiatalos hévvel, friss tudással tanítottál 
bennünket az írás, olvasás, számolás és 
az illemszabályainak betartására. Ezek 
a felsorolt tudás elkísér bennünket éle-
tünk végéig. 
Megjelenésed a tanítási órákon tisztele-
tet, rendet parancsolt számunkra. Eze-
ket a mindennapi elemeket úgy belénk 
tápláltad, hogy bárhova mentünk, és 
megjelentünk, nem vallottunk szégyent. 
Mivel a munkahelyem Tatabánya volt 
30 évig, sokszor találkoztam veled, 
mikor utaztál Budapestre a gyermeke-
idhez. Mindig olyan áradó szeretettel 
beszéltél a Császáron eltöltött időről, 
mintha 30 évig lettél volna ott. De vi-
szont a gyülekezet minden tagja és ta-
nítványaid is példaképnek tekintettek, 
bárhol megjelentél. 
2011-ben a Szabad Földbe beküldtem 
az osztályképet, ami 1939-40-es tanév-
ben készült a református iskolában, az 

első három osztályról. A kép mellett 
többek között az a felirat szerepelt, 
hogy középen szeretett tanító nénik 
Mohácsi Margit látható. Amikor Te 
megláttad az újságot, azt mondtad, 
hogy életedben ennél szebb karácsonyi 
ajándékot nem kaptál. 
Ezekben a percekben megszólal  a csá-
szári templom 3 harangja, és azt a 3 
szót zúgja: „Nem felejtünk soha!” 
A gyászoló családon legyen Isten áldá-
sa és vigasztaló kegyelme! 
Szeretett tanító néniknek kívánok bé-
kés, csendes pihenést!” 
A búcsúzó szavak mellett felcsendült a 
császári temetésekről ismert ének is 
Baráth Imre ajkáról:          
 
Legyen álmod édes csendes a sír hűvös 
árnyában, 
Baja után e világnak áldott béke honjá-
ba, 
Körülálljuk a sírod, nyugodjék békén 
porod, 
Bár még nehéz az elválás, édes a vi-
szontlátás. 
 

Beke Gyöngyi 

 
2014. április 26-án Nagyig-
mándon került megrendezésre 
a XXIV. Tatai Egyházmegyei 
Kórustalálkozó. 
A találkozón összesen 15 kó-
rus vett részt, akiknek ének-
szolgálatát Veresné Petrőcz 
Mária, a Pápai Hittudományi 
Egyetem énektanára méltatta. 
Az alkalmon majd 400 fő vett 
részt kórustagként ill. kísérő-
ként és hallgatóként. A temp-
lomi rendezvényt követően 
szeretetvendégségre került sor, 
melyen a személyes beszélge-
tésekre, sőt a végén közös 
éneklésre is sor kerülhetett. 
Istennek adunk hálát velünk 
közölt kegyelméért, melyet ez 
alkalommal is bőségesen meg-
tapasztalhattunk. 
 

Sugár Tamás 
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  A Hét Határos gyülekezetek soron 
következő presbiterképzési alkalmát  
április 25-én Ácson tartottuk meg. 
 
   A szokásokhoz híves az alaklom a 
helyi lelkész, jelen esetben Gerecsei 
Judit áhítatával kezdődött. 
 Az igei alapot az Apcsel. 9. 36-43 
szolgáltatta. Tábita példázatán keresztül 
szemlélhettük Isten cselekedeteit a 

szolgálat sokféleségében. Jopé –a mai 
Jaffa kicsiny gyülekezetének óriási hite 
mutatkozik meg a példázatban. Tábita 
nem vitt világra szóló dolgokat végbe, 
mégis gyülekezetének óriási hasznára 
volt. Az üzenet fontossága itt is kiemel-
kedik, meg kell tudnunk tanulni a tanít-
ványságot. Tanítvánnyá lenni annyit 
jelent, azonosulni kell mesterünkkel. 
A mi cselekedeteinkről ítéltetik meg 
mesterünk is. 
A legfontosabb üzenet: Nyilvánvaló e 
mások számára is, hogy kihez tartozol? 
   A bibliaismereti előadás napi témája 
az apostolok cselekedeteiről írott könyv 
volt. Előadónak Gerecsei Zsolt lelki-
pásztort kértük fel, aki köztudottan 
alapos tudással rendelkezik. 
Az Apostolok Cselekedetei szorosan 
kapcsolódik a történeti könyvekhez, 
más megfogalmazás szerint ez a könyv 
a Szentlélek cselekedeteinek könyve. 
A szerző Lukács evangelista maga is 
megélte a történéseket, hiszen hosszú 
ideig kísérője volt Pál apostolnak. 

E könyv szorosan kapcsolódik Lukács 
Evangéliumához, sőt azzal egyben volt 
írva. A címét is minden bizonnyal ké-
sőbb kapta. 
A könyv érdekessége, hogy a korai 
egyháztörténetről ír. Meg tudjuk, ho-
gyan működik a Szentlélek az embe-
rekben. Az üldözések kora, a keresz-
tyén vértanúság kora volt amelyben 
íródott.  
Örök mércét állít fel, milyen legyen az 
egyház, milyen legyen a gyülekezet? 
A misszió személyekben jelent de még-
sem válik magánüggyé! 
   A gyülekezetépítés című előadásrész 
ezen az estén  rendhagyónak bizonyult. 
Mivel előadón nem tudott eljönni, ezért 
Bogáth István, egyházmegyei főjegyző 
vállalta fel az események irányítását. 
Az est hátralévő részében egy előadó 
helyett szeretet volna több tucatot is 
hallani, ezért sok olyan kérdést gyűjtött 
csokorba melyek fontosak egy gyüleke-
zet életében. Az erre adott válaszok 
befolyásolják egy gyülekezet fejlődé-
sét, vagy éppen elsorvadását.  
Lássuk tehát ezt  csokrot! 
Hogyan irányítja a presbitérium a gyü-
lekezetet? 

Mi a gondnok feladata? 
Milyen a gondnok és a lelkész kapcso-
lata? 
Papközpontú a gyülekezet? 
Ki osztja ki a feladatokat? 
Az el nem végzett munka számon kér-
hető-e? 
Szükséges a munkamegosztás?  Miért 
akartam presbiter lenni? 
A családlátogatás kinek a feladata? 
Ki menjen, kivel? (Pap a gondnokkal,  
vagy a gondnok a pappal?) 
Van e felelőssége a gondnoknak a gyü-

lekezet építésben? 
Hatalom vagy szolgálat? 
Ki kezelje a pénztárt? 
Van e, legyen-e  felső korhatár a gond-
noki-presbiteri tisztségben? 
Megbecsüljük-e a lelkipásztort erkölcsi, 
anyagi értelemben egyaránt? 
Mi a felelősségünk az egyházfenntartá-
si járulékkal kapcsolatban? 
Meg tudjuk, meg akarjuk adni az egy-
házkerület által elvárt javadalmazást 
lelkészeinknek? 
Miért nem megfelelő, miért nincs a 
gyülekezetben diakóniai munka? (ahol 
nincs) 
Milyen lakhatási körülményeket bizto-
sítunk a lelkészeknek? (A háziorvost 
beköltöztetnénk-e a parókia épületébe?) 
Hogyan veszünk részt az egyéb gyüle-
kezeti alkalmak szervezésében? 
 (bibliaóra, kirándulások, 
Hány diákot irányítottunk református 
iskoláinkba? 
Hogyan szervezzük a hittanoktatást? 
Tudom, hogy magam is elvégezhetem, 
mégis miért várok másra? 
Néhány kérdésről konkrét válaszok 
meg is fogalmazódtak azonban jelentős 
részük megválaszolatlan maradt. 

Kedves Olvasónk! 
Most önökön a sor és próbálják megfo-
galmazni válaszaikat a fenti kérdésekre. 
Higgyék el, ha bátran kibeszéljük eze-
ket, már bizonyosan tettünk azért, hogy 
Jézus útján járhassunk mi is. 
Köszönet az ácsi gyülekezetnek, hogy 
házigazdái voltak ennek az estének.. 
Presbiterképzési sorozatunkat ősszel 
folytatjuk. 
  

Bogáth István 
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Kedves Gyerekek! 
Az elmúlt hónapokban már megismer-
kedtetek néhány olyan tárggyal, amely 
a templomokban „lakik”. Most egy 
újabb tárggyal bővül a sor, mégpedig a 
keresztelőmedencével. A nevében ben-
ne van rendeltetése is, hiszen ha a 
nyárra gondoltok, eszetekbe jut a sok 
csobbanás a hűs habokban, a medence 
vizében. Amikor belemerülünk a víz-
be, nemcsak tisztábbak leszünk, de fel 
is frissülünk. A templomi medence 
azért nem olyan nagy, mert ott nem a 
testünk szennyeződésétől, hanem a 
szívünk koszosságától szabadulhatunk 
meg. Ráadásul nem önálló megmártó-
zásról van szó, hanem Isten az, aki 
megtisztít bennünket. De hogyan, kér-
dezitek? Emlékeztek, amit a nyári für-
désről mondtam, ami megtisztít és 
felfrissít? Sajnos életünk során nem 
csak a testünk, de a szívünk is bepisz-
kolódik a bűnökkel. Ilyen piszok min-
denki szívén van. Ettől mi, bármennyi-
re erőlködünk, nem tudunk megtisztul-
ni, ezt semmilyen Wanish nem viszi le, 
csak egy valaki segíthet. Jézus Krisz-

tus! Ő, amikor meghalt a kereszten, 
értünk halt meg. Vére, ami akkor ki-
hullott értünk hullott. Ez az egyetlen 
„tisztítószer”, ami eltörli bűneinket. 
Ezt jelzi az a pár csepp víz is, ami a 
fejünkre hullott a keresztelésünkkor. 
Isten szeretetét mutatta ki ezzel is és 
azt, hogy mi az Ővé vagyunk. Ő vi-
gyáz ránk, Ő, aki teremtett is minket. 
Mi másként nem tudjuk ezt meghálál-
ni, mint azzal, hogy ha rosszat teszünk, 
bevalljuk Neki 
és bocsánatot 
kérünk. Emlé-
keztek még a 
nyári csobba-
násra? Klasszul 
felüdített,  más-
ként érezted 
magad. Amikor 
Isten megszaba-
dít a szívünk 
koszosságától, 
mi is megköny-
nyebbülünk, 
felszabadulunk. 
A keresztelésnél 
nem csak az van 
ott, akit keresz-
telnek, hanem a 
szülei, kereszt-
szülei, rokonai, 

a lelkész és a gyülekezet. A szüleitek 
tudják, mi a jó nektek és azért vittek el 
a templomba, része lehess Isten szere-
tetének és tagjává válj annak a nagy 
„családnak”, ami a gyülekezet. Ha 
legközelebb a templomba mentek, 
nyugodtan menj oda a keresztelő me-
dencéhez, ahol megkereszteltek, nézd 
meg, mikor készült. Otthon pedig kérd 
el a keresztelési emléklapodat, amelyet 
emlékül kaptatok a keresztelésedkor. 

Gerecsei Judit 

 

 
 

 
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is találkozhatnak egymással az egyházkerület gyülekezeteiben élő hittanosok, fiata-
lok és családok a nyári balatonfenyvesi heteken.  A tovább mögött olvashatja az idei hetekkel kapcsolatos fontos tudni-
valókat. 
 
2014. július 7-12. DURIT-Ifjúsági tábor  
(szervező: Bátki Dávid Géza) 
  
A Dunántúli Református Egyházkerület szervezésében idén nyáron újra lesz DURIT-Ifjúsági tábor  2014. július 7-12. 
(hétfő-szombat) között a balatonfenyvesi Református Gyermek és Ifjúsági Üdülőben (Balatonfenyves-Alsó, Mária 
utca 54.) középiskolás korosztály részére. 
Idei táborunk az Alkalmatlanból alkalmassá – a Biblia különös alakjai alcímet viseli.  
A tábor költsége 24.000,- forint, melyből kedvezményesen 8.000,- forint fizetendő résztvevőnként a lelkészi hivata-
lokban.  

A jelentkezés és a részvételi díj befizetésének határideje: 2014. május 20. 
A táborba július 7-én, hétfőn 14-16 óra között lehet megérkezni, és szombaton déltől lehet hazautazni. Az első tábori 
étkezés hétfőn vacsora, mindenki így készüljön! Az utolsó tábori étkezés szombaton ebéd. A szülő általi egészségügyi 
nyilatkozat kötelező, melyet az érkezéskor át kell adni a szervezőknek! Kérjük TAJ kártya is legyen a a táborba 
érkezőknél! 
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Kedves Testvérünk! 
 
Kérünk, ha adód egy-egy százaléka 
felől rendelkezel vegyél számításba 
bennünket is! 
A HÉT HATÁR újság kiadójának a 
Közelebb Egymáshoz 
Alapítványnak adószáma: 

18606876-1-11 
és 
A Magyarországi Református 
Egyház 

technikai száma: 0066 
 
Tudod, ha nem rendelkezel 
sehogyan, akkor elvész adód egy 
százaléka a “nagy kalapban”. 
Előző évben 198.732 Ft érkezett az 
egy százalékokból, a kuratórium 
döntése értelmében a Hét Határ 
kiadási költségeit enyhítettük. 
 

Köszönettel: a kuratórium. 

Rendhagyó Holokauszt-megemlékezés 
 
Azért rendhagyó, mert a Holokauszt évében az ácsi önkormányzat egy kis kiad-
vánnyal emlékezett az itteni zsidóságra. Amiért ezt a Hét Határban is megemlít-
jük, annak oka, hogy a kiadvány alapjául szolgáló kéziratot gyülekezetünk tiszte-
letbeli presbitere, dr. Alföldi Kálmán őrizte eddig. Az 1960-as években egy bete-
ge, az ácsi zsidóság egyik utolsó tagja, Klein Janka idős asszony volt már, amikor 
Alföldi doktor úr gyógyította. A helytörténet után érdeklődő orvosa arra kérte, 
hogy amit jónak lát, azt írja le az ácsi zsidók életéről, személyes tapasztalatairól. 
A kis füzetbe került, 78 éves asszony által írt kézirat eddig Alföldi Kálmán féltett 
kincse volt. Most az önkormányzat pályázati pénzből tette közzé. Az emlékező 
megbecsüléssel beszél saját őseiről, családjáról, a helyi zsidó közösségről, és 
ugyanilyen tisztelettel, szeretettel az egész faluról. Különösen is az őket sokat 
vigasztaló akkori református lelkészről, akinek életére, szolgálatára áldást kér… 
A kiadvány megerősíti azt az általános tapasztalatot, amit idős nemzedékek ma is 
emlegetnek, hogy a mindennapokban a zsidóság és a magyarság kölcsönös tiszte-
lettel, egymás elfogadásával élte közös életét.  

                                                                   Gerecsei Zsolt 

Már lehet jelentkezni az őriszentpé-
teri REND-re. A július 4-6. között 
megrendezésre kerülő rendezvényre 
a jelentkezési lapok már megtalálha-
tók a lelkészi hivatalokban!  

Azok számára, akik egyénileg szeretné-
nek el látogatni a fesztiválra, 
a www.rend.hu honlapon elindult az on-
line jelentkezés. Szeretettel várunk min-
den érdeklődőt, látogatót a hatodik 
REND találkozóra! 
 Az Őrség szívében levő település 
csodaszép környezetében érdekes 
programokkal készülünk, hogy mind 
lelkileg, mind szellemileg felüdülést 
hozzon a találkozó az idelátogatók 
számára. 
Jöjjenek, várjuk Önöket! Jöjjetek, 
várunk benneteket! 

A REND szervezői 


