
XXII. évfolyam   2. szám 8.      

Református hitéleti lap XXII. évfolyam   2. szám                               2018. február 

Hét  Határ Református hitéleti lap.   Megjelenik  minden hónap első vasárnapján Ács, Ászár,Bana, Bábolna Bokod, Csép, Császár, Dad, 
Ete, Kisigmánd, Kisbér,  Kömlőd, Környe, Környebánya, Nagyigmánd, Oroszlány, Réde, Vérteskethely, Szákszend, Tárkány  

reformátusai közt  
Kiadó: “ Közelebb  Egymáshoz “ Alapítvány   2941 Ács, Fő u. 71.   Felelős kiadó: Gerecsei Zsolt elnök    

Szerkesztőség: 2853 Kömlőd, Perczel u. 26.   tel.:  06-34/578-503  fax.: 06-34/470-543     email.:  hethatarlap@gmail.com     
   Felelős  szerkesztő:  Bogáth  István    Nyomtatás:  MONTÁZS  Press  Kft.  Oroszlány  tel.:  20/454-35-41  Molnár Ferenc  ügyvezető  

Internet elérhetőség:  www.hethatar.refdunantul.hu 
ISSN  1417 - 7641        

Újságunkat – hirdetőinknek és alapítványunk támogatóinak köszönhetően – ingyenesen juttatjuk el  olvasóinkhoz ! 

Február 2-én délután  kettő órakor vette 
kezdetét a diakóniai szolgálók tanács-
kozása Kömlődön a Kerényi Béla Re-
formátus Diakóniai Intézményekben. 
Bátki Dávid egyházmegyei diakóniai 
előadó köszöntésével vette kezdetét az 
együttlét. 
Dani László a Református Szeretetszol-
gálati iroda diakóniai munkatársa ké-
szült előadással a mai napon, amely a 
szeretetszolgálat vasárnapja. 
Kiemelte, hogy a szolgálattevő ember 
mindig Jézusra mutat. Egyébként a 
kömlődi példa is mutatja, hogy a XXI. 
Században is működhet jól egyházunk-
ban a diakóniai szolgálat. 
Az intézményi diakónia mellett nagyon 
fontos, hogy a gyülekezetben is odafi-
gyeljünk és segítsünk a rászorulókon. 
Emlékeznünk kell az egykori diako-
nissza nővérekre, akik meghatározó 
munkát végeztek egyházunkban. A 
diakónia személyes elhívásból fakad 
amely megtölti az épületeket, megtölti 

a szíveket.  
Tőkéczki László professzorra emlékez-
ve idézett is tőle. „Mindenki keresi a 
helyét. Ha vállaljuk a munkát, akkor 
meg is találjuk azt.” 
Nagyon fontosnak tartja, hogy a diakó-
niai munkát nem lehet hit nélkül végez-
ni. 
Nagyon fontos, hogy átadjuk egymás-
nak a tapasztalatainkat, hiszen minden-

hol ahol munkát végeznek ők már túl 
vannak a kezdeti nehézségeken és a 
segítség fontos a most indulóknak.  
A részvevők kifejezték szándékukat, 
hogy folytassák a tapasztalatcserés kon-
ferenciákat. 
A rendezvény végén a részvevők vé-
gigjárták a kömlődi intézményt és is-
merkedtek a lakóotthon gondozottjai-
val. 

Janus, a római isten egyik arcával előre, 
a másikkal hátra nézett.  Róla kapta 
nevét január hónapunk, amikor egy 
ilyen, jövőbe néző és visszatekintő al-
kalmon találkoztak a dadi Fénysugár 
Ifjúsági Kórus tagjainak szülei. A lel-
kes kis közösség két éve működik, s a 
szülők hálaadással, elégedettséggel, 
optimista tervekkel kezdték az új esz-
tendőt. Demokratikusan döntöttek né-
hány kérdésben, s megköszönték Ko-
vácsné Gombos Tímea karvezető, Mol-
nár Szabolcs szakmai vezető és Kovács 
Tamás lelkipásztor munkáját. Tréfál-
kozva, vidáman, jó hangulatban töltöt-
ték együtt ezt az egy órát. Bár minden 
szülői értekezleten ez lenne tapasztal-
ható! 
A továbbiakban a szülőktől elhangzott 
véleményekből idézek. Ezek a gondola-
tok szépen mutatják a Fénysugár Kórus 
(együtt)működésének lényegét. 
A gyerekek élvezik a kóruspróbákat, 
nem kell őket külön küldeni, noszogat-
ni, hanem örömmel mennek vasárnap 
délutánonként. 
Timi néni játékai, a tea, a szendvics 
vonzza a gyerekeket. (A játék és a 
munka arányának kérdése örök meccs 
Timi néni és Szabolcs bácsi között.)  
A játék elvarázsolja őket, de kell a ko-
moly munka és a figyelem is. Ami egy 
felnőttnek egyértelmű (a kottatartás, a 
bevonulás), azt a kicsiknek külön meg 
kell tanítani. Ne feledjük, ovisok is 
vannak a kórusban! 
Jó kis családias a hangulat. A mi időnk-
ben a kórus nem volt ilyen élmény. Ott 
keményen próbáltunk, katonás fegye-
lemben, aztán egymáshoz nem is szólva 
mentünk haza. Itt néha úgy kell haza-
küldeni a gyerekeket, főleg jó időben. 
A parókia udvarán zajló játékok, ipia-

pacsozás talán véget sem érnének, ha 
nem kezdődne fél hatkor a felnőttkórus 
próbája. 
A nagyobbak is szívesen jönnek. Az 
elmúlt két év alatt összecsiszolódtak, 
komolyodtak, és rengeteget tanultak. 
Vannak a dadiak mellett bokodi, 
kömlődi és császári; a reformátusok 
mellett más felekezetű gyermekek is a 
csapatban. 
Nagyon várják már a kottát! Eddig hal-
lás után tanulták be az énekeket, sok-
sok gyakorlással. Mivel több zeneisko-
lásunk is van, a kotta lesz a következő 
lépés, zeneelmélettel kiegészítve. A 
dallamvonal követése, az odaírt szöveg 
gyorsíthatja a tanulást. 
A repertoár folyamatosan bővül. 2016 
karácsonyán jelent meg az első CD, és 
már tervezzük a másodikat. Van egyen-
ruhánk, sportos is és elegáns is, vala-
mint saját logót is kialakítottunk. Van 
egyentáskájuk, nyakláncuk (amit az 
egyik gyermek szülei készítettek), s 
tanévkezdéskor is sok-sok ajándékot is 
kaptak a gyerekek. 
Számos fellépés volt, a reformáció 500. 
évfordulója kapcsán külföldre is elju-
tottunk. Büszkék vagyunk a felvidéki, 
révkomáromi koncertünkre, ahol – bár 
viszonylag kevés érdeklődő volt a re-
formációs rendezvényen – nagy sikert 
arattak a gyerekek. 
Szintén nagy esemény volt a dadi Gom-
bos-birtokon tartott hagyományteremtő 
presbiteri találkozó „Reformáció 500 - 
felelősségünk és tennivalóik a reformá-
tus jövő érdekében" címmel 2017. má-
jus 27-én. Ezt egyik támogatónk, a Ma-
gyar Református Jövőért Alapítvány 
szervezte, s ott az egyházmegye számos 
településéről érkezett vendégeket káp-
ráztatták el a gyerekek.  

Sok támogatónk van még, akik kézmű-
ves munkával, iratterjesztéssel, adomá-
nyokkal segítik a kórust. Ezúton is kö-
szönünk minden apró és nagyobb se-
gítséget! 
A legmeghittebb alkalmunk talán az 
adventi koncertünk volt, amit a család-
tagokkal közös vacsorával zártunk. Itt 
adták át a kórustagok a titokban húzott 
társuknak saját készítésű ajándékaikat. 
Ez egy szeretetteljes, rendkívül megha-
tó alkalom volt. 
 
A szülőktől sem idegen a zene: a CD-n 
is volt olyan ének, ahol a szülők is be-
kapcsolódtak a kíséretbe.  
Vonz másokat is ez a tevékenység, hi-
szen folyamatosan bővül az énekkar. 
Most 23 tagunk van.  
Nagyon fontos, mit adnak át a gyerekek 
másoknak, mit látnak bennük. A ma-
gyar népdal-feldolgozásokkal nemzeti 
kultúránk és hagyományaink őrzése 
valósul meg, egyházi énekekkel, dicsé-
retekkel az Úrra mutatnak fel. Szolgála-
tukat sokan csodálják.  
Mi, szülők nem érezzük önfeláldozás-
nak, hogy hétvégi programjainkat a 
gyerekek fellépéséhez, próbáihoz iga-
zítjuk. Jól érezzük magunkat együtt, 
bizonyíték erre a balatonszárszói csalá-
dos hétvége, a Sárközi-pincénél rende-
zett két bokodi kóruspiknik (az egyik-
ről már adtunk hírt lapunkban), ahol 
sütögetés, íjászkodás után a szülők 
együtt énekeltek a gyerekekkel. Életko-
ri különbségekkel is jó együtt lenni, jó 
közösségben, családtagjainkkal együtt 
Istent dicsőíteni.  
 

Sárköziné Csonka Zita 
  

 Bokodon végső búcsút vettünk 
még novemberben Szücs Lajos 
volt gondnokunktól valamint  
Takács Ferencnétől 
 
Kömlőd: megkeresztelték 
Baudentisztl Dzsenifert és 
Hóbor Karina Zorkát 
 
Nagyigmánd Eltemettük: 
Pogrányi János és  
Bercsi Ferencné 
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Olvasandó: Máté 14: 13-21. 

 
 Életem egyik legcsodálatosabb 
napja volt. Jeruzsálemi kiküldetésem 
ideje alatt eljutottam a Galileai-tóhoz. 
Reggel indultam túrámra, egyedül, za-
rándok módra. Első állomásom volt 
Taghba, ahol Jézus megvendégelte a 
sokaságot. Kis kápolna a helyén, köze-
pén megfeketedett sziklával, ahová a 
kosarat helyezte Jézus a kenyérre és a 
halakkal. Előtte a legrégebbi keresztyén 
mozaikkép. Innen mentem a boldog-
m o n d á s o k  h e g y é r e ,  m a j d 
Kapernaumba, Jézus városába, sok-sok 
csoda helyszínére. Ott vacsoráztam, 
egy a parton lévő étteremben, Szent 
Péter halat és lapos kenyeret – amit 
Jézus is tanítványaival. Majd a nap 
végén még úsztam egyet a tóban. Alat-
tam a mélység, köröttem a vízfelszín, 
melyen Jézus járt, s Péter süllyedni 
kezdett. A látóhatár szélén a galileai 
dombok, s a pogányföld, ahol Jézus 
meggyógyítja a gadarai megszállottat, 
és a disznócsorda a tóba rohan. Minden 
úgy és ott, ahogy Jézus idejében is. 
Csodálatos nap volt, ami átformálta a 
bibliai történetekhez való kapcsolato-
mat. Ma is, ha leülök prédikációt írni, 
látom magam előtt a tájat, része vagyok 
a történetnek. 
Sokszor prédikáltam az 5000 ember 
megvendégeléséről. Sokféle üzenet 
rejtőzködik a sorok között, ami a jól 
ismert történetet mindig megújítja. 
Most egy mondat ragadott meg belőle: 
„Ti adjatok nekik enni”. A tanítványok 
pedig értetlenül állnak és néznek. Eny-
nyinek? Miből? Hogyan? Hiszen ez 
lehetetlen! 
 Ma Jézus szava ugyan úgy szól 
a világ keresztyénségéhez, s hozzánk, 
„Héthatáros” olvasókhoz, mint annak 
idején szólt a tanítványokhoz. Ti adja-
tok nekik enni! 
Kicsit megváltozott a világ. Ma nem 
5000 van ránk bízva, hanem 7 milliárd! 
Még nagyobb a lehetetlenség. Még 
értetlenebbül nézünk Jézusra. Pedig a 
feladat nem változott: 
„Szegények mindig lesznek – mondja 
Júdásnak Bethániában. De ez nem azt 
jelenti, hogy bele kell törődnünk, hogy 
el kell fogadnunk. Felelősségünk van. 
Vannak szegények, rászorulók a köz-
vetlen környezetünkben. Vannak szük-

séget szenvedők, akik számára mi lehe-
tünk a kisfiú az 5 kenyérrel és 2 hallal. 
Megláthatjuk azokat, akiket ránk bízott 
az Úr. 
Könnyű kibúvó: ennyi embernek sem-
mi nem elég. Isten tudja, hogy mi nem 
tudunk tömegeket jóllakatni, de tudunk 
segíteni néhányaknak. El kell szakadni 
a közömbösség és értetlenség állapotá-
tól, és adnunk kell az éhezőknek, a 
szomjazóknak, a mezíteleneknek… 
 S hogy a tömegekhez nincs ne-
künk sem elég? Felrémlik előttem 
Böjte Csaba képe. Kevéssel kezdte, s 
most mekkora hálózatban próbál re-
ményt, menedéket és jövőt adni a rábí-
zott gyermekeknek. Eszembe jut a 
„Legyetek jók, ha tudtok” Fülöp atyája, 
s az őt körülvevő koszos és szemtelen, 
de boldog gyereksereg. S eszembe jut 
akár a mi Református Szeretetszolgála-
tunk, s a világ sok-sok vidéke, ahol már 
eddig is megpróbáltak segítséget nyúj-
tani. S eszembe jut a tálentumok példá-
zata. Csak annak adatik, akinek van! 
Aki használja és befekteti az Istentől 
kapott javakat. Pedig mennyivel éssze-
rűbb és emberibb elásni, bankba tenni, 
ágynemű mögé és kályhacsőbe rejteni. 
Megőrizni a szűkösebb napokra. Logi-
kusabb, csak éppen nem krisztusibb. A 
mi feladatunk adni, mert mink lenne, 
amit nem úgy kaptunk volna mi ma-
gunk is! 
 „Ti adjatok nekik enni”- mondta 
Jézus. „Mert nem csak kenyérrel él az 
ember”- mondta egy másik alkalom-
mal. Fontos az anyagi segítségnyújtás, 
de még fontosabb a lelki. Urunk mérhe-
tetlen lelki javakat bízott ránk: miénk 
az evangélium! S azt mondta, hogy 
szórjuk két kézzel, hogy mindenhová 
jusson. Hogy tegyünk tanítványokká 
minden népeket, hogy hirdessük az igét 
a föld végső határáig.  
Mennyi éhes szív és szomjazó lélek él 
csak a közvetlen környezetünkben. S 
nálunk ott a mindennapi kenyér, Isten 
szava, csak éppen nem merünk adni, 
csak éppen szégyelljük magunkat, csak 
éppen mással vagyunk elfoglalva.  
 „Ti adjatok nekik enni”- mondja 
ma is, nekünk is Jézus. Oly sok min-
dent kaptunk Istentől. Mennyi áldás és 
öröm. Járjunk nyitott szemmel, és ad-
junk, testi és lelki javakat egyaránt, 
mert az 5000 ma is körülöttünk van és 
éhezik. Isten pedig adja az Ő áldását 

mindenkinek, aki jól él tálentumaival! 
 

Sugár Tamás 
Imádkozzunk! 
Urunk Istenünk! 
Mennyi áldást és ajándékot adtál a mi 
számunkra! Egyházunkban, családja-
inkban, saját életünkben fel sem tud-
nánk sorolni azokat a testi és lelki java-
kat, melyekkel elhalmoztál minket. 
Kérünk, segíts, hogy meglássuk az öt-
ezret! Észrevegyük azokat, akik ránk 
várnak, akiket a mi gondunkra bíztál. 
Akikkel megoszthatjuk a világi javain-
kat, akiket segíthetünk és támogatha-
tunk. S akiknek átadhatjuk lelki javain-
kat, akiket Tehozzád vezethetünk. 
Segíts minket Urunk, hogy a misszió, 
az evangélium tüze soha ne halványod-
jon el Egyházunkban, gyülekezeteink-
ben és szíveinkben. Jézus Krisztus ne-
vében kérünk hallgass meg minket. 
Ámen. 

Ez évben is megrendeztük a már ha-
gyománnyá vált Református Bált gyü-
lekezetünkben, immár a 9. alkalommal. 
Január 27-én este 19 órakor kezdődött, 
melyen a zenét a korábbi évekből már 
megismert Party Pop Band biztosította. 
A bál nyitóműsorában énekeket hallhat-
tunk a református kórustól, majd az 
Árgyélus Néptáncegyüttes férfi tagjai 
kezdték meg a nyitótáncot, amit Sugár 
Eszter szólótánca zárt. 
Jó hangulatban telt az este, az idei év-
ben létszámban is felülmúltuk a koráb-
bi éveket, hiszen több mint 120 bálozó 
vett részt rendezvényünkön. 
A bevétel idén is a gyülekezet beruhá-
zásait hivatott támogatni. Ha Isten is 
úgy akarja, ebben az évben szeretnénk 
elkezdeni a református iskola felújítá-
sát, gyülekezeti házzá alakítását. A 423 
ezer forintos báli nettó bevételünk is ezt 
hivatott majd segíteni. 
Ez úton is köszönjük mindazok segítsé-
gét, akik közreműködtek a megszerve-
zésében, illetve bármilyen formában 
támogatták alkalmunkat. 

 1Mózes 14,1-24 
 
Bizonyára kerültél már olyan helyzet-
be, amikor úgy érezted, hogy összefog 
ellened minden, és egy nagy csatatér az 
életed: támadások érnek jobbról és bal-
ról, kívülről és belülről, és már azt sem 
tudod, hogy ki van veled és ki ellened, 
egyáltalán hogy kerültél mindebbe be-
le.  
Valahogy Lót is ezt érezhette, amikor 

egy nagy csatatér kellős közepén találta 
magát. Több ország királyai ütköznek 
meg egymással, amelynek az lesz a 
vége, hogy Lót mindenével együtt fog-
ságba került. Vajon miért történhetett 
mindez meg?  
Ha megnézzük az előző fejezetet, rög-
tön kiderül, hogy Lót csak a gazdag, 
bőven termő vidéket nézte ki magának, 
amely bőségesen termő vidék volt, az 
állatainak bőséges legelőhely Lót csak 

ezt nézte. Az ott lakó „romlott és vét-
kes” (1Móz 13,13) lakókat nem vette 
számításba, vagyis a jó anyagi körül-
ményekért Lót feláldozta az erkölcsi 
tartást. 
Érdemes odafigyelni arra, hogy mit 
miért áldozol be, vagyis megéri-e min-
den áron ragaszkodni az általad elgon-
doltakhoz? Kérdezd meg az Istent; va-
jon Ő is jónak gondolja azt, amit te? 
„Mert az ember azt nézi, ami a szeme 
előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szív-
ben van.” (1Sám 16,7)  
Az igeszakasz második felében olvas-
hattál a tizedről. Biztosan hallottál már 
arról a mondásról, mely szerint „az 
ember pénztárcája tér meg utoljára”. 
Ebben sok igazság van. Boldog az az 
ember, aki tud tizedet adni az Istennek 
– tizedet az idejéből, pénzéből, hiszen 
„mid van, amit ne kaptál vol-
na?” (1Kor 4,7). Számtalanszor tapasz-
taltam már meg azt, hogy amiből az 
Istennek is adok, azt Ő sokszorosan 
visszaadja. Hidd el, tapasztald te is 
meg, hogy ajándékozó Istenünk van. 

Kovács Tamás 

Hamarosan lezárul a jelentkezési idő-
szak a 2018 szeptemberében induló 
felsőoktatási képzésekre. A központi 
felvételi határideje február 15. A jelent-

kezés részleteiről a felvi.hu olda-
lon lehet tájékozódni, míg a négy ma-
gyarországi református felsőoktatási 
intézmény idén is közös kiadványban 
mutatkozik be.  
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 Az elmúlt évek során Etén több nagy 
munka is zajlott, amelyek mellett min-
dig kissé háttérbe szorult a parókia épü-
lete. Bár azt sem hanyagoltuk el, kisebb
-nagyobb munkák végbementek, mégis 
az idő egyre erősebb nyomot hagyott az 
épületen. Hosszú évek során állandó 
tétele volt a költségvetésnek például a 
bejárati ajtó cseréje, amelyre azonban 
sosem került sor, mert mindig közbejött 
valami más. Orgonaépítés, 
ravatalozófelújítás, pályázati önerő 
tartalékolása, miegymás.  
 
2016. elején úgy tűnt végre megnyílik 
az út, egy nagyobb külső felújításhoz. 
Hozzá is kezdtünk, de hamar rá kellett 
jönnünk, hogy a belső munkálatok sem 
várhatnak túl sokat, miután Nagycsü-
törtök estéjén a WC egyik faláról leom-
lott a csempe. Azonban a pályázatban 
belső dolgok nem szerepelhettek. Év-
végre kiderül a pályázati önrészünket 3 
millió Ft-ról 8-ra emelik, s ezt nem 
tudjuk vállalni, hiszen több nem elszá-
molható járulékos költségre is kellettek 
volna tartalékok. 
 
Ezzel megnyílt az út a belső felújítás 
előtt. A szükséges feladatok hamar 
nagyra nőttek. Pár csempétől eljutot-
tunk az összes hidegburkolatos helység 
teljes felújításáig. Így az elmúlt év má-
sodik fele meglehetősen mozgalmasan 
telt az etei parókia körül. A nyári szü-
net kezdetével megkezdődtek a bontási 
munkálatok. Az eredeti padlószinthez 
képest 60m2-en mintegy 30 cm mély-
ségben kellett kiszednünk az aljzatot, 
hogy szerelőbetonrétegtől kezdve újjáé-
pítsük azt. Pár helyen a régebbi alapok 
és lépcsők komoly kihívás elé állítottak 
bennünket. 
 
Cserére került a teljes 
elektromoshálózat, fűtés-, víz- és 
szennyvízrendszer. Két ajtó áthelyezé-
sével sikerült kialakítani két fürdőszo-
bát, valamint cserére kerültek a régi 
nyílászárók – még a bejárati ajtó is – 
illetve egy új ablakot is nyitottunk az 
udvar felé, bízva abban, hogy egyszer 
talán a korábbi tervünk is valóra válhat. 
 
 
A jelentős munkák miatt a parókiát 
teljesen ki kellett üríteni, hiszen minden 
helységben jelentős munkálatok zajlot-
tak. Istennek hála a gyülekezeti terem 

és a vendégszoba elég nagynak bizo-
nyult a lelkészcsalád befogadására. 
 
Az időkeretet jelentősen alulbecsültük. 
A tervezett 2,5 hónapból nagyjából 5 
lett, de végül elkészült a munka és 
megújult a parókiánk belülről, mintegy 
7 millió Ft-ból. A külső még várat, s 
pár apróság még hátravan, de a korábbi 
tervek rendelkezésre állnak, s már a 
mostani felújításnál is figyelembe vet-
tük ennek lehetőségeit is. 
 
E korábbi terv szerint ugyanis a tető 
cseréjével és a tetőtér beépítésével az 
egyik nagyszobából irodahelység lenne, 
saját bejárattal a jelenlegi ablak helyén. 
Ha Isten is úgy akarja, könnyen megle-
het, hogy idén belevágunk… 
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Egyházmegyei asszonykonferencia 
 
Szeretettel hívjuk és várjuk asszony-
testvéreinket és kísérőiket 2018. már-
cius 3-án fél 09:30-ra az Etei Temp-
lomba az egyházmegyei asszonykon-
ferenciára. 
Fő témánk: Vezetve vezetni – női ve-
zetők a köz és az egyház szolgálatá-
ban. 

Pósa Lajos 
 

A BESZÖGEZETT 
ABLAK  
 
Édes hazám, édes anyám, 
De sok sebből vérzel! 
Oh’ hogy is tudsz megküzdeni 
Annyi szenvedéssel! 
Mégis az a legfájóbb, hogy 
Fiaid elhagynak... 
Egyre több a lakatlan ház... 
Beszögezett ablak! 
 
Mennyi, mennyi üres hajlék, 
Világtalan kunyhó! 
Nem nézhet be a kelő nap, 
Nem nézhet a hunyó. 
Nem mosolyg rá a muskátli, 
Aki arra ballag... 
De szívtépő oh az a 
Beszögezett ablak! 
 
Világtalan üres hajlék 
Be nagyon is árva! 
Füsti fecske se rak fészket 
Eresze aljára. 
Nem füstölög a kéménye 
Hívón az utasnak... 
Tova űzi az a sötét, 
Beszögezett ablak! 
 
Kidűlt-bedűlt a sövénye, 
Udvara: gyom, dudva... 
Mit érezhet ott az a föld, 

Csak az Isten tudja! 
Hol azelőtt a nóta csengett: 
Szelek sikongatnak... 
Talán sír is az a vak szem: 
Beszögezett ablak! 
 
Hej, az a sok néma kunyhó. 
Mintha sóhajtgatna! 
Mennyi letört hit, reménység 
Fekszik benne halva! 
Koporsója: sok örömnek, 
Bölcsője: bánatnak... 
Meg-megzörren, megreszket a 
Beszögezett ablak! 
 
Édes hazám, oh add vissza 
A szemük világát! 
Mosolyogtasd a muskátli 
Szép piros virágát! 
Füstölögtesd a kéményét 
Fecskés ereszaljnak! 
Hadd nyíljon kis valamennyi 
Beszögezett ablak! 
 
Álld el a kivándorlóknak 
Útját mindörökre! 
Öleld föl már a karodba 
Könyüket törölve. 
Ne csak könnye: kenyere is 
Legyen a magyarnak... 
Tudom akkor nem lesz többé 
Beszögezett ablak! 
 
Megjelent a vers 1914-ben Singer és 
Wolfner kiadása által.  

Eltemették Tőkéczki László Szé-
cheny i - d í jas  tö r ténész t ,  a 
Dunamelléki Református Egyház-
kerület főgondnokát. 

 
„Légy hű mindhalálig, és neked 
adom az élet koronáját” (Jelenések 
könyve, 2. rész, 10. vers) – az elhunyt 
konfirmációi áldóigéje alapján hirdet-
te a feltámadás Igéit Bogárdi Szabó 
István dunamelléki református püs-
pök, a zsinat lelkészi elnöke 
Tőkéczki László temetésén. „Amikor 
barátot szerzünk, nem gondolunk a 
halálra. Amikor barátot szerzünk, 
életünk kellős közepe nyílik meg. És 
ott nem a sikeresség, az erő, a befo-
lyás, a tekintély, a tudás vagy a ható-
képesség, nem a sokféle érdek, ha-
nem egyedül a bizalom, a megbízha-
tóság dönt el mindent. A hűség. Ma 
sok barát gyűlt egybe, hogy meggyá-
szoljunk egy hűséges embert. Aki 
hűséges volt pátriájához, szülőhely-
éhez, családi hagyományaihoz, pálya-
társaihoz, tanítványaihoz, tudóstársai-
hoz, hűséges az ezer ügyben eljáró, 
másokért mindig közbenjáró barát 
szívós kitartásával. Ezért nemcsak 
gyászoljuk őt, hanem hálát is adunk 
egész életéért” – fogalmazott az egy-
házvezető. Majd hozzátette: az ember 
hűsége csak akkor terem maradandó 
értéket, ha Krisztus hűségét tükrözi 
vissza. „Tőkéczki László ismerte ezt 
a krisztusi hűséget, barátjává fogadta 
még az ellenségét is.” 
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A munkálatok közel 12 millió forintba 
kerültek eddig, mely pályázatból, köz-
adakozásból valósulhatott meg.  
Sajnos azonban itt még nem ért véget a 
felújítás, hiszen a párkányt körbe le 
kellett bontani, ugyanis a 2. világhábo-
rú idején repesztalálat érte, és életve-
szélyessé vált. Így most – bár a temp-
lomsüveg elkészült, de – elég hiányo-
san néz ki a süveg és a torony közötti 
rés miatt. A párkány visszaépítése még 
további 6 millió forintba kerülne, de 
erre sajnos már nincs fedezet. 
Köszönet a Bokodi Önkéntes Polgári 
Egyesület tagjainak, akik az útlezárás 
idején a forgalomszabályzást végezték 
és az éjszakai őrzésnél nyújtottak segít-
séget.  
Köszönet illeti Kovács Tamás lelki-
pásztort és a presbitériumot a sokoldalú 
szervezéssel járó feladatok összehango-
lásáért, azok zökkenőmentes lebonyolí-
tásáért. Köszönet illeti Czunyiné dr. 
Bertalan Judit képviselőt, a bokodi re-
formátus gyülekezet presbiterét, aki 
szakmai támogatásával járult hozzá a 
munkálatok megvalósításához. 
Elismerés illeti a gyülekezet tagjait, 
akik a hívó szóra ott segítettek, ahova 
hívták őket. 
A református templom a település min-
den részéről látható. A téli napsütés 
aranyló fénnyel vonta be az új alkotást. 
Ragyog a torony, legfelül az iránymuta-
tó csillaggal. Hisszük, hogy eléri mind-
azokat, akik Isten házába az Úr szavára 
kíváncsiak. 

Szücs János 

  

Bokodon 2018. január 17.-én került fel 
a református templom tornyára a felújí-
tott toronysisak. Ekkor emelte fel a 
daru a vörösréz borítású szerkezetet, 
legfelül az új gömbbel és az új csillag-
gal.  
A református templom 1796-ban épült, 
- akkor még torony nélkül- késő barokk 
stílusú, egyhajós, tégla alaprajzú, nyu-
gati oldalon a 27 méter magas torony-
nyal. Műemléki védelem alatt áll. 
A templom megfelelt azon uralkodói 
rendeletnek, hogy protestáns templom 
bejárata utcára nem nyílhat. Itt nem 
közvetlenül a Fő utcára, hanem egy 
előkertre nyílik, amelyet 1822-ben kő-
fallal vettek körül.  
Az eredeti torony építési ideje 1816. 
Építéséhez szükséges anyagok gyűjté-
sét évekkel korábban kezdték el. Az 
uradalom 1200 téglát és jelentős meny-
nyiségű követ ajánlott fel, azonban a 
munkák megkezdését a napóleoni há-
ború eseményei akadályozták.  
A település az Esterházyak, Tata-
Gesztes uradalmához tartozott, ura ek-
kor: gróf Esterházy Miklós (1775-
1856) a gazdaság tényleges irányítója, a 
prefektus Szentiványi Antal táblabíró, 
az intéző Bokodon: Ornyik Károly, 
községi bíró: Szücs Sámuel, törvénybí-
ró: Szöllösi János, nótárius: Belházi 
Imre. 
A református gyülekezet lelkipásztora 
Kelemen László, gondnok: Kiss And-
rás, presbiterek: Szücs András, Szücs 
Lajos, Szabó János, Huszár János ko-
vács, Balogh János kovács, Bese János 
bognár. 
A II. Világháború alatt 1944 novembe-
rétől, négy hónapon keresztül, a telepü-
lés hadműveleti területté vált. A Vértes 
keleti részén a szovjet csapatok, a nyu-
gati részén a magyar és a német alaku-
latok álltak. A katonák a református 
templom tornyában megfigyelési pon-
tot és tüzelőállást létesítettek, az mind-
addig működött, amíg a szovjetek be 
nem mérték és ki nem lőtték. A torony-
sisak ledőlt, a falazat megrongálódott. 
A csillagot a közelben lakó, Fazekas 
József és családja kereste meg és őrizte 
évekig, az ujjáépítésig.  A torony belö-
vésével egy időben gyulladt ki a refor-
mátus iskola, a tanító lakással együtt. 
Barsi Sándor nagytiszteletű úr, utólag 
úgy nyilatkozott, hogy azért imádko-
zott, hogy „csak egy valaki élje túl a 

tűzvészt, aki elmondja: a református 
iskola pincéjében van a lőszerraktár, 
csak azt ne érje a tűz, mert akkor az 
egész falú lángokba áll!” Imája meg-
hallgattatott, a pince sértetlen maradt. 
A torony helyreállítása a sisakkal 
együtt 1948 év végére befejeződött. A 
toronysisak bádogozását Gaál Antal 
bánhidai bádogosmester végezte el. 
 A toronysisakot 2017. október 10-én 
emelték le a toronyból és a horgany-
lemezborítás megbontásakor vált látha-
tóvá, hogy mennyire időszerű a felújí-
tás. A csillag néhány ága letört, szárá-
nak töve elrozsdásodott, a lemezfelüle-
ten rozsdás foltok voltak láthatóak. A 
talp szelemen kétharmad részig, a ge-
rendaváz fele korhadt volt. A deszkabo-
rítás is cserére szorult. Az egyik geren-
dán az évszám 1889, egy másik geren-
dán pedig 1948 van bevésve. A csillag 
alatti gömböt megnyitották, azonban ott 
a 70 évvel ezelőtti felújításon nem he-
lyeztek el időkapszulát. 
Ócsai Sándor építőmester szerint, a 
torony faszerkezetét általában 80 éven-
ként felül kell vizsgálni és újjá kell 
építeni. Itt az átlag 95 év, tehát alapo-
san megérett a cserére. 
 A megújult toronysisak gerendaváza, 
Ócsai Sándor építőmester ráckevei te-
lephelyén készült, majd 2017. decem-
ber 12-én szállították Bokodra, ahol a 
vörösréz-lemezek felhelyezését végez-
ték. A szerkezet alján egy kisméretű 
zománcozott táblát helyeztek el, ame-
lyen az alábbi felírat lázható: A Bokodi 
Református Egyház részére készítette: 
Ócsai Sándor, Ócsai Mihály és Ócsai 
Csaba. 2018. 
Ócsai Sándor templomépítő, felújító és 
karbantartó vállalkozó. Összetett fog-
lalkozás, amely magában foglalja, a 
kőműves, ács, burkoló és bádogos 
szakma magas szintű művelését. Ez 
párosul alpinista-szerelési móddal. 
Édesapjától tanulta a mesterséget, aki 
ugyancsak templomépítéssel és felújí-
tással foglalkozott. (Testvére Ócsai 
Mihály, fia Ócsai Csaba) 
Arra a kérdésre, hogy nem fél-e ott a 
magasban, úgy válaszolt, hogy „csak az 
elvégzendő feladatra koncentrálok”. 
Egy szemüveges példával illusztrálta, 
hogy ha az ember olvas, akkor észre 
sem veszi a szemüveg keretét, csak az 
olvasnivaló számít. Így vagyok én ott 
fenn a torony tetején is. 

Köszönet és elismerés illeti őt és mun-
katársait, mivel a toronysisak felújítása, 
nagy szakértelemmel, precizitással és 
kimagasló színvonalon készült. 
A ráckevei református és római katoli-
kus, a tatai kéttornyú római katolikus, a 
tatai református, a szári katolikus, a 
bokodi római katolikus és még meg-
annyi templom őrzi és hirdeti keze nyo-
mát. 
Mérsékelten hideg, de szélmentes na-
pon emelte fel a daru, a 11, 5 méter 
magasságú alkotmányt, tetején a csil-
laggal és a gömbbel. A nem mindenna-
pi eseményt a település részéről hatal-
mas érdeklődés kísérte.  
A csillagot és a gömböt Szücs Kámán 
kiváló kézügyességgel megáldott mű-
szaki szakember készítette. A gömbbe, 
vákuumos fóliába csomagolva elhelye-
zésre került: - a református gyülekezet 
választói névjegyzéke, a presbitérium 
névsora, a Reformáció 500. emlékévé-
ről tartott ünnepi műsor programfüzete, 
egy Reformátusok lapja, az adományo-
zók névsora, valamint az egyházközség 
története, a Hét Határ című újság 5 
példánya, és a forgalomban lévő fém-
pénzek. A gömb alatt az erőműi torony 
felöli részen kis táblán olvasható, hogy: 
A Bokodi Református Egyház részére 
készítette: Szücs Kálmán 2018 évben. 
Szücs Kálmán 47 éves, gépészmérnök, 
bokodi lakos, felmenői között több a 
Bokodi Református Gyülekezetben 
tisztséget viselő lelkiismeretes egyház-
tagot találunk. Gondnokok, presbiterek 
szolgálták a közösséget. Dédapja test-
vére Szücs József (1862-1922) refor-
mátus kántortanító adománya, a temp-
lomban ma is használatos márvány 
keresztelőkút. 
A munkálatok idején, ötleteivel, javas-
lataival nagy mértében hozzájárult a 
nem mindennapi munka sikeréhez (a 
toronysisak felhelyezése előtt, a vörös-
réz borítás készítése idején, annak őrzé-
sére, videó kamerás rendszert épített 
ki). 
A toronysisak felújítása az Emberi Erő-
források Minisztériuma által kiírt pá-
lyázatokból, valamint a gyülekezet 
nagylelkű adományaiból történt.  
 


