
Az idei tanév búcsúztatását a duna-
földvári evangélikus közösség kezdte 
meg 2016. június 17-én egy családi 
evangélikus nyári sátortáborral. A 
táborba a gyülekezet apraját és csa-
ládtagjait várta a rendezőség és az ott 
történtekről az egyik – neve elhallga-
tását kérő – résztevő naplójának 
bejegyzéseiből számolhatok be.

2016.06.16. – Az első nap és 
első éjjel

Én vagyok az első táborozó. Apa, Iván 
bácsi, Márti néni sürög-forog, készülődnek. 
Margit néni meghozta a kellékeket a foglal-
kozásokhoz. Megkérdeztem tőle, hogy mi 
lötyög abban a műanyag hordóban; ő csak 
annyit mondott, hogy papír. És lötyög? Hm.
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Várjuk a cserkészeket, akik a sátrakat 
hozzák és állítják nekünk hátul a templom-
kertben. Segíteni fogok nekik.

Egy sátor már áll. Márk és apukája teg-
nap felállították – a legjobb helyre! Nagyon 
izgulok. Sok barátomat és leendő baráto-
mat várom. Addig Apával focizunk a temp-
lomkertben, én vagyok a kapus.

Késő délután van. Végre mindenki 
megérkezett, sokan vagyunk. A lányok a 
vacsora előkészítésénél segítenek – szalon-
nát fogunk sütni –, a fiúk száraz fát gyűjte-
nek a tábortűzhöz.

Lobog a tűz. A tűz körül az összes gyerek 
és szüleik ülnek. Mögöttük félkörben a sátrak, 
köztük fáklyák égnek. Gyönyörű füves terület 
a templommal, távolban a Duna. Nagyon jó a 
hangulat. Kovács Judit (Judó) gitározik és 
vidám dalokat énekelünk. Még nem süthetem 
a szalonnát, mert Apa azt mondta, hogy parázs 
felett kell. Meddig kell még várni?

Végre parázs! Gyerünk szalonnát sütni! 
Máté már a második szalonnáját ejt a 

hamuba. Hihi. Végre megsült a szalonna, 
mehetünk játszani.

Ági néni tök jó gyerekjátékokat talált 
ki. Az „Adj király katonát” tetszett a leg-
jobban. Sokat kacagtunk.

Jól elfáradtunk. Este 11 óra van. 
Mindenki a sátrában van és tök nagy boga-
rak repkednek, amiket denevérek kapkod-
nak el a levegőben.

Csend van. Sokan már alszanak. A 
szomszéd sátorból szipogást hallunk. 
Valaki azt mondja, hogy „félek”. Ricsi volt 
az. Kicsit új neki a sátorozás – ahogy 
nekem is . Apával áthívtuk hozzánk, és 
már aludtunk is.

2016.06.17. – Második nap, ami a 
legjobb lesz.

A reggeli napsugarak melegítették a 
sátrat. Mindenki ébren van. Márti néniék 
már a kakaót főzik bográcsban. Reggeli 
előtt – szokás szerint – Iván bácsival aszta-
li áldást mondtunk.

Elkezdődtek a programok. Aki akar 
papírt merít – rájöttem, hogyan lesz a 
lötyögős trutyiból papír –, rongyszőnye-
get sző, karkötőt fon Margit nénivel. 
Színes krétával aszfaltrajzokat készítenek 
a kisebbek. Sportolni is lehet. Sokan 
fociznak, artengó teniszeznek vagy 
gólyalábaznak. A lányok Márti nénivel 
csipetkét készítenek a holnapi családi 
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napi gulyáshoz. Hát nem unatkozunk 
ebédig!

Az ebéd bableves palacsintával. Márk 
kétszer is kért!

Délutánra kicsit beborult. Kicsit félünk, 
hogy esni is fog. Zseli bácsi szuper teleszkó-
pjával sajnos nem tudjuk megnézni a holdat, 
pedig nagyon kíváncsi lettem volna rá! Zseli 
bácsi előadása inkább apáékat érdekli, bár 
láttam, hogy ő is majdnem elaludt rajta. Hi-hi.

Én inkább az íjászokkal vagyok. Hoztak 
egy klassz céltáblát és sok-sok nyílvesszőt. 
Annyit lőhetünk, amennyit csak akarunk!

Vacsorára nagyon finom tárcsás hús 
készül, utána Bakay Péter bácsi tart esti 
zenés áhitatot a templomban.

Megérkeztek az unokatesóim is estére. 
Ma nem gyújtunk tábortüzet, mert nagyon 
szeles az idő.

2016.06.18. – Harmadik nap, a csa-
ládi nap, ma jön a bohóc!

Vidáman ébredtem. Szépen süt a nap. 
Reggeli után amíg a lányok a tesómmal 
Virággal a horgászós játékot készítenek 
vagy Ági nénivel papírt hajtogatnak én 
inkább focizok a fiúkkal.

Margit néniék gyúrják a kürtős kalács 
tésztáját, apa csinálta a kalácssütőt. 
Rengeteg kalácsot sütöttünk. Két igazi sza-
kács főzi a gulyáslevest. Úgy aprítják az 
éles késsel a hagymát, mint a villám.

Ebéd után jött a bohóc! Tányért pörge-
tett pálcákon, amit én is kipróbáltam. 
Anyáéknak Hamar Dani bácsi tartott előa-
dást a templomban.

Este Gábor bácsi és apa összerakta a 
kivetítőt és aki akart szurkolhatott a magyar 
foci csapatnak. Ria-ria Hungária!

Este végre gyújtottunk tábortüzet. Ilyen 
szépen még sosem égett. Iván bácsi kiosztot-
ta az emléklapokat és megint süthettünk 
szalonnát. Nagyon sokat nevettünk, észre 
sem vettük, hogy besötétedett. Egyszer csak 
megjelent egy ember a sötétben két égő fák-
lyával a kezében. Megismertem! Ő volt 
délután a bohóc is. Alig hittem el! Tüzet fújt 
és tüzet nyelt! Sosem láttam még ilyet!

2016.06.19. – Negyedik nap, tábor-
bontás.

Boldogan ébredtem. Megreggeliztünk 
és segítettem apának összepakolni a sátor-
ban. Ez nem volt jó érzés, mert tudtam, 
hogy vége a tábornak.

Tíz órára jönnek anyáék is és közös 
táborzáró Istentiszteleten veszünk részt.

Mire kijöttünk a templomból az idő 
rosszabb lett. A cserkészek hamar jöttek is 
sátort bontani, mert gyorsan közeledett az 
eső! Olyan gyorsan történt minden.

Egy biztos! Jövőre újra itt leszek, mert 
nagyon jól éreztem magam!

Magyari Ákos
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Május 21-én Sárszentlőrincen és kör-
nyékén járt kis gyülekezetünk.  Afféle iro-
dalmi túrán vettünk részt, Petőfi Sándor, 
Illyés Gyula, Lázár Ervin, Csók István 
nyomában.

A sárszentlőrinci evangélikus gyüleke-
zet, élén Karl Jánosné Csepregi Erzsébet 
lelkészasszonnyal, mint már annyiszor, 
most is szertettel fogadott bennünket. 

Ahogy közeledtünk a falu felé, már 
messziről fehérlett a fák fölé magasodó 
torony. A több mint 250 nehéz történelmi 
évet megélt templom. „Hófehér ruhában, 
szikáran, a lutheri egyszerűség és tisztesség 

szobraként.”- írja a 2010-ben kiadott könyv 
előhangjában Nagy Zoltán. És valóban, 
amint beléptünk a templomba, áthatott ben-
nünket a történelem szelleme. A templom-
belső legmeghatározóbb eleme a bejárat 
tengelyében látható szószékoltár, a falak 
fehérek, arannyal díszítve. Lelkészasszony 
által megismertük a türelmi rendelet előtt 
épült templom történetét és az itt élők erős 
hitét, mely fenntartotta és éltette a gyüleke-
zetet. Ezt igazolja az országosan ismert 
sárszentlőrinci evangélikus iskola is. 
Meghatódva néztük a diákok padját az oltár 
mögött, melyeket bicskákkal véstek tele és 
őrzi többek közt a P.S. monogramot is.

Az evangélikus algimnáziumot már 
lakóházzá alakították, ma népi műemlék. 
Ide még az alföldről is érkeztek kisdiákok. 
Köztük a kis Petrovics (Petőfi) Sándor is. A 
költő itt kötött életre szóló barátságot isko-
latársával, Sass Istvánnal, aki később Tolna 
megye főorvosa lett, s elfogulatlan vissza-
emlékezéseket hagyott ránk Petőfi életének 

Tolnai tájakon
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erről az időszakáról. A költő az itt töltött két 
évben rakta le latintudásának alapjait, de 
kitűnt szép írásával és rajzolói képességé-
vel is.

Bakay Péter vezetésével Illyés Gyula 
nyomába eredtünk. Elzarándokoltunk 
Felsőrácegres pusztára, ahol 1902. novem-
ber 2-án született. Itt kezdte meg elemi 
iskoláit, az épület jelenleg iskolamúzeum. 
Szülőháza helyét kopjafa jelöli. Egykori 
házuk és a tanyasi iskola közötti úton áll 
egy vén szederfa, melyre gyakran felka-
paszkodott. Gyermekkorának e meghatáro-
zó élményéből született több műve, például 
a „Puszták népe” című írása is.

A közeli Borjádra is átautóztunk. Nagy 
élmény volt az egykori sörétgyártó üzem, 
melyet Pichler Gusztáv alapított még az 
1930-as években. A vállalkozó szellemű 
alapító több kísérletezés után fejlesztette ki 
azt a módszert, amivel 55 méter magasból 
öntötték a forró ólmot egy kútba, ahol egy 
szita fogta föl az apró golyócskákat. Ez a 
kis üzem jelentős mennyiségű sörétet ter-
melt, így a háború után államosították. 
Napjainkban már csak a turisták látogatják, 
hála egy helyi vállalkozónak.

Borjádon fogyasztottuk el ebédünket, 
mégpedig olyan nevezetes helyen, ahol 
Petőfi is megfordult: Borjádi méhesben. A 
Sass-család egykori kúriájának kertjében 
áll egy nádfedeles házacska, melynek hosz-
szanti nyitott oldalán, több polcon sorakoz-
nak a méhkasok. Petőfi Sándor 1845-ben 
két hetet vendégeskedett Sasséknál 
Borjádon – itt született „A négyökrös sze-
kér” című verse. Ennek a borjádi tartózko-
dásának állítottak emléket.

Irodalmi túránkat délután a sárszent-
lőrinci Petőfi Emlékházban folytattuk. 
1831-32- ben itt, a falu jegyzőjénél lakott a 
kis Petrovics Sándor, mint kosztos diák, s 
az első szerelem is itt érte, a jegyző lánya, 
Hittig Amália személyében. 

A szomszéd ház Lázár Ervin szülőháza. 
A szépen helyreállított épület a nagy mese-
író emlékeivel ismertette meg a betérőt, 
megújult múzeumpedagógiai foglalkoztató 
térrel. Az interaktív, játékos elemekben 
bővelkedő tárlat főleg a gyermekek, de 
minden korosztály számára tartogatott 
érdekességeket.

Utunkat hazafelé Cece irányába vettük. 
Megálltunk Csók István Emlékháznál. A 
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20. század egyik legjelentősebb festőjének 
felújított családi kúriájában megnéztük azt 
a kiállítást, mely a művész fontosabb állo-
másait eleveníti fel. Számunkra azért is volt 
megható ez a „találkozás”, mert templo-
munk oltárképét a háborús sérülés után 
Csók István restauráltra. Akkor egy hóna-
pig az evangélikus parókián tartózkodott 
Züzükével, a lányával.

Kirándulásunk kora este ért véget, sok 
élménnyel lettünk gazdagabbak. Szűkebb 
hazánkban, Tolna megyében még sok látni-

való lenne. A környéket járva még sok 
híresség emlékeire bukkanhatunk. 
Folytatjuk szép vidékünk felfedezését.

Öt unoka állt oltár elé
Nem mindennapi eseményben volt 
része kicsi gyülekezetünknek.

Május 1-én, azaz Húsvét utáni 5. vasár-
nap, imádság vasárnapján, keresztelőt tartot-
tunk. Mégpedig Frigyer Lászlóné (Vörös 
Ilike) öt unokája részesült a keresztség szent-
ségében: Frigyer László 19 éves, Frigyer 
Balázs 14 éves, Millei Dominika 15 éves, 
Millei Ábel 8 éves, és Millei Hanna 6 éves.

A nagymamának régi álma vált valóra, 
hiszen sok évek kitartása hozta meg gyümöl-
csét. Ilike hűséges kitartását és töretlen 
reményét szép ajándékkal jutalmazta a 
Gondviselés, hiszen ez a nap Anyák napja is 
volt. Molnár Iván lelkész Jakab Apostol 1, 
22-27 igéjével áldotta meg a gyermekeket. 

A legidősebb unokát, Bálint Vivient, 
1997-ben keresztelték. 

Vörös Lajos bácsi, a dédpapa - aki hosz-
szú évekig gyülekezetünk presbitere is volt 

-, bizonyára örömmel tekint le az égi 
mezőkről szép családjára.
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Oltárszentelés
„Úgy tartják a véletlen Isten névjegy-

kártyája, melyet Ő nem szokott aláírni. 
Hosszas egyeztetés után, végül (nem szán-
dékoltan) úgy sikerült, hogy az elmúlt 
vasárnapon, a Jó Pásztor vasárnapján került 
sor Dunaföldváron az evangélikus gyüleke-
zet téli időszakában használt templom 
részében az újonnan épült kis oltár ünnepi 
megáldására, megszentelésére. Az igehir-
detést és az ünnepi szertartást Gáncs Péter 
elnök-püspök végezte, ez alkalomra 
Erdélyből kapott díszesen és igékkel kifara-
gott pásztorbotját is elhozva, hangsúlyosan 
utalt egyházunk Jó Pásztorára, Jézus 
Urunkra, mindnyájunk személyes felelős-
ségére, hogy Őhozzá tartozzunk és az Ő 
hangját kövessük. Az ünnepi alkalmon a 
Húsvétkor konfirmált két fiatal lány – 
Duschnig Anna és Magyari Virág Magdolna 
– a Püspök úrtól átvehették konfirmációs 
emléklapjukat (és bízunk benne, hogy a 
szívhez szóló szavakra is emlékeznek majd 
életútjukon) Az ünnepi szertartást a déli 
kerület felügyelőnője, Radosné Lengyel 
Anna szintén megtisztelte jelenlétével”.
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Június 5-én (Szentháromság ünnepe 
utáni 2. vasárnap) volt Várai Gergő keresz-
telője (Várai Tamás és Anna gyermeke). 
Isten bőséges áldása kísérje a gyermek 
életét! Testben, lélekben, hitben egyaránt 
cseperedjen, erősödjön!

Keresztelő

Cserkészek a 
templomunkban


