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győztesen kijönni. Isten ereje, szeretete és Jézus vére képes 
ebből az állapotból megmenteni, ehhez kevés az emberi erő.

ElsőElső alkalommal a parókián voltunk, Ottenberger Balázs 
tiszteletes úr előadását hallhattuk, majd tartalmas 
beszélgetésben lehetett részünk. Aztán Tóth András 
fiatalokkal kirándult a bélapátfalvi sporttelepre, ahol egy 
jóleső foci keretében lehettek együtt. Itt a sport szerepéről a 
közösségépítésben, és az elkövetővé és áldozattá válás 
megelőzéséről esett szó. Majd egy újabb csoportos foglalkozás 
következett,következett, ahol vendégeink is voltak: Némethné Balog 
Katalin misszióvezető és Kőváriné Sumalán Mária védőnő 
bizonyságtételeit hallhattuk. Ezek az összejövetelek, 
előadások, beszélgetések rendkívül értékesek voltak. Sokakat 
elgondolkodtattak, és láttuk azt is, hogy a személyes 
érintettség révén átadott tapasztalatok, élmények sokkal 
inkább hatással voltak a jelenlévőkre, gondolataikat, 
érzéseiketérzéseiket sokkal jobban megmozgatták. Hálásak vagyunk, 
hogy szervezőként egy ilyen fontos témát vehettünk elő, és 
imádkozunk érte, hogy ez a kiadvány is hasonlóan hasznos 
legyen, érjen célba.
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Hálás vagyok és köszönöm mindazoknak, akik 
vállalták, hogy írnak ebbe a kis füzetbe, hiszen ők 
saját, személyes tapasztalataikat, néhány esetben 
saját érintettségüket osztják meg velünk a 
gyülekezet, a faluközösség, és az Olvasó épülésére.

BárBár ez a munka, melyet kezében tart a pályázati projekt 
zárását is jelenti egyben, mégis bízunk benne, hogy lesz 
folytatás. A jövőben, amennyiben lesznek lehetőségeink, 
szeretnénk a témával tovább foglalkozni. Erről 
mindenképpen hírt adunk majd. Addig is, jó egészséget, és 
Isten áldását kívánom:

Szabó Kitti
egyesületi elnökegyesületi elnök

okleveles gyógytornász
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szó, mert nem a másik terhei, bűnei kerültek igazán felszínre, 
hanem egy bizalmas közösségben önmagunkkal, személyes 
élettörténetünkkel nézhettünk szembe. Megláthattuk, hogy 
mindannyiunknak szabadulásokra vannak szükségeink 
életünk egy-egy területén.

IsteniIsteni csodának is mondhatnám, fennköltség nélkül a 
néhány megtörtént találkozást, mert a reménysége, az erőt, a 
tőlünk többet, az elemi erővel formálót mégis csak a Róla való 
bizonyságtétel hozta. Azt helyezte különösen, és máig élő, 
lüktető üzenetként a szívemre, ami a Szentírásban is leírva 
található: „Istennek semmi sem lehetetlen.” Lk 1,37 
Mert Istennel lehetséges megszabadulni akár az alkohol 
rabságából,rabságából, a tagadásból, a családi tragédiák szomorú 
sorából, a reményvesztett és süllyedő hétköznapokból. 

Ha számba vesszük azt, hogy mit jelent nekünk 
személyesen: „szabadnak lenni”. Jelentheti azt, hogy az 
ember bármit megtehet. Manapság különösen is a 
határtalanság, az önmegvalósítás, és a független élet 
tekintetében értik. Ez viszont éppen kiszámíthatatlansága 
miatt rengeteg szorongást okoz az emberi léleknek. 
Keresztyén életünk, gondolkodásunk számára mégis első 
sorbansorban azt jelenti, hogy a bűntől, Istentől és emberektől 
elválasztó dolgoktól várjuk Isten szabadítását. Még a 10 
parancsolat is legmélyebben szabadságot tár elénk, 
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szabadok lehetünk egy olyan életre, amely elkerüli azt, ami az 
Isten kapcsolatot és másokkal való életünket, tönkre teheti, 
rabsággá teheti.

"Ha"Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban 
szabadok lesztek.” János 8:36 Ez a reménység van ott 
idősebb Balog Zoltán – gyülekezetünk könyvtárában is 
megtalálható – Álljatok meg a hitben című könyvében. Az ő 
élete és Nekézseny utáni szolgálatuk feleségével, mára a 
dömösi Magyar Kékkereszt Egyesület és Református 
Iszákosmentő Misszió, kórházi, testi-lelki gyógyító központtá 
növekedhetett,növekedhetett, ahol évről évre újabb emberek, családok 
nyernek élő reménységet Isten szabadításáról. Lelki örökség 
ez és csodálatos lehetőség ennek megtapasztalása számunkra, 
nekézsenyiek számára is. 

Szabadságra, erre az Isten iránti rendíthetetlen 
bizalomra, hitre van szükségünk, hogy őszintén tudjunk 
szembe nézni nehézségeinkkel, próbatételek elé állított 
életünkkel. Hitre, amely hiszi, hogy van más út. Hitre, amely 
egészen Jézus kezére bízhatjuk magunkat. Hitre bátorít 
szívünkben, amely tudja, hogy Isten felkarolja, bátorítja és 
megáldja. "Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban 
szabadokszabadok lesztek.” - Adja Isten, hogy e kiadvány, e 
programok, ennek megtapasztalásában érhessenek célt!

Ottenberger Balázs
Nekézsenyi Református

Egyházközség lelkipásztora
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"HA TEHÁT A FIÚ MEGSZABADÍT TITEKET, 
VALÓBAN SZABADOK LESZTEK." János 8,36

Egy református lelkipásztor tapasztalatai a 
nekézsenyi református gyülekezetben.

IstenIsten kegyelméből 1989- től 2014-ig, azaz 
huszonöt esztendőn át lehettem a Nekézsenyi 
Református Egyházközség lelkipásztora.

Ez alatt a negyedszázad alatt szomorúan és sokszor 
tehetetlenül láttam az alkohol romboló, ember és személyiség 
pusztító hatását.

KülönösenKülönösen a férfi lakosság volt érintve, akik közül 
sokakat idő előtt, életük derekán kísértünk ki a temetőbe az 
alkohol okozta betegségek miatt.

A kilencvenes években, mikor megszűnt az ózdi 
kohászati üzem, és a bányák is bezártak, a munkahelyek 
elvesztése miatt sokan  érezték tehetetlenségüket, és ezekben 
az években megnőtt az alkoholhoz menekülők száma is.

MáigMáig komoly kérdés, hogyan, mi módon lehetne 
megszólítani, és a szabadulás felé terelgetni őket.

Isten kegyelméből természetesen voltak hálaadásra 
indító valódi megtérések, szabadulások is, egy egy elrontott, 
eltékozolt élet után.

NekézsenybeNekézsenybe kerülésem után a kilencvenes években sok 
gyülekezeti tagot elküldtem a biatorbágyi Trausch Liza néni 
féle csendeshetekre.
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Ezeken a lelki alkalmakon heteken sokan jutottak élő 
hitre, és ragyogó arccal, nagy örömmel számoltak be idehaza 
a gyülekezet közösségében a kapott új életükről, 
megtérésükről.

VoltakVoltak a megtérők között alkoholbetegséggel küzdő 
férfiak is (bár nem sokan), akiknek a megváltozott élete volt a 
legnagyobb bizonyságtétel. Sajnos, volt olyan is, aki 
bizonyságot tett a megtéréséről, egy ideig eljárt szorgalmasan 
az alkalmakra, ám egy idő után még mélyebbre zuhant, mint 
korábban volt.

AA legnagyobb problémát én abban látom, hogy a legtöbb 
alkoholbeteg nem ismeri el függőségét, és nem is akarja 
abbahagyni az italozást.

TöbbeknélTöbbeknél próbálkoztam a Dömösön működő 
Iszákosmentő Misszióba irányítani őket, de ellenállásba 
ütköztem.  Azzal hárítottak el, hogy "ők akkor hagyják abba az 
ivást, amikor akarják". Tény, hogy emberileg mi senkit nem 
tudunk megszabadítani.  Jézus Krisztus a Szabadító, és 
akik Őt befogadják, azok valósággal szabadok 
lesznek az alkoholtól is. Annyit tehetünk, hogy 
elmondjuk,elmondjuk, a mi életünkbe hogyan nyúlt bele az Úr, hogyan 
keresett, és hogyan talált meg.

Hívő emberként beszélnünk kell Jézus Krisztus 
szeretetéről, szabadító hatalmáról, és természetesen 
imádságban hordozni azokat az alkoholbetegeket, akiket az 
Úr ránk terhel.

Végezetül egy régi emlékemet hadd osszam meg. Volt a 
gyülekezetünkben egy áldott életű asszony, akinek egyik fia 
alkoholista lett, és tönkrement a mája. A hitben élő 
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édesanyja nagyon sokat imádkozott érte, és fiatal korában 
elküldte egy iszákosmentő hétre. Arról a hétről ez a 
fiatalember nagyon boldogan tért haza, ám egy idő után 
visszaesett.  A korábbi ivócimborákon keresztül 
visszarántotta az ősi "Rabtartó".   Hívő édesanyjával élt 
együtt, akivel naponta együtt olvasták a Bibliát.

TöbbszörTöbbször voltam náluk beszélgetni az Igéről, és mindig 
örömmel várt. Halála előtti napokban is elmentem hozzájuk 
meglátogatni.  Könnyes szemmel, sírva mutatta az Igét, amit a 
csendeshéten kapott, és elénekelte azt az éneket, amit ott 
tanult, és ami nagyon mélyen érintette. Tudta, hogy meg fog 
halni, és azt is, hogy erről ő maga tehet. A végén 
megkérdeztem, hogy imádkozhatok-e. Nem számítottam rá, 
hogyhogy ő is imádkozni fog. Ez az imádság megrendítő, és 
számomra felejthetetlen, szív mélyéről jött imádság volt.  Egy 
bűnei, eltékozolt élete feletti ember sírva elmondott imádsága 
volt.   Néhány nap múlva érkezett a halálhíre, de tudtam, hogy 
ez a fiatalember eltékozolt élete ellenére az Úrhoz ment, mert 
bűnbocsánatot nyert.

Hadd fejezzem be rá emlékezve kedves énekével, amit oly 
sokszor elénekelt édesanyjával együtt:

"Velem vándorol utamon Jézus, 
Gond és félelem el nem ér,
Elvisz, elsegít engem a célhoz,
/: Ő a győzelmes, hű vezér. :/
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Velem vándorol utamon Jézus, 
Ott az oltalom hű szívén.

Ha a szép napot fellegek rejtik, 
/: Ő az éltető, tiszta fény. :/

Velem vándorol utamon Jézus, 
Bár az Út néha oly sötét.

Soha nincs okom félni a bajtól, Soha nincs okom félni a bajtól, 
/: Amíg irgalmas karja véd. :/

Velem vándorol utamon Jézus, 
Ez a vigaszom, baj ha jő.

Bármi súlyosak rajtam a terhek, 
/: Segít hordani, ott van Ő. :/

Velem vándorol utamon Jézus, 
Túl a sír sötét éjjelén,Túl a sír sötét éjjelén,

Fenn a mennyei, angyali karban 
/: Nevét végtelen áldom én. :/

Varga Emese Katalin
Nekézsenyi Református Egyházközség

nyugalmazott lelkipásztora

14



…ÉS VÉLETLENÜL KINYÍLT EGY AJTÓ…

Egy történetet mesélek el ma, nem valami 
vidámat. Két emberről szól, két szomorú 
emberről, akik a saját két külön történetükből 
érkeznek éppen ide ebbe az egybe, a mi 

történetünkbe.történetünkbe. Természetesen kitalált szereplők, ahogy nem 
létezik a hely se, de sajnos lehetne bármikor, bárhol…

AA kislány egy terebélyes platán törzséhez dőlve állt, 
megbújva annak árnyékában és már vagy fél órája szinte még 
a pillája sem rezdült. Csendesen állt, igyekezett szinte 
láthatatlanná válni. Nem volt feltűnő jelenség, megtanulta, 
hogy jobb, ha észre sem veszik. Keserű leckékből tanulta meg. 
12 éves volt, vékony, kissé kinőtt ruhája éppcsak gyűrött volt, 
és igyekezett a foltokat is kimosni belőle. Minden könnyebb 
voltvolt amíg élt az anyja. Már két hónapja, hogy elvitték a 
kórházba, s csak a koporsóját látta, azt mondták halott. 
Elment. Ő már Istennél van. 

Azóta felelősnek érzi magát a testvéreiért. Öten vannak. 
Ő a legidősebb. És nincs otthon étel. És nincs tüzifa. Az apja 
odabent van. A kocsmában. Megint. Anyja számtalanszor 
küldte érte régebben, hívja haza, kérjen tőle pénzt, míg le nem 
gördül mind a torkán. Mindig ment, nem bánta, ha apja 
mások előtt szidja, olykor meg is veri. Mert a végén mindig 
tudott vinni valamennyi pénzt. Ha nem is az apjától, de valaki 
mindigmindig lökött egy kis aprót felé, hogy ne zavarja őket. És ő 
győzelmes boldog mosollyal vitte haza 
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anyjához az ételre valót, és hozzá bújva, dicséretében fürödve 
elfeledte a megaláztatás szörnyű perceit.

MostMost nem ment be, pedig hideg volt kint. Nagyon hideg. 
Otthon is. A kis szobában. Be se tudott fűteni. Az a pár bolt 
elől összekapdosott kartonpapír szinte semmi meleget nem 
adott. Tenni kéne valamit – gondolta-, de csak állt. Anyjára 
gondolt, és fázó két kezét szinte önkéntelen mozdulattal 
kulcsolta össze, suttogta a tőle tanult imát. Úgy érezte Isten 
végtelenül messze van…

MostMost nem ment be, pedig hideg volt kint. Nagyon hideg. 
Otthon is. A kis szobában. Be se tudott fűteni. Az a pár bolt 
elől összekapdosott kartonpapír szinte semmi meleget nem 
adott. Tenni kéne valamit – gondolta-, de csak állt. Anyjára 
gondolt, és fázó két kezét szinte önkéntelen mozdulattal 
kulcsolta össze, suttogta a tőle tanult imát. Úgy érezte Isten 
végtelenül messze van…

EgyEgy másik alak is állt a téren, egy férfi. Nemrég érkezett, 
biciklijét gondosan odatámasztotta a falhoz és szétnézett. Le 
akart csillapodni mielőtt belép az ajtón. Ne lássák rajta a 
haverok, hogy megint összeveszett az asszonnyal, hogy 
megint nem sikerült valami. Hát tehet ő róla, hogy éppen őt 
szúrta ki az ellenőrzés? Hiszen mindenki megissza azt a 
féldecit mielőtt belép a munkahelyre, nem igaz? Attól ő még 
nemnem részeges. Nem alkoholista. Még jó, hogy a Misi ott volt, 
az elsimított mindent. Jó gyerek, nemhiába a bátyja fia. 
Hazaküldte szabadságra. Holnap reggel jelentkezzen, azt 
mondta. Az asszony is minek kiabált, most se jött volna ide a 
kocsmába, ha nem űzi szinte. Hallani se bírja már a
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panaszkodásait, pedig nem rossz ember ő, na, örülhetne, hogy 
ilyen férje van. S amíg ott állt a szeme a kislányra tévedt. – 
Nézd csak! – gondolta- A szomszéd Jóska lánya. Nincs rajta 
kabát. Pedig hideg van. Január. Ez is minek mászkál ide az 
apja után! Mióta a Jolán meghalt nem is otthon lakik az már, 
hanem itt a kocsmában. Mért nincs ez a gyerek iskolában 
ilyen kora délelőtt? 

KoraKora délelőtt volt, a téren apró hópelyhek kerengtek a 
fagyos szélben. Kicsi tér volt, csak két épület volt rajta, a 
kocsma meg a templom. Furcsa szokása ez az embereknek, 
hogy minden kocsma közelében van egy templom. Pedig 
odanéz-e az Isten? Nézd, a lányka is imádkozik. Úgyse hallja 
senki. Legyint a biciklis férfi. 

DeDe hirtelen erős széllökés kerekedik, szétfújja a felhőket, 
kiragyog a napfény a térre és nagy robajjal kinyílik egy ajtó. A 
templom ajtaja. Nézik mindketten csendesen. Aztán a lányka 
lassan elindul, be a templomba, ahol a festett ólomüvegeken 
át színesen ömlik be a fény.  S a férfi csak bámulja ahogy a kis 
alak eltűnik a padsorok között. 

MitMit akar ez ott? – rázza meg a fejét, mikor már nem látja? 
Csak nem kenyeret fog lopni az Úrasztaláról? S már 
felháborodva nyargal keresztül a téren. 

De a lányka nem lop semmit, Mozdulatlanul áll a 
templom közepén, s csendesen beszél. Észre sem veszi, hogy 
nincs egyedül. 

IttItt jó meleg van, Uram, nem fúj a szél. Bárcsak nálunk is 
meleg lenne. Nem kellene fáznunk a testvéreimmel. Istenem, 
kérlek, ha tudod, mondd meg az apámnak, ne 
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igyon többet. Akkor lenne pénz tüzelőre, ételre, talán még 
ruhára és cukorkára is. De ha nem hallgatna rád Isten, kérlek 
küldj valakit aki elvisz innen, bárhol jó lesz nekem, ahol a 
testvéreimmel együtt lehetek. Csak ne éhezzünk és ne fázzunk 
tovább. S a kislány csendesen zokogva térdre hullott.

ErősErős ember volt Bodiszlói Máté, s arra készült, hogy 
megleckézteti a kis kódis gyereket, ha az Isten házában lopni 
mer, de ami történt elnémította. Csendesen lopakodott ki a 
templomból, ment a biciklijéhez. Keserűen nézett a kocsma 
felé, öklét rázva, hej Jóska, Jóska suttogta. S hazament. Nem 
bírt volna egy korty alkoholt sem a szájában elviselni. 

AA kapuban állt éppen mikor a kislány elviharzott előttük 
ijedten és csodálkozva, mert a házuk kéményén füst 
karikázott elő. S a ház előtt egy idegen autó állt. Pedig épp 
csak kilépett a hivatal kapuján, s jött is haza. Csak megmondta 
a néninek, akit ott talált, hogy őket el kell vinni innen, mert 
nincs mit enni, és hideg van. Az iskolában sem kapnak ételt. 
Nem tudták kifizetni. 

BodiszlóékBodiszlóék előtt is autó állt, 
villogó szirénákkal. A felesége elesett 
az udvarban, elfolyt a magzatvíz, s 
nem tudott felállni, segítséget hívni.

Máté bele sem gondolt mi lett 
volna, ha véletlenül nem nyílik ki az az 
ajtó.

Andók VeronikaAndók Veronika
költő, író
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ALKOHOLIZMUS A CSALÁDBAN
-gyermekek-

„Te azért… ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj neki 
tökéletes szívvel és jó kedvvel;…”

I. Krónika 28,9

CsakCsak hálás szívvel tudom megköszönni a 
Gondviselő Istennek, hogy megengedte, és 
kaptam Tőle erőt, bölcsességet, hogy több éven át 
szolgálhattam óvodások, általános iskolások, 
konfirmandusok és fiatalok között. 

Sőt többször, -mint segítő- a VISZ (Vasárnapi Iskola 
Szövetség) nyári táboraiban.

EzekenEzeken az alkalmakon nagyon sok olyan „sérült” 
gyermekkel találkozhattam, foglalkozhattam, hogy csak 
Istentől kért és kapott bölcsességgel és felülről kapott 
szeretettel tudtam elfogadni, -segíteni, foglalkozni velük,- 
miközben engem is formált, megszégyenített, tanított mind 
Isten, mind a gyermek.

Egy 5 napos VISZ táborba induláskor a napi Igém:

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.”„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.”
I. Korinthus 16,4
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NEM VOLTAM EZ ALÓL KIVÉTEL ÉN SEM…

Általános problémának nevezhető a 
fiatalság körében az ivászat, hétvégi bulizások 
alkalmával nagy mennyiségű alkoholt 
fogyasztanak a lányok és fiúk is egyaránt. 

SajnosSajnos nagyon sok családban előfordul emellett az is hogy 
valamelyik szülő nagy gyakorisággal vezeti le a feszültséget 
szeszes ital fogyasztásával. Véleményem szerint mai 
társadalmunk legnagyobb veszélyforrásának tekinthető a 
drogok mellett az alkoholizmus, amely nem egyik napról a 
másikra, hanem hosszabb távon szépen lassan teszi tönkre a 
fizikai és mentális lényünket. Nyugodjék békében édesapám, 
sem vetette meg az utóbbi időkben az alkoholt.sem vetette meg az utóbbi időkben az alkoholt.

Nem voltam ez alól kivétel én sem, sőt…
Mivel labdarúgó vagyok így mondhatni elég nagy 

stresszhelyzeteknek voltam/vagyok gyerekkoromtól kitéve. 
Ez alatt az edzéseken és mérkőzéseken való megfelelés 
kényszerét, a csapatba való bekerülés, valamint emellett az 
iskolai, tanulási nehézségeket kell elsősorban megemlítenem. 
Az otthoni dolgokat még meg sem említettem. 

MegtérésemMegtérésem előtt, röviden a hétvégi mérkőzések utáni 
kikapcsolódás arról szólt, hogy a haverokkal menjünk el 
valamerre iszogatni, „meghajolni”. Ez idő alatt a cigarettába is 
bőven belekóstoltam, bár nem volt számottevő. Minden 
hétvégére terveztünk valamit ahol, le tudtuk vezetni a 
feszültségünket iszogatással, és rá is 
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gyújtottunk emellett.
IdővelIdővel rá kellett döbbennem, hogy ha hosszabb távon 

akarok magasabb szinten sportolni, akkor ez az életvitel nem 
fogja ezt engedni, ugyanis az alapozó időszakok alkalmával 
egyre gyakrabban kezdtem észrevenni, hogy nem megy a futás 
annyira amennyire kellene, és nem tudom kihozni magamból 
a maximumot. Hála Isten Szentlelkének sikerült elhagynom 
azóta ezeket a dolgokat bár nem azt mondom, hogy a baráti 
társaságombantársaságomban nem koccintunk esetlegesen, de próbálok a 
mértékre koncentrálni minden esetben, és úgy gondolom, 
hogy ez a kulcsa mindennek. Őszintén szólva önerőből nem 
tudtam volna megszabadulni ezektől a dolgoktól, ha nem segít 
Isten az erőtlenségeimben. Véleményem szerint az emberek 
hajlamosak azt gondolni, hogy: „Most jobban fogok bízni 
magamban, és sikerülni fog…” és elkezdenek hasonló 
elképzeléseketelképzeléseket gyártani magukban, azonban úgy gondolom, 
hogy ha nem segítene meg Isten bennünket, abszolút 
semmire sem lennénk képesek.

Fontos megemlítenem, hogy Isten Szentlelke az idő 
elteltével, egyre jobban tisztogat meg bennünket mind lelki és 
testi téren egyaránt, ha átadjuk magunkat Neki. Ezáltal 
képesek vagyunk új és tiszta életútra térni, elhagyni a testi 
szokásokat.
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elfeledni, eltakarni). „Végre, bátrabban merek beszélni, 
fel tudok oldódni, sok mindenről meg tudok feledkezni és jól 
érezhetem magam…”

SzinteSzinte a tinédzserkor kezdetétől az egyetemi évek végéig 
éltem így, és használtam az alkoholt a szorongások ellen. 
Sokszor nagyon borzalmasan teltek a másnapok, erős fejfájás, 
fáradtság, gyengeség és ami a legrosszabb volt az az üresség, 
amit ilyenkor sokkal jobban éreztem, mint máskor. Aztán jött 
egy újabb társasági alkalom, egy újabb buli, egy újabb 
koncert… ha arra gondoltam, hogy megint meg kell innom egy 
felest,felest, sokszor már a gondolatától is rosszul voltam (tehát 
fizikális függőséget nem okozott)… ”de mégis muszáj, mert 
akkor, hogy fogok feloldódni, hogy fogok önfeledten örülni, 
táncolni”… így hát éltem a lehetősséggel és folytattam ezt a 
szokásomat. Az üresség érzése viszont nem enyhült, és bár 
rengeteg kitűzött célom volt, amiket szinte kivétel nélkül 
megvalósítottam, mégis céltalannak éreztem az életem.

Tanulmányaimban elértem a maximumot, több éven 
keresztül köztársasági ösztöndíjas lehettem, tanulmányi 
versenyeken helyezéseket értem el, jól ment a sport is (annak 
ellenére, hogy időközben a dohányzásra is rászoktam), 
sikerült ösztöndíjjal és szakmai gyakorlati lehetőséggel 
többször külföldre is kijutnom. Sok-sok minden, ami 
megelégíthetett volna… de mégis ott volt az az üresség. 

AztánAztán egyszer egy angliai kint tartózkodásom alatt, az 
egyik velünk egykorú fiatalember (aki életerős, sportos volt, 
betegség nélkül) hirtelen halálával még jobban rám 
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ÜZENET: 
"Ahol az Úrnak lelke ott a szabadság."

SZERETET szabaddá tesz.
A SZERETET segít a törvényt betölteni. Az 
ISTENI SZERETET feltétel nélküli. 
EzEz a SZERETET nem attól függ, ki mit csinál, ki 
mit mond, hanem, hogy ki Ő nekem.

Ez vonatkozik mindenkire, szüleimtől kezdve családtagokon 
át minden felebarátra, sőt az ellenségre is! Ha sérelem ér 
nem azért nem ütök vissza, mert tiltja a törvény, hanem 
azért nem ütöm meg, mert SZERETEM.
TeremtettségénélTeremtettségénél fogva erre képes az ember, csak sokszor 
nem hajlandó. Már a teremtettségét elfogadni is 
hajlandóság kérdése; ISTEN ismeret, önismeret, 
emberismeret hiánya.
HálaHála ISTENNEK - a TEREMTŐNEK a MENNYEI  
ATYÁNAK- elenged a születésünkkor ebbe a világba. 
Szabadságot ad, utat mutat, JÉZUS által elől jár, megvált, 
újjászületést kínál.
  Szolgál- angyalainak, parancsol felőlünk- és szolgáltat; 
tapasztalatainkat tovább adni,  bizonyságot tenni, 
tanúskodni késztet a LÉLEK által, A 
HIT-REMÉNY-SZERETET erejéről.

Az én életemben is ez történt. 1943-ban születtem 
egészségesen szerető Magyar családba.

KettenKetten vagyunk testvérek, sokan, rokonok, a szüleink 
révén vér szerint. Sokakkal vagyok TESTVÉR- JÉZUS vére
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által. Itt kívánom megjegyezni, hogy csak a Magyar nyelv 
fejezi ki két ember kapcsolatát ezzel a két szóval test-vér. A 
közmondás szerint; amit eszel, azzá leszel. JÉZUS mondja: 
„Vegyétek és egyétek ez az én testem és vérem.”
  A gyermekkorom zavartalannak mondható iskoláimat 
közepes eredménnyel végeztem, a pályválasztásom, belső 
késztetésre az egészségügybe vezetett... védőnő lettem. A 
családgondozás gyermek nevelés és ápolás feladatait 
humánus szeretettel végeztem. A magán életemre a szabadság 
szeretete volt jellemző, de sokszor váltott szabadosságra. 
Rendezetlen, fegyelmezetlen szexuális kapcsolataim korlátlan 
alkohol,alkohol, fogyasztás, mulasztások a munkavégzésben testi és 
lelki kimerültséghez vezetett. Tudtam, hogy bajban vagyok, 
erőtlenség uralta az életemet, 45 éves voltam. 

Innen visszatekintve a GONDVISELŐ felettem volt.
"Szerzek néki társat hozzá illőt."  Az ISTEN 

humora? Ő is alkoholista volt, hozzám illett. Együtt kerestünk 
megoldást, gyógyulást, hol fent, hol lent. Ebben a kimerült 
megrekedt állapotomban, amikor nem volt kiút se előre se 
hátra, se jobbra se balra, csak fel vagy még lejjebb?

Belső lelki késztetésre- vasárnap volt- úgy, ahogy voltam 
elmentem templomba.

AbbaAbba templomba ahol a szüleim 1939-ben esküdtek, ahol 
1943-ban megkereszteltek, ahol 38 évvel ezelőtt 1957-ben 
konfirmáltam... leültem, és sírtam mindazzal a teherrel, ami 
bántotta a lelkiismeretemet. Amit eddig nem tartottam 
bűnnek, az önpusztítás Bűneként szakadt rám.
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A sírástól kissé megenyhülve, felemelt tekintetem az 
oldalfalra esett...

"ELÉG NÉKED AZ ÉN KEGYELMEM" ez volt az 
üzenet. A SZENTLÉLEK fogantatta meg bennem a szavakat... 
KEGYELEM... meg van bocsájtva. Csendes örömmel, 
BÉKESSÉGGEL más emberként jöttem ki a templomból.

EzekEzek után újra olvastam a BIBLIÁT naponta, keresztény 
irodalmat, és kerestem keresztény körökbe gyógyulást 
mindkettőnknek. Az első lelkigyakorlatra Szarvasra 
kerültünk. Ott hallottunk a dömösi gyógyítókról. 
Rendszeresen jártunk az alkalmaikra. Többször voltunk 
Leányfalun, Máriabesnyőn. A "keskeny úton” voltunk, JÉZUS 
követésében botladozva, de mindig újrakezdve "VELE mindig 
VELE".VELE".

20 évvel ezelőtt házasságot kötöttünk, bár sok 
mindenben nem értünk egyet, nem engedjük el egymás kezét! 
Szabadságot kaptunk a bűnbánatra, a megbocsájtásra, 
növekedésre, a Kegyelemmel Kegyelembe! Látjuk-mert 
Látást kaptunk- felismerjük bűneinket, a világ bűnbe és 
vesztébe rohanását, de hisszük és valljuk JÉZUS az ÚR! Övé a 
hatalom, életünk ideje az Ő kezében van! Tőle jövünk, hozzá 
megyünk.megyünk.

A Tőle és Általa kapott feltétel nélküli szeretettel élünk a 
világban, készülünk a más világba, az ISTEN ORSZÁGÁBA, 
ami nem terület, hanem Lelkület.

Imádságaink vesszőjéből Mózes kosár fonódik 
gyermekeink köré. Bízunk, nem félünk, megadással 
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tűrünk, és várunk az ÚR szabadítására. Végezetül két kis 
történet: 
Gyerekeket kérdezi a tanító néni, van e ISTEN? 
Egy kislány válasza: Aki hiszi annak van, aki nem hiszi 
annak nincs.

Aki hiszi azt vezeti,
Aki nem hiszi azt vonszolja.

IdősIdős szülőket 50. házassági évfordulójukra-mivel 
mindenük megvan- gyermekeik lelkigyakorlatra fizetik be. A 
kurzus végén az előadó megpuszilja a nénit, és azt mondja a 
bácsinak, hogy ez hiányzik a maga feleségének hetente 
háromszor. Mire a bácsi: Jó doktor úr: akkor elhozom 
hétfőn, szerdán, pénteken.

AA SZABADSÁG nem azt jelenti, hogy azt csinálok, amit 
akarok, hanem azt, hogy nem KELL azt csinálni, amit 
nem akarok.

Szeretettel kívánom a LÉLEK jelenlétét az olvasáshoz és 
megértéshez.

Kőváriné Sumalán Mária, Sumi
miskolci védőnő

A fotón Mária és férje 
Imre látható.
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ÜZENET NEKED
Kedves Barátunk!

Azért szólítalak meg így, mert egész 
közösségünk nevében írom neked ezt a levelet. 
Annak a közösségnek a nevében, akik szeretettel 
gondolnak rád. Hiszen a te életed

értékérték mindannyiunk számára és van, ami ennél is fontosabb: 
életed érték az Isten számára is. Olyan érték, amiért a 
legdrágábbat, szent Fiát is odaadta. Igy Isten szeretete téged 
is, mindannyiunkat keres, hogy Önmagával 
megajándékozzon, hogy Vele és egymással teljes életet 
élhessünk.

Róla,Róla, az Ő szeretetéről, a megtérés, a gyógyulás, az 
újrakezdés lehetőségéről szeretnék most bizonyságot tenni 
levelemben. Rád gondolva lapoztam fel a Szentírást és így 
került elém Ézsaiás próféta könyvéből ez az ige: „Uram, az 
éltet mindenkit, engem is csak az éltet ezek után, hogy 
megerősítesz és meggyógyítasz.”/Ézsaiás 38,16/ Milyen jó 
hallani ezeket a szavakat, hiszen buzdítás, bátorítás, az életre 
valóvaló megerősítés, sőt a gyógyulás ajándéka tárul elénk és Eléd 
is, aki most olvasod ezeket a sorokat. Bár lehet, hogy távolinak 
érzed az Istent magadtól, lehet, de hidd el, Ő közel akar jönni 
Hozzád, mert szeret téged és fontos vagy Neki.
Tőle kaptad az életet, Ő éltet mindenkit,-
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ahogyan az igében olvassuk- Téged is, sőt van remény, 
van kiút mindabból, amiben éppen vagy. Mert lehet, hogy 
nyomaszt a magány, a környezet, ahol éled a 
mindennapjaidat, talán nem úgy sikerült az életed, ahogyan 
megálmodtad, bármi is vegyen körül, de egy dolgot fontos 
tudnod: az Isten számára fontos vagy! Ő meg akar téged 
erősíteni, gyógyítani, új élettel akar megajándékozni. Hiszem, 
hogy az Ő szeretete, szabadító hatalma megváltoztathatja a te hogy az Ő szeretete, szabadító hatalma megváltoztathatja a te 
életedet is. Ezért keres a Mindenható Isten Téged, hogy a 
függőség fogságából a hit és szeretet szabadságára hívjon és 
vezessen. Lehet, hogy nem könnyű rábízni Istenre életünket, 
letenni Elé gyengeségeinket és hittel kérni az Ő Szentlelkének 
vezetését, de ha ezt megtesszük, miénk az ígéret: Ő nem hagy 
magunkra bennünket. Ezt tapasztalta meg Ézsaiás próféta is 
és ezért írta: és ezért írta: 

„Uram, az éltet mindenkit, engem is csak az éltet 
ezek után, hogy megerősítesz és meggyógyítasz.” 
/Ézsaiás 38,16/

Nem is kívánhatok mást, minthogy tapasztald meg Isten 
megerősítő és gyógyító szeretetét és hittel tudjál bizonyságot 
tenni az Úr szabadításáról.

Szeretettel: Nagyné Révész Andrea
hanvai lelkipásztor

/Felvidék/
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VALÓBAN?

Minden a gyökerektől indul el.

Hol volt még az Iszákosmentő Misszió (Siklós 
Józsi bácsi gondolatában, szívében igen) 
amikor a 70-es években 

NekézsenybenNekézsenyben több családban a férfiak hitre jutottak és 
megszabadultak az alkohol rabságából.  Megmaradt ennek a 
csodája nem csak a szüleim szívében, gondolatában, hanem 
az enyémben is.

SajnosSajnos más is: amikor láttam, hogy óvodás korú 
gyermeket a felnőttek úgy itattak alkohollal, hogy részeg lett. 
Akkor felháborodtam, most azt gondolom: mennyire nem 
tudja az ember, hogy mit csinál önmagával, másokkal, akár 
gyerekekkel.

EzEz ma sincs másképp. Mind a kettő igaz, a gyógyulás 
lehetősége és az ember tudatlansága, önfejűsége és 
meggondolatlansága is.

AzAz Iszákosmentő Misszióban lassan 40 éve, Dömösön a 
Kékkereszt gyógyító otthonában pedig már több mint 3 
évtizede van lehetősége az alkoholfogyasztás rabságában 
szenvedő embereknek gyógyulást keresni.  Itt Isten az ő 
szeretetével és szabadító, megbocsátó hatalmával gyógyít a 
Biblia üzenetén keresztül. Mi, akik itt ajándékba kaptuk a 
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szolgálat lehetőségét eszközök vagyunk ebben.
Több héten keresztül sokféle módon, főleg 

igehirdetéssel, beszélgetéssel töltjük együtt az időt. Őszinte, 
elfogadó családias légkörben előkerülnek az élettel 
kapcsolatos kérdések, nehézségek, melyek megoldatlansága 
vezet leggyakrabban az alkohol mértéktelen fogyasztásához.

EgyszerreEgyszerre betegség és bűn az életünkben, tünete annak, 
hogy nem jó helyen keressük az életünk értelmét, vagy nem is 
találtuk meg sohasem. A Kékkereszt és az Iszákosmentő 
Misszió országosan sok helyen utógondozó csoportokat 
működtet, hogy a gyógyító hetek után mindenki találhasson 
közösséget a folytatáshoz.

SzabadSzabad nem inni alkoholt- erről szól a dömösi üzenet. Ha 
csak kibírom nélküle, az nem tart sokáig.

Fáj ez a szenvedély az egész családnak, csak kinek- kinek 
másképp. Próbáljuk elviselni, túlélni és megoldani. Az 
eredmény még rosszabb, mert csak alkalmazkodunk a 
problémához.
Mit tehetnek a családtagok?
MáskéntMásként viszonyulnak a szenvedélybeteghez és a betegséghez, 
mint eddig.

-- Istennek hisszük el, hogy a családtagunk 
meggyógyulhat. Így nem az dönti el, hogy meggyógyul-e, 
hogy elhihető-e még az ígérete. Tudja ő nélkülünk is, 
hogy abba kellene hagynia, de képtelen rá. Próbálkozik, 
ha megígéri hátha mégis sikerülni fog. A hazugság 
hozzátartozik a betegséghez.
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- Szeretjük a szenvedélybeteget, de amit tesz az 
alkohollal kapcsolatosan, azt nem. Ezt fontos megtanulni 
kifejezni, hogy ő is érzékelje a szeretetünket és azt, hogy 
az alkoholfogyasztása elviselhetetlen számunkra.
-- Érte, a gyógyulásáért teszünk, szólunk, nem helyette 
tesszük meg, ami az ő feladata lenne. Ez segít abban, 
hogy megtapasztalja, hogy milyen következményekkel 
jár a szenvedélye. Például: nem tud telefonálni, mert 
nincs miből kifizetni a telefonszámláját. 
-- A családtagok összefoghatnak. Közösen, egyetértésben, 
szeretettel beszélgetünk vele. Ez segít elgondolkodnia: jó 
lesz ez így tovább?
- Nem az éppen adott pillanat, helyzet határozza meg, 
hogy mit válaszolunk a viselkedésére, hanem a 
gyógyulásába vetett hitünk.
-- A mi változásunk segíti az ő változását. Ha mi őszintén 
szólunk, cselekszünk meggondolva mit, hogyan és mikor, 
az segíti, hogy ő is kimondja a valódi érzéseit, 
gondolatait. 

AA Kékkeresztben és a Misszióban a hozzátartozók is 
segítséget kérhetnek a maguk számára. Hallhatnak 
bizonyságtételt már gyógyult testvéreinktől, barátainktól. Ez 
is hozzájárul, hogy lehessen reménységük szeretteik 
gyógyulása felől.
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Jelentkezni a gyógyító hetekre telefonon 
lehet hétköznap, munkanapokon 9.30-14.30 
között a 06-33-507-100 telefonszámon, 
Dömösön. A gyógyító otthon egészségügyi és 
szociális intézményi keretek között működik.
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A    E - 

Nekézsenyről
Nekézseny kistelepülés, Borsod-Abaúj- 
Zemplén megye nyugati részén, Ózdhoz közel, 
a Lázbérci Tájvédelmi Körzet 

területén,területén, a Csernely-patak mentén fekszik, s igen nagy 
múlttal rendelkezik. Első ismert írásos első emléke 1415-ből 
való, a 600 éves évfordulót 2015-ben ünnepeltük. A 
történelmi viharok nem kerülték el falunkat sem. Az 1600-as 
évek végén pusztult faluként jegyezték, hódoltsági terület volt, 
adózott a töröknek. Elődeink korán megismerkedtek a 
reformációval, hitük sok nehézségen átsegítette őket. 
Valószínű,Valószínű, hogy a középkorban nem csupán bányászták, 
hanem fel is dolgozták az itteni vasércet. Fazola Henrik is 
eredményesen kutatott, majd bányásztatott a területen. Az itt 
élők a XIX. sz. végétől a mezőgazdasági munkák mellett un. 
kétlaki életmódot folytattak, bányában, vasgyárban 
dolgoztak. Közigazgatás szerinti jogállása a kezdetektől falu, 
hol körjegyzőségben, hol önállóan látta el közigazgatási 
feladatait-feladatait- jelenleg a Közös Önkormányzati Hivatal gesztor 
települése-. A ma közel 700 fős lélekszámmal bíró falut a 
rég-és közelmúltban is élénk közösségi élet jellemezte, közel 
hozva a fiatalokhoz nagyszüleik, szüleik régi 
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mindennapjainak életét, a még élő hagyományokat. 
Nekézseny ápolja az anyai ágon nekézsenyi és a helyi 
temetőben nyugvó Szeleczky Zita színművésznő, az itt 
született Balogh Béni író és Igó István iskolaigazgató, a helyi 
népdalkincs őrzője emlékét. 

Az Együtt Nekézsenyért Egyesületről

MindennekMindennek letéteményese a hivatalosan 2014-ben megalakult 
Együtt Nekézsenyért Egyesület, melyet falujuk fejlődése 
iránt elkötelezett fiatalok hoztak létre. Hivatásukként 
vallották és vallják mai is, hogy meg kell őrizni ennek a kicsiny 
gyöngyszemnek, Nekézsenynek azokat az értékeit, amelyek 
már megvannak és öröklődnek nemzedékről nemzedékre – 
ugyanakkor, a jövőre gondolva, kiaknázni azokat a 
lehetőségeket,lehetőségeket, amelyek eddig elérhetetlennek tűntek. Miután 
a település a természet lágy ölén, a Bükk lankáinak ölelésében 
fekszik, melynek felvirágoztatásához elengedhetetlen a 
természeti környezet megóvása és lehetőségeinek jó 
értelemben vett kihasználása, ezt és a fenntartható fejlődés 
elősegítését tekintik feladatuknak. 

Az Egyesület volt és mai tagjai, vezetősége Szabó Kitti elnök 
vezetésével – aki a tavalyi év végén „Az év 
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Borsod-Abaúj Zemplén megyei önkéntese 2020” Díjat” nyerte 
el-, úgy hatottak/hatnak az egész faluközösség életére, hogy 
élhetőbbé teszik a jelent és elképzelhetővé a fiatalokat 
megtartó jövőt. Az egyesületi tagok sorában falujuk fejlődése 
iránt elkötelezett olyan fiatalok vannak, akik együttműködve 
a helyi Önkormányzattal - mely együttműködés gyümölcsét az 
egész faluközösség élvezheti- a település megtartó erejének 
növelésérenövelésére törekednek. A fő cél a falu életének felélénkítése, 
hagyományainak ápolása, de szerteágazó és sok mindenre 
kiterjedő az a munka, amit végeznek. Az Egyesület 
folyamatosan fejlődik, melynek egyik oka az összefogásban és 
a már fentebb megfogalmazott helyi önkormányzattal, a 
református gyülekezettel, a település intézményeivel és más 
civil szervezeteivel való szoros együttműködésben rejlik.

Néhány kiemelkedő momentum az Egyesület 
életéből, a teljesség igénye nélkül:

-Állandó, évente visszatérő programok: Asszonybál, 
Sportnap, Szüreti mulatság, Idősek Napja, Szeleczky Zita 
szavalóversenyek, Szeretem Nekézsenyt fotópályázat stb.,
-Működtetett kisközösségek és tevékenységek: 
Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör és Citerazenekar,  
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Nekézsenyi Díszítőművészeti Kör, a hagyományápolás- és 
továbbadás jegyében. 

-Eredményes pályázati tevékenység- több millió 
Ft-os, vissza nem térítendő támogatással-: 

2017-2018:2017-2018: NEMZEDÉKEK ÉRTÉKE-ÉRTÉKES 
NEMZEDÉKEK CÍMŰ PÁLYÁZAT: Zenei CD készítése együtt 
a Hagyományőrző Nekézsenyi Pávakörrel, Lakodalmi ételek 
receptfüzetének kiadása,

2018:2018: “EGYÜTT EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLETÉRT 
NEKÉZSENYBEN” PROJEKT: Elsősegélynyújtó nap, 
Egészségnap 1-2., Gyógytorna. Nekézsenyi Sportterem 
kialakítása stb.

2019-2020: a Munkaügyi Központtal -Ózd- 
együttműködésben közfoglalkoztatott státuszban 
munkavállalók foglalkoztatása.

2019-2020: az Egyesület irodahelyiségének kialakítása.2019-2020: az Egyesület irodahelyiségének kialakítása.

2020: Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör és Citerazenekar 
támogatása: új viselet készíttetése és zenei továbbképzés; 
valamint 10 db kerékpár vásárlása
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2020-: FÜGGŐSÉGBŐL KÖZÖSSÉGBE PÁLYÁZAT: az 
alkoholizmus legyőzése, szabadulás a függőségekből 
-előadás-és foglalkozássorozat-

MindenképpenMindenképpen ki kell emelni az Egyesület kiadói 
tevékenységét- ismeretterjesztő füzet, naptárak, 2 
féle zenei CD, közösen a Pávakörrel és a Hosanna 
Zenekarral, kisfilmek a faluról - Nem tudhatom…, 
Élet a faluban régen és ma, Örökségünk-

AzAz Egyesület tevékenységéről honlapján és facebook oldalán, 
szórólapokon rendszeresen hírt ad és várja mindazok 
jelentkezését, akik azonosulni tudnak céljaival és szívesen 
tartoznának közéjük.

Bánfalvi Lászlóné, 
egyesületi alelnök

az ózdi Városi Könyvtár nyugalmazott vezetője



Kiadó: Együtt Nekézsenyért Egyesület
Összeállította: Szabó Kitti
Szerkesztette: Tózsa-Bánfalvi Gábor
Nyomda: Tipo-Top, Miskolc
PályázatiPályázati projekt: TOP „A helyi 
identitás és kohézió erősítése Sáta és 
Nekézseny településeken”

NE FELEDJE, NINCS EGYEDÜL!
Keressen minket bizalommal, 

és segítünk felvenni a kapcsolatot a segélyszervezettel!

Mobil: +36-30-722-3207
E-mail: egyuttnekezsenyert@gmail.com
Honlap: egyuttnekezsenyert.hu
Facebook oldal: /egyuttnekezsenyert 
Irodánk nyitvatartása: hétköznapokon 8:00-15:00
Legfrissebb híreink online és a faluközpontban 
elhelyezett hirdetőtáblánkon olvasható!
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