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Baráti Közösségünk szervezeti életet az élénkülés jellemezte az elmúlt 

esztendőben, folyatódott létszámban a lassú növekedés, ugyanakkor a 

programok bővülésével tagjaink érdeklődése és aktivitása is emelkedett.  Nőt 

a segítő készség és ez erősítette a közösség összetartozását. Nem fiatalodunk, 

(bár vannak fiatalabb érdeklődők) de egészségesen kíváncsiak vagyunk, ez 

köszönt vissza az összejöveteleinken elhangzott előadások során, de bővültek 

ismereteink a kirándulások alatt is.  Elmondhatjuk, hogy gazdag évet 

zártunk. 

Felújítottunk egy korábbi hagyományt köszöntjük kerek évfordulós 

születésnapjukat ünneplő tagjainkat. (például 2019-ben mindazokat, akiknek 

születési évük 9-el végződik) Búcsúztunk két kedves barátunktól Kuperczki 

Józsefnétől Margitkától és Zágonyi Józseftől az egyik alapító tagunktól. 

Emléküket megőrizzük. De új tagokat is köszöntöttünk, Baráth Sándort, Deli 

Győzőnét, Kormosné Wittek Lujzát, 

Kovács Anikót, Kuperczkó Józsefet, 

Magda Zoltánnét, Palágyi Geraldnét, 

Szabó Vilmát, Szentgyörgyi 

Tivadarnét, Túróczi Árpádnét.  

Rendszeressé tettük a havonkénti 

találkozókat. Folytattuk az 

érdeklődést kiváltó előadásokat. Ilyen 

volt 2018. január 23-án amikor 

vendégünk volt Mikszáth Kálmán 

dédunokája Mikszáth Cseney 

Kálmán.  

A több mint egy órás beszélgetés 

során egy szimpatikus embert 

ismertünk meg, aki hányatott élete 

során nem sok előnyét látta 
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származásának. Most idős korában 

próbálja helyreállítani dédapja és a 

család reputációját, fellelni a szétszórt 

hagyaték maradványait, méltó módon 

emlékezve az Íróra.  

Március 13-án megemlékeztünk az 

1848-49-es szabadságharc és 

forradalomról előadó Kiss László 

volt. Megvitattuk Közösségünk tovább 

tevékenységét, jövőbeni működését. 

Április 17-én vendégünk volt Szabó 

László az orchidea társaság volt 

elnöke. Aki kitűnő előadása során 

kalauzolt bennünket az orchideák 

csodálatos világába. Nagyon sikeres és 

emlékezetes előadás volt. 

Május 15-én ismét közöttünk volt 

Oszter Vilmos a világutazó, most az 

Orosz Távolkelet világába kalauzolt 

bennünket, Vlagyivosztoktól 

Irkutszkig. Mint eddig ez az előadása 

is sok ujjat jelentett számunkra.  

 

Június 9-én megtartottuk a hagyományos félévzáró 

bográcsolást. a főzőmester most Ivády Pál volt. 

Augusztus 28-án új helyszínen jöttünk össze a Don 

Bosco közösségi házban. Kinőtük a református 

gyülekezeti termet, köszönettel tartozunk a 

gyülekezetnek, hogy biztosították számunkra 

működésünk fontos tárgyi feltételét. Miután Felvidéki 

kirándulásra készültünk rendhagyó irodalmi óra 

keretében Balassi Bálint nyomába eredtünk dr. Hantiné 

Gyenes Mária tanárnő vezetésével. Megvitattuk a II. 

féléves programunkat. 

Október 3-án Scharek Ferenc barátunk a csillagok 

világába kalauzolt bennünket asztrofotóival és 

érdekfeszitő előadásával.  Erről a világról jó lenne a 

következő évben is hallani. 
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November 7-én Ivády Pál emlékezett meg az 1956. október 23-i 

forradalomról. Az összejövetel résztvevői néma főhajtással tisztelegtek a 

hősök emlékének. Két barátunk Kurdi Gyula és Horváth János tartott 

vetítettképes élménybeszámolót Portugáliai, illetve Skóciai és Normandiai 

utazásukról.  Varga István javasolta, hogy a Vizsolyi Biblia reprint kiadásának 

példányát a Közösség vásárolja meg a Gyülekezetnek ajándékul. Scharekné Zita 

javaslatot tett egy kézműves foglalkozásra, ahol az ünnepi terítéshez, díszítéshez 

készítenének eszközöket. Időpont nov.23, és dec.14. Ide kívánkozik, hogy 

mindkét foglalkozás jól sikerült és folytatás bizonyosan lesz. 

December 12. Ó év záró, és Új év köszöntő összejövetel. Ivády Pál köszöntötte a 

szép számban megjelenteket. Köszöntötte Tálas Lászlóné Ibolyát születésnapja 

alkalmából és átadta Közösségünk jelképes ajándékát. „Nagy szeretettel 

üdvözlöm a Szemeretelepiek Baráti Közösségét. Miért is jöttünk ma ide? Van, aki 

azért jött közénk, hogy együtt legyen velünk és jól érezze magát. De egyben ez 

egy várakozási időszak számunkra. Ez a várakozási időszak majdnem 

mindenkinek mást és mást jelent. Sokan várják Jézus Krisztus születésnapját. 

Vannak, aki önmagában a karácsonyt várják. Van, aki hazavárja beteg 

hozzátartozóját. Van, aki a rokonokat várja. Van, aki gyermekét, unokáját várja 

haza mert együtt szeretnének lenni szeretteivel. Nagyszüleim is várták ebben az 

időszakban a kisded megszületését. 25-én nem csak Jézus született meg, hanem 

édesanyám is. 25-én érkezett meg nagyszüleim örömére. Mit is jelent számomra 

ez az időszak? Ó, Jézus! Gyermekként jöttél emberi világunkba. Gyenge, 

magatehetetlen gyermekként születtél meg, miként minden ember. Gyermekként 

szükséged volt a szeretetre, a gondoskodásra, a törődésre. Oly módon szeretnék 

hozzád közelíteni ahogyan az édesanyák gyermekükhöz. Szeretettel, 

gyengédséggel, odafigyeléssel. Alázattal meghajolva a születés titka előtt, a 

gyermek titka előtt. Rácsodálkozva arra, hogy minden új élet, minden újszülött 

gyermek az Isten 

ajándéka. Hiszem, 

hogy születésed új 

lehetőségeket, új utat 

nyit meg számomra. 

Születésed adjon, 

nekem bátorságot és 

erőt az újrakezdéshez 

és a lelki 

újjászületéshez! 

Kívánok mindenkinek 

áldott, örömökben 

gazdag Karácsonyt, és 

Boldog Új Esztendőt.”  
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Hatvan tagunk vett részt az összejövetelen. Scharek barátunk nagyszerű 

karácsonyi műsort állított össze. Jól sikerült az együttlét és ez jó alap a további 

munkánkhoz. Pezsgővel búcsúztattuk 2018-at és köszöntöttük az ismeretlen 

2019-et.  

Kirándulásaink. Még egy esztendőben sem volt ilyen sok mozgalmas és nagy 

érdeklődést kiváltó utazásunk. Igaz, kirándulásaink egynaposak, de 

feledhetetlenek.  

Február 23,  Nagyjaink nyomába szegődtünk és felkerestük Madách Imre 

kúriáját Csesztvén, és a Nagyságos Fejedelem városát Szécsényt.  

                      

Április 25. Találkozás a közel és a távol múlt emlékeivel Nógrádban.  Hollókő és 

Ipolytarnóc.  Kirándulásunk úti célja ismét Nógrád. Vajon mit is rejt a cserháti 

tájegység gazdag történelme, kultúrtörténete, ugyanitt földtörténetünk 

évmillióiról beszélnek a feltáró ásatások. Benczurfalván tisztelegtünk Benczur 

Gyula síremlékénél.   
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Június 01.  Liszt és Széchenyi . Doborján (Raiding,) és Nagycenk. Ennek a 

kirándulásnak kettős célja volt: tegyünk látogatást az ősi Sopron vármegyében  és 

keressük fel Doborjánt és Nagycenket. Ahol született Liszt Ferenc, és ahol élt gróf 

Széchenyi István. Egyikük a zenei világ kiemelkedő személyisége lett, a másik a 

magyarság felemelkedését szorgalmazta azzal, hogy tespedésből felrázza és a 

fejlődés útjára ösztökélje nemzetét.  

          

Szeptember 21. Körültekintő előkészítés után szeptember 21-én 

Szlovákiába(Felvidékre)hogy utazzunk Balassi Bálint nyomába. Járjuk be azokat 

a helyeket, ahol született, élt, alkotott. Így jutottunk el Kékkőre, Zólyomba és 

Végles várakba. Hiszen nem csak dalnok volt, és nem csak a szép magyar 

komédia szerzője, de harcos is volt, aki a végvári vitézek életéről verselt. A török 

ellenes harcokban alig 40 évesen esett el az Esztergomért vívott csatában. 
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Október 19.  Kissé 

hűvös reggel szálltunk 

buszra és indultunk 

Pápára induljunk a 

Kisalföld központjával, 

az iskolák, templomok 

és múzeumok városába. 

Meglepetéssel szolgált a 

református Ó 

templomban kialakított 

Pannónia Reformata 

Múzeum melyet 2018 

májusában nyílt meg a 

nagyközönség számára. 

Két állandó kiállítás 

látható az egyik egyháztörténeti, míg a másik a Hori titkai Egyiptomhoz köthető 

kiállítás. Ipartörténeti múzeum a Kékfestő Múzeum. 

 

Összefoglalva: gazdag utazási 

ismeretbővítő utunk volt. 

Mindezen utazásainkról 

honlapunkon.(Szemeretelep.hu) a 

kalandozások rovatában olvashat 

az érdeklődő. 

Befejezésül kívánom, hogy 

hasonló gazdag utazásaink 

legyenek 2019. évben is. 

 

Összefoglalót írásba foglalta Varga István  Megjelenésre alkalmassá tette Scharek 

Ferenc. 


