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ZSOMBOK GYÖRGY

ARANYOSAPÁTI ÉS ÓPÁLYI
ÖSSZESÍTETT BESZÁMOLÓ

Október 28-29.
Kiindulás a kályhától......

Októ-
ber 28-án
reggel volt
még elintéz-
nivalóm, kb.
de. 10-kor
már készen
álltam az útra
- de hát nincs
kályha! Fázik
a gyülekezet, korán jött a hideg. Nincs mit tennem: a
kályhára vonatkozó kérést minden általam ismert fó-
rumra föltettem, egyetlen cserépkályha-ígéret futott be,
semmi más.

- Ha legalább tízezer forint már lenne, a többit
csak összedobnák - futott át a fejemen - de hát nincs*.
Nincs, hát nincs - gyerünk, indulás!

Cseng a mobilom - Pista telefonál: - Gyuri, az
Ilka utcában vannak testvérek, ha nem indultál még el,
akkor menj be hozzájuk, mert valami gyerekjátékokat
akarnak leküldeni.

Átmegyek, nincs messze - nehezen megtalá-
lom a lerobbant bérházban Lakatos Attilát és feleségét
Ágit - noha néhány lerobbant személy, kevés vérrel az
alkoholjukban, a földszinten megkísérelt meggyőzni
arról, hogy ebben a házban ilyen nevű ember aztán
nem lakik!

Ági és két kisebb gyereke volt otthon, betettük
a Rudolfba a gyerekbiciklit, ezt-azt, közben össze is
barátkoztunk. Elköszönés előtt Ági a kezembe nyom
egy borítékot: - Tudom, hogy fáznak az ottaniak, egy
itt tízezer forint, vegyenek egy használt kályhát, vala-
mennyit még biztosan hozzá tudnak adni.
Nem mondom - teljesen ledöbbentem. Elmondtam
Áginak, hogy éppen az előbb futott át a fejemen: ha
már lenne tízezer, a többit csak összedobnák! Ági majd
a nyakamba ugrott: Neki meg éppen a csomagoláskor
jutott ugyanez az eszébe.....    Véletlen???

Még hazavezettem - Ilka utca a szomszédunk-
ban van - otthon egymás után ötször csörög a telefon:
’Gyuri, fölajánlok ezret - két napig nem bagózok.’ A
másik: ’Küldök hatszázat, ma böjtölök.’  A harmadik
csak úgy ad ezernyolcszázat - összejött még 6500 fo-
rint!

Összesen 16 500 Ft van a kezemben, illetve
beígérve másfél órával a tízezer forintra áhítozó gon-
dolat után.. .. .   Véletlen??

Közben elszorul a torkom és egy erős ösztön-
zést vélek hallani, már az M3-on vagyok, valami
olyasmit: ’Megfulladsz, ha nem mondod el!’ Az ígérő-

ket ismerve meg merem hitelezni az összegeket (hó vége
van...), s viszem a pénzt magammal.

Ne mondd el!
- kapacitál Pista, - tudod, milyenek a cigányok. Itt, ha
pénzről van szó, megindul a fejük.. ..
Hallgatom, de a belső késztetés eddig nem tapasztalt mó-
don taszigál: -Pista, ha hallgatok, megfulladok!
Rövid leszek: Pista nagy nehezen belement és az istentisz-
teleten elmondtam, mi történt - óriási a lelkesedés, hallelu-
ja, éljenzés - és az adakozásban még annyit összeadtak,
hogy a kályhát valóban meg tudták venni (23 000.-Ft-ért)

Novemberben már működött is - lásd a képet: Per-
sze a kéményt ismét csak ideiglenesen alakították ki, úgy
cigányosan, hamarjában.. .. - az Aranyosapátiban tavaly
már ’jól bevált módon’ ismét a ház oldalán vezették ki a
füstcsövet (másodszori próbálkozásra).

Az istentisztelet befejező eseménye immár rend-
szeresen az adakozás: utána Pista hálát mond a kosárban
összegyűlt adományokért és áldást kér az rá.

Adakozás: másképpen kellene?
Egy másfajta adomány is érkezett: ezeket a

neonzöld színű trikókat szétosztva úgy nézett ki a sötétben
hazafelé tartó gyülekezet, mint egy nagy szentjános-
bogarakból álló
csoport. A trikók
további sorsa
ismeretlen -
ugyanis egy hó-
nap múlva már
egyet sem láttam
az embereken.
Ez közvetve intő
jel lehet az ada-
kozás helyes
módjára?

Betegség továbbra is
Ernő bácsi állapota súlyosbodott (előző beszámo-

lómban tévesen Jenő bácsiként mutattam be), orvosilag
menthetetlen, az aranyosapáti gyülekezetből látogatják,
nem érzik elhagyottnak magukat.
Sajnos Balog Sanyi állapota sem javult, meglátogattuk:
újabb operáción esett át, a hasa rettenetesen fölpuffadt.
Örült, hogy ott voltunk, imádkoztunk is. Nem panaszko-
dott, csak azt kérdezte, hogy miért kell nekem ezt most
elszenvednem? (A ’most’-ra helyezte a hangsúlyt - ahogy
elmagyarázta: a mostani eszével értené, ha előző élete mi-
att kellene szenvednie. Hat éve tért meg, azóta nem ivott
egy kortyot sem, a masszív dohányzást is egyik percről a
másikra hagyta akkor abba... - ezek majd mindennapos
csodák számomra a megtérőknél).

 elnézést az adakozóktól, de nem csináltam „kasszát” rettenetes
időhiányom miatt szeptember közepétől december elejéig... Most
bepótoltam. Jelenleg a nem nem célirányos de rendszeres (H.J.),
az alkalmi adakozásokból (K. Judit, Z.G.) és a maradvány pén-
zekből összesen 35 340.- Ft van – tehát futott volna akár kályhá-
ra is belőle. Azonban mint majd kiderül, ennek is megvan a maga
helye és oka.
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Sajnos nagyon rosszak a kilátásai, ahogy az egyik or-
vos bizalmasan el is mondta nekünk.

A vendégprédikátor
Az istentiszte-

letekre Pista rendszere-
sen hív vendégprédiká-
torokat, a szomszédos
gyülekezetekből, vagy
korábbi ismerőseit.
Ezek egyike Sós Péter,
akiben rendkívül szere-
tetreméltó embert is-
mertem meg. (Mint
született nazarénus, ő is
lehúzta a maga három
és fél évét Baracskán -
erről olyan természete-
sen és mintegy mellékesen beszélt, ahogy az eső lefelé
esik az égből.. ..). Az alábbi képen éppen Anikó ven-
dégszeretetét élvezem - én - mivel Péter éppen, mint
kiderült, Gedeon-böjtöt tartott. (Azt hittem, rossz a
gyomra, azért eszik csak keveset és csak teát ivott - s
rákérdeztem: azt mondta, hogy 21 napig böjtöl éppen,
mert nagy elhatározásra készül egy munkavállalással
kapcsolatban - de azért eszik velünk (szerintem éppen
csak valamit!), hogy ne okozzon föltűnést. Egyébként
reggel-este egy-egy szelet kenyéren és vízen él ez idő
alatt. Hmmm - lehet, hogy lenne mit tanulnunk??)

Ajánlom figyelmetekbe, pl. lelkigyakorlatra előadóként, tanítóként!
Apróbb, de fontos változás: az aranyosapáti

gyülekezeti ház bejárata (és Pistáék lakása) előtetőt
kapott. Nem ver be az ajtókhoz majd a hó és az eső.
Sajnos a ’terasz’ vízszintezése kívánnivalót hagyott
maga után, a víz ugyanis - seprű híján** - a fal felé
akart mindig folyni (ahol most a székek állnak) -
ahogy ezt a felázások is ’gyönyörűen’ mutatják... ..
(** - a bádogosok szerint amióta a seprűt föltalálták, a
víz arra folyik, amerre az ember akarja)

Ahogyan Sós Péter velünk ’eszik’ és tanítás
közben

November 18-19.
Temetés

Ernő bácsi meghalt, két hete. Pista temette - ’köz-
megelégedésre’, nagy tisztességgel, leállítva a ’cigányosan’
viharos nagyjeleneteket (’Ne engedjétek, hogy bevegye a
főd!’ ’Kikaparom onnan, ha kell puszta kézzel is!’, stb. -
ezek a hangos fölsírások-kiáltások és rikoltozások most
elmaradtak.)

Pista arról beszélt - ahogy visszahallottam -, hogy a
halál az élet elengedhetetlen része, az út végén az Úr áll.
Ha a meghaló ember őt nézi, akkor meg tudja tenni, hogy
nem csak a halálokozta szenvedésekre gondol, hanem arra
figyel, aki várja. Ahogyan a bevásárlás terheit cipelő asz-
szony sem arra gondol, hogy milyen nehéz terhet cipel,
hanem arra, hogy milyen jót fog készíteni a családjának.. .’
Nagyon megviselt - mondta Pista -, pedig föl vagyok rá
készülve. Nem sok temetésem volt eddig. Szembe kell
néznem a családdal, ilyenkor is reményről beszélek! - sokat
segít az ima és a belőle fakadó bizonyosság.

Anikó irtózik a halálesetektől - ez alkalommal mé-
gis erőt vett magán: ’Az lett a végén, hogy láttam, miért
kell elmennem hozzájuk, vigasztalni, erőt adni - s magam
is erőt kaptam ebből.

Ernő bácsi családjának gyűjtést rendeztek: 15 000.-
Ft-ot adott át nekik a két gyülekezet!

Sajnos Balog Sanyi egyre rosszabbul van… csodá-
ban bizakodok.

A kályhát etetni kell
Pista a ’Böjte-módszerrel’ tüzelőt szerzett a fent

- megelőlegezetten megmutatott kályhába is: egy tarra
vágott területet megtisztítottak a ’ducskók’-tól azokért
cserébe. Egyelőre azonban csak ő és állandó, hűséges segí-
tői: Máté Jóska és családja aprítja.

Pista fejsze-térítő munkában. Sokszorosan is hasz-
nos: megszabadult egy-két kilótól, melege is lett, szemé-
lyes példával jár elöl, s lesz valamennyi tüzelőjük is...

Pista ’le is hordta’ a gyülekezeteket: ’Meleget
akartok, de tenni nem tesztek érte, pedig lehetne! Holnap
kimegyünk, Jóska ad egy kiskocsit, s hozunk ’ducskó’-kat,
de föl is kell ám majd aprítani!’

 Lásd Böjte Csaba levelét ’A nagy fenntartó rendszerektől való
függetlenedésről’ (2011.október?) - Ez az én emberem, egyszer
de elhívnám hozzánk tanítani! - mondta Pista.
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Nem lett egyelőre nagy sikere a fölszólításnak

- ismerős a helyzet?

Adakozás egymásnak
Egyszeri alkalom volt vagy rendszeres lesz?

Nem tudom. Tizenöt csomagot készítettek a gyüleke-
zeten belül - egymásnak, s a november 11-i istentiszte-
leti alkalommal megajándékozták egymást:
Pista indokolása: ’Az a célom, hogy megtanítsam a
gyülekezet tagjait, hogy adjanak egymásnak, mert: Ne
legyen közöttetek éhező, gyámolítatlan.. - Mindegy,
hogy mit hozol, de hozz valamit a másiknak, ajándék-
ba, szeretettel! Összeírtam a gyülekezet tagjait, a rá-
szorulókat (zsgy: édes Istenem, hát szerintem csak
azok vannak itt!.. ..) - volt aki a kapott csomagját
ezeknek adta tovább. Tudod, most lesz a Mikulás, erre
is készülhetünk ezzel.. .. Te Gyuri, karácsonyra nem
lehetne ajándékcsomagokat szerezni valahonnan? Tu-
dod, talán gyárak adakoznának: száraztészta,rizs,baba,
bármi, húskonzerv, no meg egy kis édesség a pulyák-
nak, és az asszonyoknak is valami apróság.

- Mennyi kellene?
- Olyan ötven.. ..

Pistáék lakása
Bocsánat, tudom, hogy nem illik - de ez nem

kibeszélés, hanem a tények ismertetése: a mi sze-
münkkel nézve ugyancsak lenne mit tenni. Anikó na-
ponta vívja meg a háziasszony harcát a körülmények-
kel, legutóbbi büszkesége a téglautánzatú tapétával
’barátságosabbá’ tett konyhafal: De mi minden kelle-
ne még! Pista nem is igen ér rá, no meg a mutatóujja
jobban dolgozik, mint ő maga.

Szükségük lenne
Hiába kértem eddig, hogy írják(!!) össze, mire lenne
szükségük - ez nem megy. Most ’kegyetlen’ lettem és
addig nem tágítottam, amíg végig nem néztük a lakást.
Ennek eredménye, hogy használtan vagy újként, mara-
dékként, mindegy! Ha van, ’jöhetnének’ a következők:

- fogas, akasztós előszobai, cipőspolc;

- tükör- és tükörtartó,
- linóleum, vagy PVC, vagy padlólap (min. 6 m2, de

24-26 m2 kellene igazán),
- kádhoz és mosdóhoz csaptelep,
- kályha!!! (2 db kellene, cserépkályha is lehet),
- falikar(ok), kis állólámpa
- ágy, rekamié;
- falipolc (konyhába, étkezőbe)
- fehér (10 x10 cm-es csempe) 15-20 db
- akasztós ruhásszekrény;
- hűtőmágnesek;
- ajtózárak, kilincsesek (kisebb és nagyobb méretű

egyaránt 2-2- db);
- szigetelő csík (ajtóra, ablakra), lééc, szögszalag
- 210-220 cm hosszú függöny- v. vitrázsrúd,

Egyelőre ennyi. Elhatároztam, hogy januárban négy hét-
köznapra megyek hozzájuk, amelyből kettőt Pistával a
lakásban, szerelésekkel, javítgatásokkal fogunk eltölteni -
ha a Magasságbeli is úgy akarja....

A gyülekezet létszáma gyérülne?
Nagyon kevesen voltak istentiszteleten Aranyosa-

pátiban: Ha nem hozom el Katit, Zsuzsit (bal oldalon,
mindkettő csíkos felsőben) és néhány rokonukat Kisvar-
sányból , bizony talán csak tizenöten lettünk volna össze-
sen? Nem tudom (még), hogy a hideg lenne az oka,
és/vagy a korábbi családi ’összezördülés’, vagy egyéb?

December 15-16.
Balog Sanyi is meghalt

Szombaton délután hívott föl Anikó, hogy Balog
Sanyi meghalt, kedden lesz a temetése - többet nem is tu-
dott mondani, nagyon sírt.

Történetesen szerda-csütörtökön készültem hozzá-
juk, de egyéb munkáim miatt csütörtök-péntek lett belőle.
Az halálesettel kapcsolatos ügyintézés elhúzódott, úgyhogy
a temetés csütörtökre halasztódott, Pista telefonálta meg.

Adományok, karácsonyi ajándékcsomag
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A Bokor KV-ban és két közösségünkben is

gyűjtöttünk arra, hogy a novemberi beszámolómban is
említett karácsonyi ajándékcsomagokhoz valókat meg-
vásárolhassuk. A gyűjtéshez néhány nappal később két
VAK-csoport adománya érkezett be.
Az gyűjtés eredménye: eddig összejött pénzek (amikor
végre ’kasszát csináltam’): 35 340.-
A Bokor KV a legutóbbi találkozón összeadott kere-
ken: 30 000.-
A Bokor Teri-csoportjának adománya

34 000.-
A 2.Szombatos csoporttól

12 000.-
VAK-4

40 000.-
VAK-5 (’hitel’)

60 000.-
további egyéni adományokból

8 700.-

Összesen: 220 000.- Ft
jött össze

A bevásárlást a hét elején a Penny-ben végeztem:

meny-
nyiség

ár mennyi-
ség

ár

liszt: 100 kg 12 90
0.-

naprafor-
gó(50g):

50 tasak 6 450.-

cu-
kor:

50 kg 14 45
0.-

gyümölcskon-
zerv:

100 doboz 26 900.
-

rizs: 100 kg 19 90
0.-

3in1 Nescafé: 50 tasak 22 450.
-

olaj: 50 liter 14 36
0.-

majonéz
(480g):

50 flakon 16 450.
-

tész-
ta:

100 kg 14 90
0.-

ketchup
(500g):

50 flakon 11 450.
-

vag-
dalt

50 dobo
z

11 95
0.-

szaloncukor: 16 kg 11 928.
-

tej: 100 liter 16 90
0.-

mazsola
(100g):

50 tasak 9 950.-

tejföl 100 dob
oz

6 900.
-

mandarin: 4 kg 1 196.-

pásté-
tom:

70 dobo
z

7 630.
-

Összesen: 226 66
5.-

A rakomány kb 800-850 kg-t tett ki, ezt sze-
gény öreg Rudolf-om nem bírta, Imre fiam adta köl-
csön vállalkozásuk VW-Transporter-ét, az is csaknem
tele lett. Szemléltető ábra a rakomány nagy részéről:
(A kép érkezésünk utáni nap készült.)

Éppen 12h55-kor érkeztünk meg, gyorsan le-
rámoltuk a holmikat a kocsiról Anikó és Jutka segítsé-
gével - szerencsére erre az alkalomra Ágnes húgom is

eljött, ő is segített - és mentünk a temetésre. Az eső folya-
matosan szemerkélt, zuhogott, vagy csak ’úgy esett - ahogy
annak lennie köll’.

Temetés
Rövid időn belül ismét egy temetés. Balog Sanyit

sirattuk-búcsúztattuk mintegy száz-kétszázan. Ismét - ci-
gánytemetésen szokatlan - méltósággal.

Pista név szerint sorolta föl (fejből) a búcsúzókat:
családtagokat, barátokat, ismerősöket - tizenegy percen
keresztül. Énekeltünk, imádkoztunk, vigasztaltuk egymást.
Utána az immár a nagycsalád fejévé vált fiúnál, Sanyinál
jöttünk rövid időre össze. Ott át kellett néznem az orvosi
papírokat. Megnyugtattam őket, hogy nem orvosi hanyag-
ság volt az oka a halálnak, hanem a betegség vált végzetes-
sé (s mint a dokumentumokból kiderült, a félelmetes kór-
házi szuperbaktérium, a methicillin-rezisztens
Staphylococcus aureus okozta fertőzés is közrejátszott
ebben). Ez a ténykedés, a hosszú és sokszor megismételt
érveléssel nagyon fontos volt, hiszen zsigeri bizalmatlan-
ság, indulat, mondhatni - tradíciók által megkövetelt -
bosszúvágy ébred a cigányemberekben (is) egy-egy szere-
tettjük elvesztésekor. Mivel régen ismertek, s tudták, hogy
az öreg Sanyit nagyon szeretettem, végül ’elfogadták az
értékelést’.


