
Kővár vidékén jártunk 

 

Szeptember 25–28. között egy lelkészekből és egyetemistákból álló ötfős csapat indult 

útnak Máramaros környékére, a Diaszpóra Alapítvány által szervezett tanulmányi 

kirándulásra, szolgálatra. Lelkes vezetőnk Vetési László tiszteletes úr volt, ugyanakkor részt 

vett Sipos-Vizaknai Balázs lelkész, Rátoni Botond és Csillag-Csukui András teológiai 

hallgatók, illetve Szász Eszter valláspedagógia szakos egyetemista.  

Az idő nem kedvezett nekünk, de ennek ellenére mindenki vidáman várta az indulás 

pillanatát. Útközben számos különlegességet csodálhattunk meg, többek közt meglátogattuk 

Hidalmás után, Almásgalgó mellett a Sárkanyok kertjét, a szamoscikói, a pribékfalvi, 

kővárhosszúfalui, a zsibói kastélyt, ugyanitt a botanikus kertet, és a szamosardói református 

templomot. Késő délután értünk úticélunk végére, Koltóra, ahol Varga Károly helyi tiszteletes 

úr és felesége nagy szeretettel és meleg estebéddel vártak minket. Majd Károly bácsi 

kalauzolásával megnéztük, a Teleki-kastélyt, Petőfi és Júlia szobrát, és annak a nevezetes 

somfának utódját, melynek árnyékában írta Petőfi Sándor a koltói verseit, többek között a 

Szeptember végént.  

Pénteken, a korai ébresztő után Nagybányára indultunk, ahol megtekintettük a 

református templomot, majd a temetőben megkerestük az itt elhunyt Czelder Márton moldvai 

misszionárius lelkész sírját. Délutáni programunknak a régi megyének nevet adó Kővár 

meglátogatását tűztük ki. Ezt a túrát edzésnek is lehet tekinteni, mivel a következő napon 

nagy kihívás előtt álltunk, hisz elterveztük, hogy megmásszuk a Cibles-csúcsot. Szombaton 

reggel autóval Magyarláposra mentünk, majd dél körül indultunk el a nehéz útra. Ötórás túra 

állt előttünk. Sajnos csak Andrásnak és Balázsnak sikerült feljutni a csúcsra, bennük több volt 

az életerő, jobban tudtak haladni és felérve 1839 méterről csodálhatták a tájat. Miután ők 

visszatértek, igyekeznünk kellett lefelé, nehogy ránk sötétedjen. A túra után visszaindultunk 

Magyarláposra, ahol a tiszteletes úr, Székely Zsolt és a gyülekezet meleg étellel várt minket, 

ami a fárasztó nap után mindnyájunknak nagyon jól esett. A vacsora után Orbán István, IV 

éves teológus otthonában, illetve a parókián kaptunk szállást éjszakára. 

Vasárnap a magyarláposi istentiszteleten Orbán István hirdette az igét, és mi egy rövid 

műsorral örvendeztettük meg a gyülekezetet, majd siettünk Domokosra, ahol Rátoni Botond 

végezte a szolgálatot, műsorunkat itt is előadtuk. Délután testileg-lelkileg feltöltődve 

indulhattunk haza hegyeken át a Nagy-Szamos völgyének irányába, Ispánmező és Felőr fele. 



Itt már csak annyira álltunk meg, hogy megnézzük, hogyan halad a helyi gyülekezet a 

szórványbentlakás építésével. 

Sötét este lett, mire hazaértünk; igencsak fáradt volt csapatunk a szolgálatok és az előző 

napi túra után, de elmondhatom, hogy csodálatos tanulmányi kirándulásban lehetett részünk. 

Olyan helyeket és embereket ismerhettünk meg, amelyek által sok új tapasztalattal, élménnyel 

gazdagodtunk.  

 

Szász Eszter 

 

(Megjelent a Levél. Ünnepi üzenet az Erdélyben és Kárpátokon kívül szétszórtságban élő magyar 

keresztények számára című időszaki kiadványunk Advent - Karácsony számában p. 39-40) 


