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Július 3-12. között a Szeben megyében, Bürkösön és környékén, teológus és 

vallástanárképzős hallgatókkal végeztünk missziói szolgálatot. A hagyományos nyári misszió 

része a gyermek- és ifjúsági tevékenység, családlátogatás, szükség szerinti fizikai munka, a 

megye falvaiban élő magyarság összeírása és esti istentiszteletek.  

Ottlétünk legszebb és 

leghálásabb része a gyermekprogram 

volt: napi találkozó a kicsikkel és 

nagyokkal, tanulás és játék, amire 

napról-napra nagyobb lelkesedéssel 

érkeztek. Első nap hat gyermek jött el a 

kihirdetett gyermekfoglalkozásra, 

számuk aztán a missziós hét folyamán 

tizenháromra gyarapodott. Ismerkedős 

játékok után tanultunk egy pár 

„mutogatós” ifjúsági éneket és mivel 

nagy népszerűségnek örvendtek, ezért 

egész héten a foglalkozások 

forgatókönyvének állandó részei lettek 

a bujócska, „Legyen az a híres nevezetes”, „Gyertek haza libuskáim”, „Kacsa” és „Vadász-

liba” labdajátékok. A gyerekek rövid idő alatt belemelegedtek a játékba, könnyen barátaikká 

fogadtak, és szeretetüket, ragaszkodásukat napról napra jobban éreztük. Persze a móka és 

kacagás mellett, azért imádkoztunk is, összekevert bibliai igéket illesztettünk össze, bibliai 

kifestősöket színeztünk. Bibliai történetekkel ismerkedtünk meg és beszélgettünk el a bennük 

foglalt üzenetekről. A vidám órák, hogy minden gyermek értse, két nyelven folytak, szomorú 

volt tapasztalni, hogy a román nyelvet 

nagyobb biztonsággal használják az 

egymás közti beszélgetésekben, de 

jóleső érzés volt, amikor egyik-másik 

gyermek odaszólt a társainak, hogy 

most inkább magyarul beszéljünk, vagy 

kijavítottak egy-egy román szót a 

magyar megfelelőjével. Elsősorban 

értük hívtuk meg Marosvásárhelyről a 

Habakuk bábcsoport gyerekművészeit. 

Nagy sikert aratott körükben, hogy az 

előadásban szereplő bábokat meg 

lehetett közelről nézni, fel lehetett 

próbálni egy-egy mesefigurát. 

A bürkösi és mihályfalvi 

hívekkel egésznapos kirándulást szerveztünk a Székelyföldre. Fontosabb állomásaink voltak: 

a parajdi sóbánya és fürdő, Korond, a székelyudvarhelyi református templom, visszafelé 

pedig a fehéregyházi Petőfi-emlékművet tekintettük meg. Az út folyamán Vetési László 

tiszteletes úr szinte minden településről, amelyen áthaladtunk, mondott pár szót, főként a 

templomokra hívta fel a kiránduló gyülekezetek figyelmét. Az utazásra kibérelt autóbuszban 

mindvégig jó volt a hangulat, beszélgetéssel, énekléssel telt el az idő.  
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Szolgálatunk egyik napját a bólyai református romtemplom kitakarítására szenteltük, 

együtt a bürkösi és mihályfalvi fiatalokkal. A Toldy kastély mögött évtizedek óta romosan áll 

a református kápolna, szentélye a kinőtt fáktól valósággal megközelíthetetlen lett; ennek 

kitisztítására vállalkoztak a fiatalok, és 

nagy lelkesedéssel el is végezték ezt. 

Egyik legszebb nap a gyermekek és 

fiatalok számára a vízaknai fürdőzés 

volt. Istennek hála, nagyon meleg idő 

kerekedett ki a borús reggelből. A 

bürkösi gyerekek az egész napot 

úszógumis felszerelésben a sós vízben 

töltötték, és sejtésünk beigazolódott, 

mert délután is nehezen tudtuk a partra 

unszolni és aztán indulásra készíteni a 

kis csapatot. Az egyik hittanos fiú, 

Sanyika, ezt így fogalmazta meg: 

„bárcsak visszajönnénk holnap, vagy 

még maradnánk itt estig” - ez talán 

mindannyiuk szívéből szólt. 

Egy félnapnyi időt szántunk arra 

is, hogy a bürkösi missziói körhöz 

tartozó falvakban felkeressük a talán 

soha meg nem keresett magyar 

reformátusokat. Igazi meglepetés volt 

Szászmuzsna, Nemes, Holcmány, 

Hortobágyfalva, Alcina, Szászapátfalva 

és Kürpöd, ahol több magyar családra is 

rátaláltunk. 

A programok közé néhány 

kirándulást is beiktattunk. Látogatóban 

voltunk: Szentágotán, Berethalmon, 

Oltszakadáton, a Transzfogarason, a 

Bâlea tónál, megtekintettük a vízaknai 

református templomot és a Szelindeki 

várat. Tíznapos gyülekezetépítő 

szolgálatunknak fontos része volt az is, 

hogy a bürkösi templom és parókia 

körül karbantartási munkálatokat 

végeztünk: kitakarítottuk a templom és 

torony padlásterét, a csatornákat, 

pótoltuk a tetőszerkezet hiányzó 

cserepeit, megmetszettük a szőlőlugast. 

Az esti istentiszteletek végén helyi 

érdekességekkel is meglepetéseket 

tartogattunk a gyülekezet számára: 

Vetési László által az 1970-es évek 

végén készített bürkösi fényképeket és hangfelvételeket. A misszió immár hagyományos 

vendége volt Kósa László budapesti művelődéstörténész, akadémikus, aki ez alkalommal 

Draskóczi István tanártársával érkezett és részt vett programjainkon. Két estén keresztül 

beszélgethettünk velük. Kósa tanár úr a szász-magyar kapcsolatokról, a szászok 

Csoportkép a bólyai romtakarítás után 

Kirándulás Vízaknán 

Tetőjavítás a parókián 



történelmének kulcsmozzanatairól mesélt, Draskóczi professzor úr pedig a középkori, főként 

erdélyi vonatkozású só, nemesfém és ércbányászatról tartott előadást.  

A hetet záró szombat estét közösen töltöttük a gyülekezettel a parókia kertjében, majd 

a misszió vasárnap délelőtt úrvacsoraosztással, a gyerekek műsorával és közös ebéddel zárult. 

Együtt épültünk és építettünk a bürkösi gyülekezetben, amely megfogyatkozva is, de 

várja, hogy közel tíz év után újra saját lelkipásztora legyen. 
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