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„Én az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami 
javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen 
járnod kell.” Ézsaiás 48,17



          

                     

Az első éves kiscsoport tagjaként

A barátaim lelkes élménybeszámolóinak köszönhetem, hogy én is az Onesimus tagja 

lehetek. Többször is meséltek, hogy mennyi hasznos dolgot tanulunk a csoportban, 

milyen vagány játékokat szoktak játszani, és a kirándulások, táborok mindig nagyon 

jók, illetve élménydúsak.

Ezt én is megtapasztaltam ugyanis elmentem a munkatáborba, ami 2014 jun.23-án vette kezdetét. 

Szerettem ott dolgozni. 

A munkaidőn kívül is voltak programok, amin jól éreztük 

magunkat és a társaság is szórakoztató volt. Úgy gondolom, hogy 

ennek a tábornak felkészítő jellege van mindenféle szempontból, 

mert megtanít minket, hogy az életben mindig tisztességes 

munkát végezzünk. Soha ne hanyagoljuk el, és mindig szeressük 

a munkánkat-, azt, amivel nap, mint nap foglalkozunk. Számomra 

ez egy nagy élmény volt, hogy ilyen szinten is megízlelhettem az élet nehézségeit, és örömeit egyaránt.

Másrészt a csoportbeszélgetések alatt is sok pozitív élményben részesülhettem. Nyolc nagyszerű 

embert ismerhettem meg a csoporton belül, akikkel igen jó a kapcsolatom.

Úgy gondolom, hogy jól összekovácsolódtunk, amit a csoportvezetőknek, Lenkének és Beának illetve a 

kreatívabbnál-kreatívabb játékoknak is köszönhetünk. Nekem egyaránt minden csapatépítő játék 

nagyon tetszett.

Szeptembertől szeretném, ha szintén sokat játszanánk, beszélgetnénk és, azt is, hogy járjunk 

kirándulni, táborozni a tél folyamán is.

Sokat köszönhetek az Onesimusnak, többek között, hogy megtanultam az életben a legnagyobb 

ajándék a család. Most megtudom becsülni azt, amim van és a céljaimért harcolni.

Végül, de nem utolsó sorban azt, hogy az életem során elém gördülő akadályokon sikeresebben tudjak 

átlépni, mint eddig.

Baranka Katalin, I. éves kiscsoport tagja



       

                          

 

 

Függőleges élményeim 

    

 

 Május 2-4. között zajlott a Kövesdombi Református Gyülekezetben a 

Hősrobbanás témájú Függőleges Keresztény Ifjúsági Konferencia.  
Hősgondozóink Adorján Éva, Dr. Horváth Levente és Horváth Mária 
voltak. 

A konferenciát leginkább a 14-19 éves korosztálynak szervezték, azzal a 

céllal, hogy mindenki felfedezze az igazi hőst az életében: Istent. 
Kis csoportokban ismerkedtünk, beszélgetünk, de lehetőségünk volt különböző műhelyeken és 

alternatív áhítatokon is részt venni, meg különböző 
játékokat játszani. 

 Különösen tetszettek a koncertek és a Bevállalom 

című előadás, hisz olyan embereket ismerhetünk meg, 

akiknek az életét megváltoztatta az Istennel való 

találkozás. 

 

 

 Nagyon meglepő volt az én számomra az, hogy 

minden ember hibázhat, mert eddig azt hittem, hogy 

csak én tévedek. Most már megtudtam, hogy mindenki 

követhet el hibákat kisebb-nagyobb mértékben, de 

minden jóvátehető, ha igazán megbánjuk tetteinket. 
 

 Köszönet a Jó Istennek, hogy résztvehettem, ugyanakkor a szervezőknek, hogy az idén 

is gondoltak ránk és újból megszervezték ezt a tanulságos, de egyben szórakoztató hétvégét. 

Csodálatos volt!  

 

Téglás Gina-Mónika, I. éves kiscsoport tagja 

 



       

                          

Az Onesimus szerintünk 

        Interjú a II. éves csoport néhány tagjával 

0. Hogy hívnak? Hány éves vagy?  

1. Honnan hallottál az Onesimus programról? / Ki által kerültél be?  

2. Hány éve veszel részt a programban? 

3. Mit nyújtanak számodra a kiscsoportok? 

4. Szereted-e a kiscsoporokat?  

5. Hasznosak-e számodra az Onesimus által megszervezett céglátogatások?  

6. Segítenek neked a pályaválasztásban? Ha igen, indokold miben?  

7. Milyen élményekkel gazdagodtál a táborokban?) Mit szerettél a legjobban?  

8. Melyik tabor tetszik a legjobban, melyik a „favoritod”?  

9. Szeretsz-e munkatáborba járni? Miért?  

10. Milyen kapcsolatban vagy a mentoroddal?  

11. Mit nyújt számodra az Onesimus?                                                                         

 

B. A. Szabolcs, 16 éves vagyok. 

1. Az iskolában hallottam. 

2. 2 éve. 

3. Új barátokkal ismerkedek meg  

4. Igen, szeretem. 

 5. Szerintem hasznosak, mert meg tudhattuk a 

cégvezetőktől, hogy milyen egy igazi nagy 

válásozásnak a főnöke lenni, és ezt hogy lehet 

elérni kemény munkával.  

6. Segít, mert megmutatja, hogy milyen 

szakmák közül lehet választani, és hogyan kell 

elvegezni őket  

7. Játszani szerettem, kivéve az Activityt meg a 

házi munkákat (pl: takarítás, sütés)  

8. A munkatábor, mert csak olyan táborban 

voltam  

9. Szeretem, mert meg tanulunk dolgozni. 

Mindegy, hogy milyen szakmánk van, csak az a 

fontos, hogy becsületesen végezzük el a 

munkánkat.  

10. Nagyon jó a kapcsolatunk többször 

találkozunk, beszélgetünk. 

11. Barátokat. 

P. Dalma, 17 éves vagyok. 

1. Hugi nénitől hallottam az Onesimusról és  
általa kerültem be.  

2. Lassan két éve veszek reszt a programban.  

3. Sok hasznos információt. 

4. Pozitívum jó barátokat látni, közös emlékek. 

Negatívum néha az időpont és az iskolai 
feladatok egyeztetése. 

5. Igen.  

6. Tisztábban látom, hogy suli után milyen 

lehetőségeim vannak elhelyezkedni, és addig is 
megtanulhatom, hogy mire kell, figyeljek majd, 

ha munkát keresek. 

7. Amivel gazdagodtam azok a barátok. 

8. A legjobban a Somodi tábor tetszett, ami 

2013-ban volt, mert nagyon sok barátra tettem 

szert. 

9. Szeretek munkatáborba járni, mert a munka 

mellett jókat szórakozunk és jobban 

megismerhetjük egymást és magunkat is. 

10. Jó kapcsolatba vagyok a mentorommal és 

örülök, hogy mindig ellát hasznos tanácsokkal 

és számíthatok rá. 

11. Jobb önismeretet és barátokat. 

 



                

 

                     

 

Sz. Lajos (Lali), 17 éves vagyok. 

1. A testvéremtől hallottam az 
Onesimusról, és így mentem el az 
interjúra. 

2. 2 éve. 

3. Sok mindent megtanultam az 
életről és a barátságról, ami 
segítségemre lesz ezután. 

4. A pozitívum az, hogy jól telik, 
jól érzem magam, és sok barátra 

leltem. Negatívum, az hogy kevés 
a játék. 

5. A céglátogatásban azt szeretem, 
hogy sok jó tanáccsal látnak el 
bennünket a cégvezetők. 
6. Igen segítenek, mert minden 
cégvezető elmondta a kezdeti 
nehézségeket is és hasznos 
információkkal halmoztak el. 

7. Megtanultam új dolgokat, és új 
élményekkel gazdagodtam a 
játékok, kirándulások és 
túrázások által. 

8. A munkatábor a kedvencem. 

9. Igen szeretek munkatáborba 
járni, mert nagyon jókat szoktunk 
mókázni, enni, és persze dolgozni. 

10. Nagyon jó kapcsolatban 
vagyok a mentorommal. 

11. Az Onesimus kikapcsolódást, 
szórakozást, tanulságos dolgokat 
nyújt számomra és sok barátot. 

T. Mónika, 16 éves vagyok. 
1. Mivel a Dorcas Gyerekotthonban nőttem fel 
Hugi nénitől értesültem első sorban, ugyanakkor 
több barátom és testvéreim is benne volt a 
programba. 
2. 2 éve 
3. Úgy érzem, hogy hasznos dolgokat 
tanulhattam az életről. 
4. A pozitívum, hogy új barátokat szerezhettem, 
és sokat tanultam a kiscsoportos 
beszélgetésekből. Negatívum nincs. 
5. Igen. 
6. Segítettek, mert rájöttem, hogy jobb, ha saját 
vállalkozást indítok el, és nem várom tétlenül, 
hogy valahol kerüljön munka számomra. 
7. A táborok a munka mellett kikapcsolódást is 
biztosítottak számomra és feltöltődést. Az egyik 
kedvenc programom a filmnézés és az azt 
követő megbeszélések, mert lekötik a 
figyelmem és sokat tanulok belőlük. 
8. A kedvencem a munkatábor. 
9. Nagyon szeretek, mert barátokkal 
kikapcsolódunk és dolgozni sem vészes, mert a 
munka az élet része. 
10. Nagyon jó, számomra fontos dolgokat meg 
tudunk beszélni. 
11. Az Onesimus nekem egy bizalmas kört 
nyújt, ahol jobban megismerhetem magam. 

 

Az interjút készítette: 

Székely Tünde, II. éves kiscsoport tagja 

 

   



               

 

                                      

  

 Onesimus tábor a Bucsinon 

 
A 2014-es tavaszi tábor különleges volt mindannyiunk számára, hiszen 

egis erkedhettü k az elsőéves soport éhá y tagjával, a i agy eglepetést 
okozott mindenkinek. Úgy gondolom, hogy egy jó csapat alakult ki.  
A tábor hétfő  délelőtt kezdődött, a találkozó a CE ház ál volt. 11:30 körül érkeztünk meg a Bucsinra. 
Az első apot egy kis is erkedő játékkal kezdtük, kie el ék két sze élyt, akik részt vettek e e  a tá or a  
Halmen István a CE ház igazgatója és neje Halmen Mária a Dorcas Ottho  vezetője. Istvá  á si a fiúkat igazgatta a 
munkában ugyanis elárulom, hogy 5 fiú és 5 lány vett részt ebben a táborban. Timi, Lenke és Hugi néni volt a lányok 
vezetője. Már az első ap eki kezdtü k a u ká ak, hisze  azért volt ez u katá or. A szobatakarítással kezdtünk. 
Két csoportra voltunk osztva, Hugi néni Tündével és Csabával, Gina meg én Timivel. Volt két segédünk is a konyhán 
Dia a eg Kata, akik Le ke irá yításával főztek.  

Nem csak dolgoztunk, hanem szórakoztunk is, ennek a tábornak egyik 
kimagasló po tja a hétfői a tirolizás tiroli kötéle  való súszás  volt számomra. 
Kedden már komolyabban vettük a munkát, viszont itt is voltak közös délután-i 
programok. 
Nekem, ami nagyon tetszet a kiabálós játék, ahol négy csoportra voltunk osztva 
és az egyik csoport a másiknak üzenetet kellett átadjon, amíg a másik két 
csapat torka szakadtjából kiabálva próbált megakadályozni. A játék tanulsága: 
az életünk során Isten hangját, nekünk szóló üzenetét a külvilág zaja miatt 
nehezen tudjuk, akarjuk meghallani.  

Este Fekete bárány í ű fil et éztü k eg, a it i de ki ek ajá lok. 
Szerdára már egészen jó hangulat uralkodott a táborozó társaságon, 
hangosabbak voltak a reggelik, az ebéd és a vacsorák! Sőt a közös u ka is 
jobb volt. Ez volt az a nap, amikor este arról beszéltünk, hogy kinek mit jelent az 
életben a munka, ez elgondolkoztatott engem. 
Csütörtök volt az utolsó nap, amikor nem 7-kor, hanem 8-kor keltünk ez volt a 
hét legjobb reggele. 
Egy hatal as pizzát készítettek ekü k a tá orvezetői k, ha olvasod, ezt a 
cikket arra gondolsz: Húúú!- de jól ment dolguk, vagy esetleg te is megkívánod, 
de ez e  olya  pizza volt. Ez a pizza valójá a  egy kiértékelő tá la volt, ahová 
színes kis pontocskákkal értékeltük a tábort, de ha azt gondolod, hogy ennyi volt a tábor akkor tévedsz, mert volt 
még ennél is jobb. Hazafele elmentünk igazi pizzázni, ahol mindenki kapott egy hatalmas igazi pizzát. Meg ne 
feledkezzünk a fizetésről, de ég ost si s vége, ezután mentünk a parajdi Lepkeházba, ahol kb. 200 lepke volt.  
Csodálatos napokat töltöttünk együtt. Köszönöm, hogy része lehettem.      
 
Papp Dalma, II. éves csoport tagja 
 
 

 

 

 

 

 

"Isten mondja: 

Örömmel teszek jót 

velük"  

       (Jeremiás 32,41) 



               

                               

 

Tábori gondolataim 

  

Az idén, június végén is sor került az Onesimus tábor megszervezésére a 

Bucsinon. Ez a tábor attól volt különleges, hogy minden nap dolgoztunk és 

fizetés is kaptunk érte. 

A munkaidőn kívül részt vettünk alternatív áhítatokon, és különböző 

szabadidős programokon. 

Szerintem ez a tábor nagyon hasznos volt, mert többen közülünk itt tanultak 

meg mosogatni, vagy kapálni.  

Nekem a szerdai nap tetszett a legjobban, mivel a konyhára voltam 

beosztva dolgozni, és nagyon szerettem ott segédkezni, sürögni-forogni és 

közben figyelni, hogy például hogyan állítunk össze egy ebédet. Továbbá 

érdekes volt számomra a vezetékes víz és áram hiánya, hiszen így 

átélhettem azt, hogy milyen lehetett nagyszüleink és dédszüleink idejében 

amikor, nem volt minden „a kezünk alá téve”, meg kell küzdeni a mindennapi szükségleteik 

teljesítése érdekében. 

Különösen tetszett a tábortűz, mivel mindannyian körbe ültük, 

énekeltünk és kitaláltuk a mi közös tábori mesénket. 

Az tábor utolsó napjának eseményeiből kiemelném a kiértékelőt, 

itt közösen megbeszéltük, értékeltük a táborvezetőket, a táborozó 

társainkat, a szállás, az étkezést, a munkát és a napi 

programokat. 

Hazafele úton meglátogattuk a lepkeházat, ennyi különleges óriáslepke még soha nem röpködött 

körülöttem, teljesen elbűvölt a látvány. 

Köszönöm, hogy részt vehettem ezen a táboron . 

Téglás Gina-Mónika, I. éves csoport tagja 

 

     



               

                               

 

 

 

Angol táborban is voltunk 

 

Az idei év e  lehetősége  yílt arra, hogy egy kelle es hetet töltsek el július 28. és 

augusztus 4. között a Bucsinon. Körül- elül 80 gyerek és a szervezők társaságá a  

teljesen kizökkenhettem az otthoni megszokott kerékvágásból. 

Az első ap vegyes érzel ekkel töltött el e ge . 80 e er ől összese  két e ert 

ismertem, de ez nem okozott nagy problémát. Amint megtudtam melyik az én 

szobám, gyorsan felmentem és próbáltam picit berendezkedni, majd kíváncsian 

vártam a szobatársai , hisze  ők sak késő  érkeztek. Közöttük volt egy olya  lá y is, aki évekkel ezelőtt 

óvodástársam volt és miután lejártak az óvodás évek, nem is tartottuk 

a kap solatot. Nagyo  eglepődte . A tá or alatt teljese  

újra arátkoztu k . 

A közös étkezések, a kiscsoportos beszélgetések, az angolórák, a 

játékok, mindezek teljesen más közérzetet nyújtottak, mint otthon.  

A folytonos nyüzsgés, hogy mindig volt kihez hozzászólni, mindig volt 

vala i tee dő… talá  ez hiá yzik a 

legjobban, és persze azok az emberek, akiket ott megismertem. Nagyon remélem, 

hogy viszo tláto  őket, a i e  lesz olya  kö yű, ivel éhá ya  essze laknak 

Marosvásárhelytől. 

Az el élkedések, a elyek tö yire Iste ről szóltak, elgo dolkodtattak, és úgy 

érze  ta ulta  előlük. Az első apok a  hallotta  ég olyat, hogy e jü k 

ár haza , ezzel elle tét e  az utolsó apo  ár sak azt, hogy „ arad i szeret é k’’. 

Köszö ö  szépe  i da yiu k evé e  a szervezők türel ét, szeretetét, a ivel hozzá k fordultak a hét i de  

napján. 

Györfi Szidónia, I. éves csoport tagja 

 

 

 

 

„Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr.  

Boldog az az e ber, aki Őbe e bízik.” 

Zsoltárok 34,9 



               
 

                       

 

Őszi tá or az O esi us a  

 
 

Az őszi O esi us u katá orra szepte er 8-á  került sor, hétfő  reggel 
11 órakor volt a találkozó a CE-háznál, és 14-en indultunk útnak. Néhányan 

közüllünk izgatottan várták a megérkezést, hiszen még nem jártak a Bucsinon.  

A tá orvezetői k Hal e  Istvá  és Mária voltak. Kezdéské t Hugi é i 
eligazítást tartott a szobákkal kapcsolatosan, ajd a tá ori köszö tés következett. Is erkedő játékokkal folytatódott 

a program, annak érdekében, hogy jobban meismerjük a táborozó társainkat. 

Nekem a cukorkás játék tetszett a legjobban, mivel ahány cukorkát vettél a 

tálkából annyi pozitív tulajdonságot kellett mondanod magadról, és ez kihivás volt 

számomra. 

Ebéd után megbeszéltük a délutáni munkát és nekiláttunk, Hugi néni a lányokkal a 

szobatakarításnak fogott. 

A fiúkat pedig Istvá  á si igazgatta, ők ki t dolgoztak az udvaro . A api 
munkánk kértékelésére este került sor, és mindenki egyénileg elmonda, hogy 

ilye ek élte eg a api u kát, illetve eghallgattuk a tá orvezetői k észrevételeit és javaslatait is. 

 

Késő  az e édlő ől ozit varázsoltu k, és egy ta ulságos fil et éztü k eg 
aminek az üzenetét egy mondatban ugy foglamaznám meg, hogy: Az apa 

hősies tette fiáért. 
Második ap délelőtt folytattuk a u kát, két lá y az e édfőzés e  
segédkezett, a többi lány a faházban takarított, a fiúk fát hordtak, és 

takarítottak a tábori épület körül. Ebéd után pihenés és közös játék 

következett, a legvidámabb pillanatokat az óriásfocilabdával való párosfoci 

okozta, sokat nevettünk. 

Következő ap ár elég faradta  é redtü k, de várt rá k 55 kg vi etta, a it le kellett 
sütnünk. A fiúk tüzet raktak, és sütni kezdtek, a lányok megpucolták a vinettát a 

héjától.  

A délután a megszokott program szerint zajlott, és sokat nevettünk együtt. Este 

tá ortűzrakásra adtuka fejü ket, kise -nagyobb 

sikerrel, de sötétedésre a tá ortűz is lo ogott. 
 A tűz körül é ekeket eg rövid jeleneteket adtunk 

elő a tá or életé ől. 
 

Az utolsó nap kicsit különlegesebb volt, parajdon pizzáztunk és munkánk 

jutalmaként még a fizetés sem maradt el. 

 Én fantasztikusan éreztem magam, ebben a táborban és szerintem a többiek is osztják a véleményemet. 

 

 

 

 

Székely Réka, II. éves csoport tagja 
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