
 



           

                       

     

 

Gondolatok az elsőéves kiscsoportról 
  

 

Végigizgult interjúkkal kezdődnek közös élményeink az Onesimus projektben.  

Ahhoz ugyanis, hogy bekerülhessünk az elsőéves kiscsoportba mindenkinek interjún 

kellett részt venni. Izgatottan vártuk, hogy ki és mit fog kérdezni tőlünk. Miután ezen 

átestünk, még izgatottabban vártuk az első csoportot és az első együtt töltött órákat. 

Ezen a napon egy teljesen új világ nyílt meg előttünk, új ismerősök vagy akár új barátok, 

akikkel minden második héten két kellemes órát töltöttünk.  

Csoportvezetőink újabb és újabb szórakoztató, illetve ismerkedő programokkal, 

vetélkedőkkel vártak minket. 

A csapatnak szüksége volt egy kis időre, amíg összerázódott. Most már a csoporton kívül 

is tartjuk a kapcsolatot és igyekszünk minél többet találkozni.  

 

Csoportvezetőink sportnapot is szerveztek, amit Koronkán tartottunk az iskola 

területén. Ez nagyon emlékezetes nap volt számunkra, 

teli élményekkel. Fociztunk, szabadon választhattuk 

meg, hogy melyik tevékenységbe szeretnénk 

bekapcsolódni és közösen pizzáztunk meg 

Activityztünk. Így indultunk haza, csodaszép emlékekkel tele, amit soha nem felejtünk 

el. 

Kiemelnék még két programot, amin jól éreztem magam és emlékezetes maradt: a 

félévzárót a Somostetőn és az állatkertlátogatást.  

Nyári időszakban Onesimus táborokban vettünk részt, ahol jobban megismerkedtünk és összehangolódtunk.  

Így még inkább várjuk a folytatást...  

Papp Dalma, I. év, Marosvásárhely  

 

 

 

 



       

                          

 

Onesimus egy elsőéves szemszögéből 

          Interjú Szabadi Lajossal 

 

Annosimus: Lalex, te az első évedet fejezted be az Onesimusban, ha két szóban kéne jellemezd az elmúlt évet, mit mondanál?  

Szabadi Lajos: Két szóban nagyon nehéz jellemezni az elmúlt évet, mert nagyon sok minden történt velünk, de 

mégis megpróbálom: jó és színes. 

Annosimus: Tulajdonképpen te miért és hogyan csatlakoztál az Onesimushoz? 

Szabadi Lajos: A testvérem mesélte, hogy van az Onesimus projekt, és nagyon megtetszett, érdekesnek, 

izgalmasnak találtam az egészet. 

Annosimus: Mesélj kicsit az élményeidről. Mi volt a legjobb tapasztalatod a projektben? Esetleg tudnál-e negatív élményt említeni? 

Szabadi Lajos: A legjobb elményem a munkatábor volt. Megtanultam, hogyha valamit el akarok érni az életben 

azért dolgoznom kell, és hogy mindent a legjobb tudásom szerint tegyek. Megtapasztaltam, hogy milyen minden 

nap munkába menni és dolgozni, és megpróbálni megfelelni az elvárásoknak. 

Rossz tapasztalatom azonban nem volt.  

Annosimus: Milyen elvárásokkal folytatod a projektet? 

Szabadi Lajos: Azt szeretném, ha még érdekesebb lenne, sok jó élménnyel, és legyen még  összetartóbb 

csoportunk. 

Annosimus: Milyen tanácsot tudnál adni azoknak, akik ezután kezdik az első évet? 

Szabadi Lajos: Mindenkinek azt ajánlanám, hogy jöjjön bátran, mert nagyon jó, érdekes, izgalmas, nagyon megéri 

csatlakozni, rengeteg  élmenyt és tapasztalatot lehet szerezni. 

Annosimus: Van-e üzeneted a vezetőség részére? Milyen témáról szeretnél még hallani?  

Szabadi Lajos: Jó lenne, ha kicsit pörgősebb lenne, és bármilyen témáról szívesen hallanék. 

                               

 Interjút készítette: Molnár Júlia, szenior(ina), Marosvásárhely 

 



                    

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Somosdi munkatábor 

 

Az első napunk a munkatáborban könnyű volt, hiszen inkább az 

ismerkedésről és a közös játékról szólt, amikor a csoportvezetőinkkel 

különböző játékokat játszottunk.  

Első este megismerkedtünk az 

ifisekkel és a somosdi fiatalokkal is, 

akik nagyon kedvesek voltak 

velünk. Reggel közösen elolvastuk a 

Mai igét, majd megbeszéltük.  Az 

elkövetkező napokban különböző 

családokhoz mentünk dolgozni, 

ahol segítettünk a ház körüli 

teendőkben, virágokat ültettünk, meg szőnyeget mostunk. Felváltva 

főztünk egymásnak a konyhán, hogy ínycsiklandó ebéddel várjuk haza 

azokat, akik aznap családoknál dolgoztak.  

Hasznos volt nekünk ez a munkatábor mivel megtanultuk azt, hogy az 

élet nem habostorta, hanem mindenért meg kell dolgozni. Ugyanakkor 

megtanultuk megbecsülni egymás munkáját és azt, hogy ne mindenben a negatív dolgot nézzük, hanem 

próbáljunk meg pozitívan gondolkodni. 

Ebben a munkatáborban nem csak dolgoztunk, hanem egy összetartó, vidám és jó csapattá váltunk. 

Köszönjük a táborvezetőknek – Katának és Sándornak - a szórakoztató játékokat,  a finom ételeket és 

egyszóval türelmüket, amivel hozzánk viszonyultak.  

György Ildikó, I. év, Marosvásárhely 

 

A szobafestő először viszi magával a 

tanoncát gyakorlatra. 

- Először fesd le az ablakokat - hangzik az 

utasítás. 

Másfél óra múlva jön a tanonc: 

- Kész! A kereteket is befessem? 

 

 



                
 

                     

Munkatábori élményeim      

 

Néhány szép napot töltöttünk el közösen az Onesimus által szervezett 

munkatáborban. Összesen tizenketten 

vettünk részt, a táborvezetőink Jutka és 

Lenke voltak. A tábor egy hete alatt 

mindenből volt részünk: játékból, munkából 

és még szórakozásból is.  

Első nap, miután megérkeztünk, még 

nagyon izgatottak voltunk, hogy hol és 

milyen lesz a szállás. Minden nap volt két 

lány, aki a konyhán szorgoskodott, amíg a 

többiek elmentek dolgozni.  

 

Minden nap 6 órát dolgoztunk. Pénteken lehetőségünk volt találkozni 

az ifisekkel, akikkel igét hallgattunk és énekeltünk. A tábor végén 

pedig templomba is elmentünk, ahol Szabó Árpád prédikált. 

Istentisztelet után takarítottunk, ebédeltünk, és elindultunk hazafele. 

A tábor ugyanolyan felejthetetlen és jó volt, mint az elsőéves csoport.   

                               Tóth Mónika, I. év, Marosvásárhely 

 

                                                                     

 

 

 

 

      

 

 

 

 - Ki köszön úgy, hogy Békesség 

Istentől, jegyeket, bérleteket 

kérem?  

- Református bibliaolvasó kalauz. 

 



               

                               

 

 

Élménybeszámoló az Onesimus napról 

 

 

Néhány hónappal ezelőtt az Onesimus nap kapcsán ismerhettük meg a másod- és harmadéves 

társainkat, valamint a szeniorokat és a projekt munkatársait. 

A napunk az Úr dícséretével kezdődött, amit társaink gitárral 

kísértek. Lelkesen énekeltünk, és hamar megtanultunk 

néhány új éneket, majd elcsendesedtünk és imádkoztunk. 

Az áhítat után énekeltünk, majd ismerkedő játékokat 

játszottunk. Bemutatkoztunk és elmondtuk, hogy mióta 

vagyunk részei az Onesimusnak.  

Legérdekesebb a 

Bingó játék volt, azért is mert megmozgatott minket. A 

feladatunk az volt, hogy a lapon található összes 

tevékenységhez egy-két aláírást gyűjtsünk, akinek sikerült 

az egész lapot kitölteni, bekiálltotta, hogy Bingó.  

Majd következett az udvariasságról és udvarlásról szóló 

játék, ahol lányokként egy papírtányért kellett kecsesen 

megtartanunk a tenyerünkön,  a fiúk pedig egy karddal 

kellett kiüssék a kezeinkből.  A játék lényege, hogy a fiúk 

ostromolják a lányokat, a lányok pedig védjék meg 

magukat. 

Ebédre a szeniorok nagyon finom gulyást főztek nekünk, 

majd megterítettek és tálaltak. Nagyon ízletes ebéd készült, 

és hálásan fogyasztottuk el. 

A program Activity-vel folytatódott, amit csoportban 

játszottunk. Ezután kézimunkáztunk, a lányok kitűzőket 

készítettek, a fiúk pedig gipsztárgyakat öntöttek. 

Az Onesimus nap mindannyiunk számára kellemesen telt, örültünk, hogy megismertük egymást, a 

vezetőket és a mentorainkat. 

Székely Tünde és Réka, I. év, Marosvásárhely  



               
 

                       

A bogarak fociznak a 

réten. A hőscincér 

odamegy az egyik, 

padon ülő bogárhoz és 

megkérdezi: 

- Te miért nem játszol? 

- Nem látod? Én vagyok 

a cserebogár. 

 

 

 

Humor - oldal                   

V 

 

Viccek 

 

                                    

 

                
A tücsök egy bulit szervez, és meghív minden bogarat.  

El is jönnek a bogarak sorban, a katica, a sáska, a hőscincér...  

az est végére már csak a százlábú hiányzik. 

Véget is ér a buli, mindenki indulna haza, amikor nyílik az ajtó,  

belép a százlábú, és dühösen mondja: 

- Ki írta ki az ajtó elé, hogy lábat törölni kötelező? 

 

  

 

Onesimusosok aranymondásai:  
 

“szénsavas a nadrágom” = műszálas a nadrágom (B.Sz.) 

„ponjo”= pont jó, a táborban az egyik ebédnél Sz. azt mondta, hogy ponjo a leves (B.Sz.) 

„Az Ember”= az a férfi, akinek a nevét 3 nap után tudtuk meg a munkatáborban, és ott lakott velünk a 

gyüliház egyik szobájában 

„Budapest”= Sz. beceneve a nyári táborban Pletyka játék alapján (egy megadott történet továbbmesélése 

csoportban míg minden résztvevő sorrakerül, néha egy hosszú történetből csak egy szó marad)  

„Sellő”= süllő(hal), amit L. evett ebédre egy nyári munka alkalmával 

”Akinek nagy a fizetése” = J. története az őszi táborban  

Az iskolaorvos kérdezi: 

- Hány órát alszol, Pistike? 

- Ötöt, hatot. 

- Az bizony kevés. És legalább 

nyugodtan alszol? 

- Sajnos, nem! Minden kicsengetés 

előtt felébredek! 

 

A lelkész fia megszerzi a jogosítványt. 

Odamegy apjához, elkérni az autót. 

- Ajánlok egy üzletet. - mondja az apja - 

Levágatod a hajad, és viheted a kocsit. 

- De annak idején Sámsonnak is hosszú 

haja volt, Mózesnek és Jézusnak is! - 

próbálkozik a fiú. 

- Igen, de ők mindenhová gyalog 

mentek. 
 



               
 

                       

 

Keresztrejtvény 
 

1. Az Onesimus napon Gabi milyen fiúról tartotta az áhítatot?  

2. Hol volt idén két alkalommal is munkatábor szervezve? 

3. Milyen betegekkel volt lehetőségünk beszélgetni Ózdon?  

4. Helyettesítsd a hiányzó szót: “Az __________ éheznek és szűkölködnek, de akik az Urat keresik semmi 

jót nem nélkülöznek”!  

5. Miből készítettünk idén képrámát az Onesimus foglalkozásokon, amik eladásra is kerültek?  

6. Az ének szerint mi figyel csendben az Úrra?  

7. Mi volt az ebéd az Onesimus napon?  

8. Jézus melyik tanítványát emlegetik úgy, mint a hitetlen? 

 

              

 

 

 

                            

 

 

 

 

 
 

A keresztrejtvényt szerkesztette: Molnár Júlia, szenior(ina), Marosvásárhely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megfejteséket a facebook-on várjuk, ahol Onesimus Projekt név alatt találtok meg.  

Az első három beküldő jutalomban részesül!                                                             

        

       

            

          

       

       

       

     



 

Onesimus képekben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Onesimus képekben 2. 
 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elérhetőségeink:  
 

Cím: As. Pro Christo et Ecclesia – Krisztusért és Egyházáért CE Szövetség 
         Marosvásárhely, Hegyi Lajos utca, 9. szám 
Telefon: 0365-806.882 
Mobil: 0755-146.710 
E-mail: ce.onesimus@gmail.hu 
Facebook: Onesimus Projekt néven 

mailto:ce.onesimus@gmail.hu

