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Beköszöntő 
 

Szeretettel bocsátjuk útjára 2022 első alumni 

hírlevelét. Egyetemünk szenátusa februárban 

elfogadta idei költségvetésünk tervezetét, így - 

amennyiben a külső körülmények ezt megengedik - 

megkezdhetjük elképzeléseink megvalósítását. Az előző 

évben a legtöbb kérdést a kirándulásról kaptuk. Megyünk? Mikor? Hová? Mivel 

több alumni tagunkat oltottak Szputnyik V vakcinával, és az EU-ban ez még 

mindig nem szerepel az elfogadott oltások listáján, belföldi célpont után 

néztünk. A Nemzeti Kastély-és Várprogram keretén belül több hazai kastély és 

vár felújítása már be is fejeződött. Közülük kiemelkedik a Székesfehérvárhoz 

közel eső, kívül-belül felújított nádasdladányi Nádasdy-kastély, amely 

feltehetően a következő évek egyik legjelentősebb belföldi turisztikai célpontja 

lesz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy kétnapos Fejér megyei kastély és vártúra elmaradhatatlan célpontja 

Martonvásáron a  Brunszvik – kastély, ahol többször járt Beethoven is. 
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Ugyancsak izgalmas élményt ígér a móri Lamberg-kastély, vagy a különleges Bory-vár 

Székesfehérváron.  

Kora őszre terveztük a kirándulást, szombat reggeltől vasárnap estig. Költségvetésünkben jelentős 

összeget különítettünk el az út költségeihez való hozzájárulásra. Mivel a személyes találkozások lehetősége 

még mindig korlátozott, azt kérjük, hogy aki szívesen tartana velünk szeptemberben, az jelezze az Alumni 

Központ (alumni@drhe.hu) vagy Hodossi Sándor e-mail címén (hodossi.sandor@drhe.hu). Ez 

természetesen még nem hivatalos jelentkezés, csupán szándékfelmérés. Akkor tudunk érdemben 

hozzáfogni a szervezéshez, ha legalább 35-40 érdeklődő lesz.  

 

 

Idén is tervezünk Alumni Családi Napot, amely középpontjában az elmúlt10 év diákvezetőinek 

találkozója áll majd. Továbbra is segítjük az évfolyamtalálkozók szervezőit, rendszeresen adunk hírt 

aktuális tevékenységünkről, terveinkről.  

 

Dr. Hodossi Sándor, intézményi alumni felelős  
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Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére 

támaszkodj! (Példabeszédek 3,5) 

 

Nagy kísértés, hogy józan eszünket, racionális megfontolásainkat tartsuk 

legfőbb támaszunknak. Nem véletlenül. A 18. század óta folyamatos a buzdítás 

a vén Európában: „Merj a magad értelmére támaszkodni!” Legyél autonóm lény, aki 

semmit sem fogad el, amit nem ért! Egyedül te tudhatod, mi a jó neked, hiszen a te életedet csak te 

irányíthatod. Ne engedd, hogy bárki is beleszóljon! Ezt halljuk nap, mint nap. De az is történelmi 

tapasztalat, hogy az emberi értelem lépten-nyomon korlátokba ütközik. Sokszor be kellett látni az 

elmúlt kétszáz ötven évben is, hogy az emberi ész mégsem mindentudó és pláne nem mindenható. 

Józannak tűnő, előrelátónak gondolt megfontolásunk könnyen vihet csődbe, sodorhat veszélybe 

bennünket. Akkor miért is ragaszkodunk hozzá annyira? Talán azért, mert Istent már régen kizártuk 

döntéseinkből, és messze száműztük egy távoli szigetre, ahonnan csak a karácsonyi hangulat 

kedvéért engedjük vissza évente egyszer, december vége felé? Vagy azért, mert majd mások, akik 

okosabbak, képzettebbek nálunk majd úgyis megmondják nekünk, mit kell gondolnunk a világról, 

hogyan kell cselekednünk benne? Hiszen ők a szakemberek, ők biztosan tudják, amit mi nem. Bízzunk 

tehát az ő eszükben! Azonban azt is érhetik komoly csalódások, aki így gondolkodik. 

De van másik lehetőség is. Bízhatunk az Úrban, 

várhatjuk Tőle a megoldást mindarra, ami 

meghaladja képességeinket, lehetőségeinket. 

Amikor a józan ész nem vezet tovább minket, mert 

áthatolhatatlan falakba ütközik, akkor van 

szükség a bizalomra. Arra a hitre, hogy a 

Teremtő és Gondviselő Isten akkor is jelen van a 

világban, amikor ez olyan kevéssé látszik. Az 

Isten iránti bizalom nem áll meg a józan ész 

határainál. Túlmutat és túllép azokon. Nem 

tehetetlenség, nem passzivitás, hanem 

nyitottság, reménység az Istenben való bizalom. Egyedül ez tarthat meg bennünket. 

 

Hodossi Sándor 

Áhítat 
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A Janka-szoba titka – avagy egy névválasztás oka 
 

2019. első felében Alumni kiránduláson vettünk részt a férjemmel. De hogy 

kerültünk az Alumni kirándulásra? 

Az mondható el, hogy 

„Dupla Alumni tagok” 

vagyunk, ugyanis férjem a 

Debreceni Református Hittudományi 

Egyetemen a Minor szak elvégzése után a 

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés 

mesterszak szervezetfejlesztés szakirányát 

végezte el.  Jómagam pedig a teológus-

lelkipásztor szakon, majd Vallástanár 

mesterszakon végeztem.  

Így tehát mindketten kapunk Alumni 

hírlevelet. Az egyik hírlevél egy remek 

kirándulás lehetőségével kecsegtetett. 

Mindkettőnknek tetszett a hely- és 

témaválasztás, ezért a szomszéd lelkipásztor 

családdal közösen a részvétel mellett 

döntöttünk. 

Most is, ha visszagondolok erre a 

kirándulásra, a sok nevetés és jókedv jut az 

eszembe. Nagyon jó volt kiszakadni egy kicsit a 

mókuskerékből és aktívan pihenni. Ezt csak 

fokozta az, hogy a társaság is fantasztikus volt. A 

szállásunk Kőszegen volt egy takaros kis 

panzióban. Érdekesség volt, hogy a szobák nem 

számozva voltak, mint a legtöbb helyen, hanem 

egy-egy névvel voltak elnevezve. A kőszegi szobánk, ahol a kirándulás fáradalmait, de mégis gyönyörű 

élményeit kipihenni szándékoztunk a Janka-szoba volt. Mi már ekkor közel 3 éve szerettünk volna 

gyermeket. A férjemmel együtt megállapítottuk, hogy milyen szép ez a név.  

Haza érve teltek-múltak a napok és egy nap megtudtuk, hogy a sok-sok imádságot meghallgatta az 

Úr Isten és egy csodaszép ajándékot készített el nekünk. Kiderült, hogy gyermekünk lesz. Az utólagos 

számolgatások után pedig az is nyilvánvalóvá vált, hogy az ominózus kőszegi kiránduláson már hárman 

vettünk részt. Persze ezt akkor még nem tudtuk. Miután azt is megtudtuk, hogy kislányunk fog születni, 

nem volt kérdés a névválasztás. Hittük és hisszük, hogy ezt az Úr Isten rendezte így és mutatott rá a Janka 

névre, melyet magunktól nem biztos, hogy választottunk volna. 

2019. decemberében megvalósult régen vágyott álmunk, gyermekünk, kislányunk született. A 

fentiek alapján Janka lett a neve. A Janka név egyébként azt jelenti, hogy Isten kegyelme, Isten kegyelmes. 

Addig is, de azóta is érezzük életünk minden napján: Isten kegyelmes. 

 

Nyíribrony, 2022. március 4. 

 

Fucsovicsné Sütő Dóra és Fucsovics Péter 

  

 

 

Visszatekintés 
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Fehér Dezső: Almáskert 

 
A szatmári kis faluban élő háromgyermekes édesapa elhatározta, hogy 

almáskertet telepít a falu határában. Ez a munka nagy fáradsággal járt. A kis ujjnyi 

vastag venyigéket kellett elültetni kellő távolságra soronként az előre elkészített 

gödrökbe, ahol a gyökerek ”összeházasodtak” a föld ölelő, tápláló szeretetével. A meg 

nem fogant fákat pótolni kellett, hogy a sor teljes legyen. A gyümölcsfákat gondozása, ápolása következett. 

Metszés, permetezés. A visz hajtásoknak nincsenek rejtett bimbói, ezeket metszőollóval távolították el, 

így a nap is jobban besüthetett az ágak közé. Permetezéssel ápolták a fákat ez volt a gyógyszerük, 

védelmük a fertőzéssel, hernyókkal szemben. 

A fák növekedtek. A talajművelést szántással, kapálással végezték, így az odavitt istállótrágya a 

földbe került. 

 A vadnyulak – különösen télen, amikor kevesebb volt az élelmük-megrágták a törzseket. 

Megszáradt napraforgó szálakat kötöttek körül. 

Nagy kisértést jelentett a gyümölcsérés a tolvajoknak, ezzel a gazda fáradozását semmisítették.  

Ilyenkor őrizni kellett a területet. Kis kunyhót készítettek a gyümölcsösbe, hogy az védelmet 

nyújtson, házőrző kutyákat is vittek magukkal, hogy azok ugatásukkal segítsék a védekezést. 

    A világ kereke forgandó, mondták a régiek. Az 1950-es években termelőszövetkezetek 

megalakítását kezdték el Magyarországon is a nagytestvér” Szovjetunió sugallatára. Bizony az önkényes 

elhatározás a taggá válásra hiányzott a gazdák szívéből. A járási pártbizottság által kiküldött és helyi 

agitátorok igyekeztek meggyőzni a bizonytalankodókat. Néha a gazdák önkéntes „száműzetést” is 

vállaltak, hogy ne találják otthon őket. Elbújtak a be nem fűtött kemencébe. Ha mégis sikerült a találkozás 

éjfélig is a család nyakán ültek, igy a gyermekek esti ellátása is gondot okozott. Ha a család nem bírta 

tovább a gyakori zaklatást, az apa aláírta a belépési nyilatkozatot. Másnap a faluban elhelyezett 

hangszórókból bemondták az új tag nevét és zenével is köszöntötték 

Ez nem jártkövetkezmények nélkül: földjeiket, állataikat, szekerüket lovastól ingyen a közösbe 

kellett adni. Saját lovaikat sajnálva, kocsisokká lettek, hogy ne kelljen megválni tőlük. 

Esetenként a tsz-elnök úgy döntött, hogy az ingyen, önként odaadott gyümölcsösöket ki kell vágni 

és értékesíteni. Az eredeti tulajdonos megehette. Felfűrészelte, baltával felhasogatta, hogy tűzhelyén 

elégethesse, pedig édes „gyermekei” voltak, akiket régen szeretettel nevelt, ápolt, gondozott: szerető keze 

lesújtott rájuk, mintha „golgotai szegeket” ütött volna beléjük. A nyersfából hasogatás közben nedvesség 

csordult a lapos fejszére: könnyeztek a favágó emberrel együtt. A boglyába rakott, felhasogatott fa az 

udvar egyik sarkában várakozott a „megsemmisülésre”, drága ravatal volt ez számukra. Az eltüzeléssel 

jött a megsemmisülés. A hamvak kikerültek az udvarra, ahol a permetező eső földbe mosta őket, azok 

szóltak közülünk vakok vagytok. A volt telepítő sapkáját levette az eltűnő hamvak mellett s könnyezve 

sóhajtotta” nyugodjatok békében kedveseim”  

 

Fehér Dezső 

 

Fehér Dezső nyugdíjas református lelkész, alumni közösségünk tagja. 1972-1977 között volt 

hallgatója egyetemünknek. 1975-től Uszkva –Magosligeten exmisszus gyakornok, majd lelkész Gyürén, 

később 1993-tól nyugdíjba vonulásáig Szakolyban.)  

 

 

Túl az  

Antológián 
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