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Torontói gyülekezethez. Akik a gyer-
mektáborozáson szeretnének résztvenni
segítõként, azok Dan László testvér felé
jelezzék ez irányú szándékukat. Várunk
bibliaköri tanítókat, várunk melléjük
segítõket, akik a gyermekek körül se-
gítkeznek, és várjuk azok jelentkezését is
akik a konyhán illetve a fürdetésbe ta-
karításba tudnak besegíteni.

Reménységünk az, hogy az ebédlõ és
konyha feletti részen elkészülnek a nyár
elejére a szobák, fürdõszobák és a kise-
gítõ helyiségek, és így megduplázódik a
szállásaink száma. Ez nem csupán a kon-
ferencián jelent majd óriási segítséget,

hanem a gyer-
mektáborozá-
son, i f júsági
táborozáson és
a tervezett hor-
gásztáborban
is.

Tervezett al-
kalmaink sorát
a Torontói Ma-
gyar Egyházak
tagjaival kö-
zösen szer-
vezet t öku-
m e n i k u s
p i k n i k k e l
kezdjük, június

elején. Ez egy jó lehetõség lesz arra, hogy
jobban megismerjük egymást, akik ebben
a hatalmas városban szolgáljuk Iste-
nünket, Magyar nyelven.

A nyár legkiemelkedõbb alkalma a
Tábornyitó Konferencia és a Szö-
vetségi közgyûlés lesz, ami június 30 -
július 1 között lesz megtartva. Folyama-
tosan szeretnénk tájékoztatni majd a
testvéreket a programokról és lehetõsé-
gekrõl, amik azon a hétvégén lesznek.
Már most készüljön mindenki oly mó-
don, hogy elhatározza, hogy eljön és a
szabádságát is így rendezi. Így a jelent-
kezéseket is a megfelelõ idõpontban
sikerül majd elküldeni, ezzel nagyban
megkönnyítve az étkezés és szállás
elõkészítését.

Január, február itt a nyár!
Tábori elõzetes

Kedves testvéreim, szeretettel kö-
szöntelek benneteket a Torontói testvé-
rek nevében. Számunkra nincs holtsze-
zon az utóbbi 8-10 évben, hiszen egyik
építkezés követi a másikat. Akik rend-
szeresen eljöttök a Ráma táborba, azok
tudjátok, hogy a ti pénzbeli és kétkezi
segítségeteket is igénybe véve a Torontói
testvérek évrõl évre valami újabb meg-
lepetéssel állnak elõ. Sokakban felmerült
a kérdés már az elmúlt idõszakban is,
hogy van-e értelme ennek a sok építke-
zésnek. Akik kétkednek, azoknak sze-
retettel javaslom, hogy ebben az évben
vegyenek részt azokon a programokon,
amiket az Úr segítségével szeretnénk
megvalósítani.

Hétrõl hétre azon fáradoznak az épí-
tõk, hogy Isten dicsõségére és az emberek
javára mind jobb és konfortosabb épüle-
tek legyenek a táborban, ahol rendsze-
resen találkozhatnak gyülekezeteink. Ez
esztendõben újra sok lehetõség áll e-
lõttünk, amiket megragadhatunk, és

részvételünkkel is jelezhetjük, hogy
valóban nemcsak a múltban, hanem a
jelenben és a jövõben is nagy szükség van
erre a csodálatos táborra.

Az elkövetkezõ hónapok az építke-
zéssel és a tábor fenntartási munkála-
tainak elvégzésével telnek el. Ezzel
párhuzamosan folyik a táborok és kon-
ferenciák elõkészítése is. Arra kérek
minden drága testvért, hogy ki miben
tudja kivenni a részét, abban segítsen.
Lehet jelentkezni gyülekezeti csopor-
toknak az építkezésre. Akik nem tudnak
eljönni, hogy résztvegyenek a kétkezi
munkában, azok anyagilag támogat-
hatják az építkezést, oly módon, hogy
eljuttatják adományaikat a szövetség
pénztárosának, aki azokat továbbítja a

Évrõl évre csodálatos lehetõség a
gyermektábor megrendezése. Nagy
örömmel készülünk most is arra, hogy
július 1- 8 között megrendezzük ezt a
tábort az 5 - 15 éves korosztály részére.
Hisszük, hogy mindazokat, akik jelzik
majd részvételüket erre a táborra, fogadni
tudunk, és a helyhiány nem fog mostmár
gátló tényezõként jelentkezni. Hamaro-
san kiküldjük majd a jelentkezési lapokat
és a jelentkezés feltételeit tartalmazó is-
mertetõnket. Gyerekek, tinik készüljetek,
mert a Rámai Tábor visszavár bennete-
ket, akik pedig még nem voltak, azokat
külön is várjuk, hogy egyre szélesebb

legyen azoknak a köre,
akik részt vesznek e-
zen a nagyszerû tábo-
rozáson.

Az Ifjúsági Szö-
vetség vezetõi is
készítik a terveiket,
amelyben szerepel egy
táborozás augusztus
hónapban. Sõt a fi-
atalok táborozása után
a fiatal házasok is
eltölthetnek majd né-
hány napot ezen a
csodálatos helyen. A
részletekkel kapcso-
latban az érdekeltek

keressék az Ifjusági Szövetség vezetõit:
Gerstner Kornél és Kulcsár Zsolt test-
véreket.

Horgászok Figyelem!! Régóta dédel-
getjük azt az álmunkat, hogy meg-
rendezzünk egy horgásztábort a Rámai
Táborban. Úgy érezzük, hogy erre is
elérkezett az idõ. Az idõpontot úgy sze-
retnénk megtalálni, hogy az érdeklõdõk
minél nagyobb számban részt tudjanak
venni. A tervek szerint vagy a táborzáró
konferencia elõtt, vagy azt követõen
tartjuk meg ezt a tábort, így a résztvevõk
még egy szép koraõszi konferencián is
részt tudnak majd venni. A horgásztábor
alkalmával a legalkalmasabb idõszakban
reggel és késõ délutántól estig a vizen
töltjük majd az idõt, a köztes idõszakban
pedig lelkipásztor testvérek segítségével
bibliatanulmányozást folytatunk majd.
Bízunk abban, hogy az áprilisi számban
már pontos részleteket közölhetünk
majd.

A tábor nemcsak nyáron, hanem õsz-
szel is csodálatos! Javasolni tudjuk gyü-
lekezeti csoportoknak, ifjusági közös-
ségeknek és családoknak is, hogy gon-
dolkodjanak azon, hogy néhány napot
vagy akár egy hetet is töltsenek el a
táborban.

A Rámai Tábor azzal a céllal létesült,
hogy az lelki és testi felüdülést nyújtson
mindazok számára, akiknek erre szüksé-
gük van. A Torontói Gyülekezet testvé-
risége a Szövetség nagyon jelentõs anya-

RÁMA

Jól esik az étel a torontói testvéreknek a munka után. Télen is gyönyörû a tábor!
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gi és lelki támogatása mellett azon fá-
radozik, hogy minél többen megismerjék
még ezen a helyen Jézus Krisztust, mint
személyes megváltójukat.

A táborral kapcsolataos minden javas-
latot szeretettel fogadunk és várunk, hogy
a jövõben egyre gazdagodó programja-
inkkal szolgálhassunk a testvériség felé.

Ölelõ szeretettel a Tábor egyik szerel-
mese: Dan László

vérei -köztük Tóth István is- részt
vesznek.

1916-ban Kodály Zoltán 3 hétig
dallamokat, nótákat gyûjt Szalontán,

közülük kb. 450-et fel is dolgozott.
1917-ben az elsõ világháborúban 143
hõsi halottja van Szalontának és kb. 500
árvája. 1944-ben, a II Világháború alatt
600 zsidót elhurcolnak a németek, csak
128 tér vissza közülük. Ekkor a lakosság
2/3-a elmenekül, nagyszüleim is.

1949-ben a kommunisták elhurcolnak
több családot, köztük Tisza grófot is.

Szalontán sok híres ember látta meg a
napvilágot, hadd említsek meg közülük
néhányat: 1755 Földi János – orvos,
természettudós, költõ, õ volt Csokonai
Mihály példaképe, 1815 Lovasi László –
jogász, politikus, ujságíró, az 1848-as
események egyik szellemi vezetõje,
1817-ben született Arany János, egyik
legnagyobb költõnk, aki a leggazdagabb
magyar szókinccsel rendelkezett, Petõfi
Sándor barátja. Arany megtanult angolul
is, úgy olvasta el Shakespeare mûveit,
amibõl fordított is, pl. a Hamletet.

1819-ben született Rozvány György
ügyvéd, helytörténész, 1877 - Székely
László, 1899-ben Kiss Ferenc Kos-
suth-díjas orvos, 1891 - Zilahi Lajos író,
1897 - Sinka István költõ, 1905 - Kulin
György csillagász, író, az általa fel-
fedezett elsõ kisbolygót Szalontának

“NAGYSZALONTA NEVEZETES
VÁROS...” – így kezdi versét Arany
János, az egyik legnagyobb magyar
költõnk (Az Ó torony). Annak dacára,
hogy lakossága ma sem haladja meg a 20
ezer fõt, mégis a négy évszázad alatt sok
fontos esemény tanúja lehetett e kis város
és sok híres ember látta meg itt a

napvilágot. A törzsgyökeres szalontaiak
nagyrésze vissza tudja vezetni elõdeik
sorát egy különös, 400 évvel ezelõtti
eseményig:

1606 június 3-án 300 hajdú birtokba
kapja a szalontai határt, Bocskai István
fejedelemtõl, aki nemesi kiváltsággal

jutalmazza õket és katonai védelmi
feladatot is bíz rájuk. Ezt a részt nagyon
szerették, mert mocsaras nádas volt, jó
védekezés a török ellen.

A hajdúk gyorsan várat is építenek, a
központi tornya lesz a késõbbi Csonka
torony, amit Petõfi ott jártakor le is rajzol,
Arany pedig verset ír róla Az Ó torony
címmel.

Már 1665-ben a híres török világjáró
Evila Cselebi Szalontát felkeresve így ír:
„Szalonta vára attól az idõtõl fogva
(1658) elpusztulatlan áll, külvárosa jól ki
van építve, csinos és fejlett város ez.” 400
év alatt sok háború, járvány, tûz, víz, szél,
szárazság vonult át Szalontán, de Isten
kegyelmébõl a város és a Csonka torony
most is áll.

A törökök, németek, oroszok, kom-
munisták miatt a Szalontaiak is sokat
szenvedtek.

1791-tõl 4
évig olyan
szárazság volt,
hogy a kutak is
kiapadtak, e-
miat t nagy
éhínség tom-
bolt. Húsz évre
rá, 1815 és 16
között a fél or-
szágot elárasz-
totta az árvíz,
ú g y a n n y i r a ,
hogy csónakkal
mentek a Ti-
száig. 300 ház
össze is dõlt. 20
évvel késõbb,
1836-ban kitört
a kolera járvány,
4 hét alatt 400-

an haltak meg. Újabb 10 év után Arany
levélben számol be Petõfinek a Szalontai
tûz- vészrõl, amikor 2175 ház 4/5-e elég,
7 ember pedig meghal.

1848-ban kitört a forradalom, mely-
ben õseim, Tóth Mihály nagyobb test-

DETROIT

400 ÉVES NAGYSZALONTA

A 400 éves Nagyszalonta - kiállítás az imaház kistermében. A nagy színes fényképeket Bagosi Imre Tibor grafikus készítette.
A kiállítás anyagát Mikó Ildikó gyüjtötte és állította össze.

A Csonka torony - Petõfi Sándor rajza

A nagyszalontai magyar baptista imaház - fotó: Bagosi Imre
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nevezi el, egy bolygót pedig halála után
Kulinnak neveznek. 1917 – Bihari Klára
író, 1927 – Kiss István szobrászmûvész,
1945 – Fábián Imre író.

400 éves ünnepély Nagyszalontán

2006. június 6-án világraszóló ün-
nepélyt rendeztek a hajdú városban. A
bográcsos gulyás, amibõl a szalontaiak
mindnyájan ehettek, még a Guiness Book
of Word Records könyvbe is bekerült.

Szalontát az Erdélyi baptizmus böl-
csõjének is nevezték. Két kiemelkedõ
személyisége volt – az u.n. parasztpró-
féták: Kornya Mihály és Tóth Mihály.

Tóth, a tehetõsebb, még a vagyonának
egy részét is arra költötte, hogy imaházat
építsenek. Tízszer volt börtönben a hite
miatt, több mint 6000 ember merített be.
Kornya Mihály bejárta Erdély és Ma-
gyarország sok megyéjét, napi 20 km-t
gyalogolt átlagban. Tizenegyezer embert
merített be. Ha összeadjuk a kilómé-
tereket 288 ezer km-t tett meg 40 év alatt.
(Kirner: Kornya-krónika, 194.)

Nagyszalonta 400 éves múltjáról
szóló beszámolómhoz felhasználtam
Dánielisz Endre és Patócs Júlia köny-
veit, Bagosi Imre Tíbor grafikáit és
fényképeit.

Mikó Ildikó

nagyszalontai gyülekezetnek vezetõ vén-
je. Most 91 éves korában, bár elaggva, de
ugyan a régi hittel öröm közt tekinthet
vissza a múltba. Mikor megtért, alig
voltak tízen az egész országban, mikor
megkeresztelkedett, akkor vagy 40-50-
en s most, ha a hazánktól elszakított
területeket is számbavesszük, a bibliai
keresztséget megismert tanítványok
száma megközelíti vagy talán meg is
haladja a negyvenezret. Legáldásosabb
munka a lelki munka! Az elsõ úttörõket
követik a késõbbi úttörõk és esztendõk
multán a járatlan utak egyenletesekké
válnak.

Csopják Attila: Képek a magyarországi
baptista misszió történetébõl,

Budapest 1928. A magyarországi
baptisták könyvkereskedése.

Az Óév esti istentiszteleten az alkalmi
szolgálatok között különös helyet kapott
a 400 éves Nagyszalontáról való megem-
lékezés. Mikó Ildikó – aki maga is ott élt
egy ideig, bemutatta nekünk a nevezetes
várost, jeles polgárai közül megemlítve a
legnagyobbakat – Arany Jánost és a
baptista misszió két óriását: Tóth Mihályt
(1836-1931) és Kornya Mihályt (1844-
1917). A tisztelet után megtekintettük az
Ildikó által elkészített kiállítást is.

A szeretetvendégség utáni játékok
közül megemlítem e ping-pong versenyt,
amit ebben az (12-dik) évben Szilágyi

Gyuszi, az ifjabbik nyert meg, az ugyan-
csak ifjabb Bancsov Barna elõtt. A nõi
verseny gyõztese pedig Pap Enikõ lett.

Az idei imahetet az év legelsõ hetében
tartottuk, a megszokott módon, 4 este
családi körben, a többit az imaházban.

(részlet a detroiti bulletinból)

Tóth Mihály (1836-1931)

Ilyen ne-
vû ember
több van e
világon, de
közülük az
Úr iránti ra-
gaszkodás-
ban és hûség-
ben ez a mos-
ti már kilencven éven felüli férfiú
emelkedik ki missziónk történetében.
Nagyszalontán született 1836. évi szep-
tember hó 24-én. Az elsõ úttörõk közül õ
az evangéliomi szolgák egyetlen élõ
tagja. (1927. évben). Nagy idõt ért el,
nagy dolgokat tapasztalt, nagy hitet
vallott és nagy eredményeket láthat.

A múlt század hetvenes éveinek elején
egy Lajos János nevû puskamûves hon-
véd tartózkodott Nagyszalontán az akkor
ott székelõ honvéd gyalogezrednél, aki az
evangéliumot valószínûleg Novák Antal
bibliaárus útján felismerve és szívét a
Megváltónak átadva, hirdette Isten igéjét
embertársainak. Az ige behatolt Tóth Mi-
hály szívébe és a megtérés felé indította.
Ebben segítségére jött Novák Antal, s a
gyümölcs megérett úgy, hogy 1872.
évben Tóth Mihály már a Szentlélektõl
való újjászületésnek örvendhetett. Tehát
36 éves korában már a boldog emberek
közé tartozott, azonban csak 1876. május
9-én merítkezett alá, mivel a bibliai
keresztséget azon idõben még kevesen
ismerték. A bemerítést Meyer Henrik
budapesti prédikátor végezte. 1877. Év-
ben diakonussá és 1881. évben vénné
avattatott. Munkálkodása hat megyére
terjedt, tehát folytonos utazás, igehir-
detés és a lelkek ápolásából állott te-
vékenykedése, melyet buzgalommal és
kitartással teljesített. Hogy minõ aka-
dályokon kellett keresztülhatolnia és

minõ el lenál lá-
sokat leküzdenie,
bizonyítja az, hogy
tíz ízben fogták és
zárták el munkája
közben. Fogságai-
nak ideje alatt csak
egy ízben kapott
kenyeret, éhezett
tehát eleget. Négy-
szer toloncolták
haza négynapi
gyaloglással. Volt
olyan idõ, hogy az
isteni tiszteletet

csak titokban végezhették és ha szobában
voltak, az ablakokat párnákkal rakták be,
nehogy a szó és ének kihangozzék s az
ellenség belásson a helyiségbe.

De a sok küzdelem és a hûséges
kitartás után megjött a szabadság napja,
amikor már nyilvánosan, szép kápol-
nában teljesíthetett istentiszteletet, mint a

ÉLÕ VÍZ
Mint a szomjas szarvas
Hûs forrás vizére,
Epekedik lelkem
Az áldott Igére.

Fáradtnak enyhülés,
Csüggedtnek újulás,
Halállal tusázó
Betegnek gyógyulás.

A Te Igéd élet
Megváltó Istenem,
Nagy ínségem között
Ajándékozd nekem.

Igéd és Szentlelked
Biztos útmutató,
Tikkadt vándoroknak
Égi H2O.

Gerõ Sándor

A ping-pong verseny résztvevõi

KEGYELEM
„Áldott az Úr, hogy csodálatossá tette

kegyelmét rajtam, mint egy megerõsített
városon.” Zsolt 31:22

Úgy áradt ma lelkembe drága igéd,
Mint szomjas földre bõvízû patak.
Dávid hárfája pendült a szívemben,
Lágy akkordjai most is zsonganak.

A jóságodról énekelni vágyom,
Mennyben lakó, felséges Istenem!
A kegyelmedrõl, amelyet csodálva,

Ámulva láthat mindennap szemem.

Parányi lény világok forgásában...
A porszemnél is parányibb vagyok,
S te elrejted a kicsiny porszemecskét,
Betakar védve õrzõ sátorod.

A jóságodról vágyom énekelni,
S arról a kincsrõl, mely jutott nekem,
Melyet emberi értelem fel nem foghat,
Te titkos, égi, drága kegyelem!

Somogyi Gáborné Csoma Irén


