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Ősz a Bucsinon 

 

Szeptember 24-én volt az 

összerázó az Onesimusos csapattal, 

amikor a Bucsinra mentünk. Az elején azt 

hittem, hogy nem tudok erre sem menni, 

de végül mehettem.  

A CE háztól volt az indulás, egy 

picit féltem, hogy nem fogom megtalálni 

hol van az, de aztán nem egyedül kellett 

menjek. Egy picit a kocsiban útközben 

rosszul éreztem magam, ami még soha 

nem fordult elő velem. Mikor odaértünk 

és kiszálltam a gyerekkorom jutott 

egyből eszembe, amikor mentem hátra 

mamámmal a kertbe és ott játszottunk. 

Nagyon szép volt a kilátás, friss levegő, 

madárcsicsergés, meg a patakcsobogás. 

Ezektől már akkora adrenalint kaptam, 

hogy semmi sem tudta elrontani a 

kedvem. Az ebédet együtt csináltuk, jó 

kis móka volt. Aztán játszottunk, az is 

nagyon tetszett. Hazafele elmentünk a 

hőlégballon fesztiválra, még sohasem 

láttam úgy élőben. Nagyon tetszettek, 

főleg azok, amiknek olyan klassz 

formájuk volt.  

Felejthetetlen élmény volt látni 

ahogy begyújtják, és felszáll a levegőbe. 

Visszafele már nem ugyanazzal a 

kocsival mentem és így már nem volt 

semmi bajom. Az összerázónak 

köszönhetek egy pár olyan személyt, 

akik ma már nagyon sokat jelentenek 

nekem. Imádtam, nagyon király volt!!  

 

Vas Enikő, Onesimus 2. év 

 

 

 

 



               

 

  

                               

 

Nyár, munka, vakáció 

A nyár elején jó ötletnek tűnt, hogy elmenjek nyári munkára. Úgy gondoltam,hogy egy hónapot 

dolgozom és azután úgyis lesz időm nyaralni. Emellett ez jól jött, mert nem a szüleim pénzéből 

vakációztam. Nem kellett folyton tőlük kérjek! Az Onesimus segítségével találtam is munkát! Külön 

köszönet Csog Idikónak, amiért szerzett nekem munkát, nem beszélve arról, hogy milyen jót! Egy 

túrkálóba dolgoztam, a Diamantnál. Első két hétben csak felügyeltem, vigyáztam, hogy ne lopjanak, 

kihordtam az árut a polcra, port törölgettem, ha netán valami nem a helyén volt, visszavittem oda, 

ahova tartozik. Két hét útán megtanítottak kasszázni, aminek nagyon örültem, imádtam embereket 

kiszolgálni, a pénzt számolni!  az egy hónapi munkám hátralévő idejében többnyire a kasszánál 

ólálkodtam, de természetesen nem egyedül, a munkatársaim felváltva segítettek! Nagyon szeretem 

is őket, ilyen munkatársakról és ilyen munkahelyről még csak álmodni sem lehet! Minden napot 

áhitattal kezdtünk! Ezek az emberek leírhatatlanul csodálatosak, az a kedvesség, becsületesség, 

segitőkészség, ami bennük van, kevés emberben található! Minden nap valami kis finomsággal 

kedveskedtek nekem, mindig figyeltek rám, segítettek, jókat beszélgettünk, egy élmény volt 

számomra velük dolgozni. Valahogy úgy éreztem mintha nem is dolgoztam, hanem vakációztam 

volna. Nagyon jó közösség, Isten áldását kérem rájuk, erőt és egészséget nekik! Ha jövőre is megyek 

nyári munkára és választhatok, elsőre ezt a munkahelyet választom, minden gondolkodás nélkül. 

Köszönöm, hogy dolgozhattam, beleleshettem, hogy milyen is a munka, úgymond milyen 

„felnőttnek" lenni! És, hogy ilyen jó embereket ismerhettem meg! 

Gyurka Aliz, Onesimus 2. év 

 

 



           

 

  

 

 

 

 

Téli kiruccanás 
 

Számomra a 2017-es sízés egy nagyon jó élmény volt. Most idén voltam először sízni, és 

most tanultam meg a Bucsinon. Mikor először álltam fel a sílécekre éreztem, hogy itt baj lesz. 

Nagyon sokat estem, mire megtettem azt a 10 métert.  

Utána egyre jobban és jobban ment, nagyjából 3 óra alatt tanultam meg sízni. Délután 

készen álltam arra, hogy menjek a hosszabb pályán. A felvonóval felmentem és az első 

ereszkedésem, hát vicces volt, nagyjából háromszor is leestem, de annyira jó az az érzés, ahogyan 

jösz nagy sebességgel és csúszol. Utána már megszoktam az irányítást és a megállást. Ettől 

kezdve, ameddig ott voltunk, végig a nagypályán mentem, és a nap végére hullafáradt voltam. Aki 

nem sízett, annak ott volt a szánkózási lehetőség. Amikor pedig elfáradtunk, vagy épp elakartunk 

fogyasztani valamilyen kaját, azt megtehettük melegben, ott volt egy kis házikó ahova 

bemehettünk. 

 Hatalmas élmény síelni, nagyon menő volt. Jövőre is szeretnék menni, remélem lesz 

szervezve.  

  
Sárkány Tamás, Onesimus 3.év 

  

  

  

  



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. év az Onesimusban 

Nekem az Onesimus 10 éves ünnepsége 

kellemes volt, baráti hangulat fogadott. Nagyon 

sokan jöttek el, támogatók, szervezők és tagjai a  

programnak. Nekem személyesen az 

élettörténetek tetszettek, a  tapasztalatokról, 

éményekről beszélő meghívottak. Ezek által 

kisebb-nagyobb tanulságot vonhattam le 

magamnak. Ami még tetszett, hogy voltak 

játékok, amikbe bevonták a felnőtteket is, nem 

csak a fiatalokat. Örvendek, hogy része 

lehettem, mert új kapcsolatokat szereztem és 

találkozhattam a régi ismerősökkel. A helyszínt 

előkészíteni, előző nap nem volt olyan egyszerű, 

de megoldottuk és én szívem szerint örvendek, 

hogy ott voltam.   

Pap Rudolf, Onesimus 3.év 

Egy kis ízelítő a projektben végzettek 

beszámolóiból: 

 „Önbizalom, nyíltság, mivel az Onesimus 

előtti „Én” biztosan nem ült volna ki ennyi 

ember elé magáról mesélni. Megtanultuk, 

hogy hogyan figyeljünk oda másokra, 

továbbá azt, hogy egy problémát több 

szempontból is vizsgáljunk meg, ami 

párkapcsolati szempontból is nagy segítség.”  

„Csapatmunka, új kapcsolatok kialakítása, de 

leginkább a pontosság, hiszen emlékszem, 

hogy eleinte 1-2 órákat késtem. Már 4 éve 

Németországban élek, ami nehéz volt, mivel 

nem az a munka várt rám, mint amire 

számítottam. A kérdés az volt, hogy maradok 

vagy kiszállok? De nem adtam fel, nyelvet, 

kultúrát tanultam, elkezdtem egy 3 éves 

fodrászkurzust, és bár 2 évig havi 180 

euróból éltem, de kitartottam, aminek 

nagyon örülök.” 

„A projekt során elvégeztem egy bébiszitter 

kurzust, aminek köszönhetően 2 hónapos 

kora óta vigyázok, egy jelenleg 2 éves 

kislányra. Az Onesimus segített abban, hogy 

megtanuljam mi az, hogy felelősség, ami 

esetemben nélkülözhetetlen.”  

„Rengeteg tapasztalattal gazdagodtam. 

Megtanultam kifejezni magam, hogy ne 

legyek annyira szégyellős. Nagyon szerettem 

azt, hogy sokat dicsérnek, ami megerősítette 

az önbizalmam. Ami a csoporttevékenységek 

során még egyszerűnek tűnt – pénz és 

időbeosztás – idővel bebizonyosodott, hogy 

mégsem annyira könnyű. Amíg csak tanuló 

voltam, adódott a baráti kör, a szabadidő, de 

most, hogy dolgozom és tanulok is, nagyon 

jól be kell osztanom az időmet, hogy úgy 

tudjam élni az életem, ahogy azt egykor 

elképzeltem.” 

 



 

 

Az Onesimus szerintünk 2  

        Interjú mentorokkal, csoportvezetőkkel 

1.  Hogy hívnak? Milyen feladatkört töltesz be a projektben? Mennyi ideje vagy munkatárs az Onesimusban? 

2. Miben látod az Onesimus fontosságát, lényegét? 

3. Van-e kedvenc történeted a projektből, amire szívesen emlékszel? És mi az? 

4. Hogyan élted meg az Onesimus 10-dik szülinapi ünnepséget? Hogyan látod 10 

év távlatában az Onesimust? 

5. Mit üzennél az Onesimusoknak? Miért érdemes a programokon résztvenni? 

 

1. Bicsak Mátyás vagyok. Mentor szerepet töltök be a 

projektben. Egy fél éve mentorálok. 

2. Az Onesimus fontosságát abban látom, hogy azoknak a 

fiataloknak nyújt segítséget, támaszt akik igazán 

rászorulnak. Fontosnak találom azt is, a fiatalokkal 

csoporton kivül is foglalkozni, mert nem mindenki tud 

megnyílni egy csoportos beszélgetésen, vagy közös 

megbeszélésen, de az Onesimus projekt a mentorálás 

kapcsán erre is ad lehetőséget a fiataloknak, hogy 

négyszemközt elmondják a problémájukat, tanácsot 

kérjenek másoktól. 

3. Az egyik mentorálásom során elmentünk biciklizni, 

körbe bicikliztük a mentoráltam szülőfaluját. Nagyon lelkes 

volt,  megmutatta, hogy hol nőtt fel, hol játszott, amikor 

kissebb volt és elmondta, hogy ezek a helyek neki milyen 

sokat jelentenek. 

4. Nagyon érdekes volt látni a sok lelkes fiatalt, akik 

hosszú idő óta most találkoztak újra. Hallgatni az 

élménybeszámolókat, ahogy elmeséltek egy-egy 

csínytevést, valamint, hogy a „munkatáborok” mennyire jól 

teltek és hogy életre szóló barátságok születtek. 

Az Onesimust a beszámolók alapján is egy nagyon jó 

programnak tartom, ami kiváló csapat- összekovácsoló, és 

lelki támaszt is nyújt egyben.  

5. Ha csak tehetitek minnél több programban vegyetek 

részt, ne hagyjtok ki 

egyetlen tábort, 

kirándulást sem, mert 

mindegyik egy életre 

szóló emlék lehet. Itt 

szövődhetnek életre 

szóló barátságok, 

izgalmas kalandok, 

tanulságos történetek 

várnak rátok.  

1. György Gábor 

vagyok, 2017 

februárjától vagyok 

Onesimus munkatárs. 

Segítek a fiatalokkal 

való találkozási 

alkalmakon, játékokat, 

beszélgetéseket 

levezetni és mentorálni. 

 

2. A fiatalok barátokat szerezhetnek, 

magabiztosabbá válhatnak, olyan 

dolgokat tanulhatnak meg, amelyek által 

egy tágabb rálátásuk lehet a nagybetűs 

életre.  

 

3. Igen, egyszer a csoportvezető 

társammal mi is részt vettünk a 

vakvezető játekban, amit nagyon 

élveztünk. 

 

4. Sajnos nem vehettem részt 10-dik 

szülinapi ünnepségen, viszont pozitiv 

visszajelzést kaptam a fiataloktól. 

 

5. Egy nagyon hasznos és örömteli 

időtöltés. Nagyon sokat tanulhatnak, 

játszhatnak, barátokat szerezhetnek. 

 

 
*Érdekesség: Onesimus első interjú a 2014-es Annosimusban található, akkor csoporttagok szólaltak meg. 



 

 

Az Onesimus szerintünk 2  

        Interjú mentorokkal, csoportvezetőkkel 

 

1. Belényesi Gabriella, csoportvezető, 9 éve  

 

2. Az Onesimus projektet fontosnak tartom 

elsősorban azért, hogy a fiatalok találkozzanak 

Krisztussal, mint 

személyes 

Megváltójukkal. Aztán 

következne, hogy 

megtapasztalják a 

közösség élményét, 

hogy nincsenek 

egyedül, tartoznak 

valahová, ahol 

biztonságban tudhatják 

magukat, és ahol kibontakozhatnak. A programok 

által szeretnénk segíteni felkészülni az élet 

kihívásaira, gyakorlati tanácsokat nyújtani. 

3. Nagyon sok van. Rengeteg jó, szép, izgalmas 

történet. 

Ilyenek jutnak eszembe, hogy szülinapozás, 

amikor valakit felköszöntöttünk és akkor kapta 

élete első tortáját. Vagy nyári munka az Aranyos 

völgyében, ahol 8 srác nagyon keményen 

dolgozott, és rendbetettek egy nyaralót, aztán 

hazafele kipróbálták egy lengőhid kilengési fokát... 

Hogyan tanulták meg önkénteskedve a 

munkaetikát, fegyelmet, számonkérést, 

kiértékelést, pontosságot (valakinek órát 

ajándékoztam szülinapjára, mert soha nem tudta 

hány óra van, rengeteget késett). Személyes 

történetek, krízishelyzetek kísérése a 

szerelmescsalódástól a családi zűrökig, vagy a 

munkahelykeresésig. 

4. Nekem nagyon jól telt, igazi ünnep volt. Annak 

ellenére, hogy elég passzívak voltak a fiatalok, 

féltünk, hogy lehet alig jön el pár ember, végül alig 

féltünk el a teremben. Sok arc, sok változás. Jó 

volt látni és hallani a fiatalok beszámolóját, ki hol 

tart az életben, milyen sikerei, nehézségei 

vannak. És, hogy a nehéz helyzetekben eszükbe 

jutottak a tanitások, figyelmeztetések. 

5. Ma nagy a káosz a világban, szükség van 

útjelző táblákra, Az Onesimus egy ilyen tábla. Ha 

nem akarsz eltévedni, csatlakozz! 

 

1. Csog Ildikó-Mária vagyok, másfél éve az 

Onesimus projekt koordinátora.  

2. Az Onesimus egy biztonságos terep a 

fejlődéshez, ahol mindenki otthon érezheti magát. 

A szórakozás mellett tapasztalatokat lehet szerezni 

a munka világáról, ismerkedni, és őszinte, 

támogató emberek társaságában jobban 

megismerni önmagam.  

 

3. Igen. A legtöbb kedvenc történetem a 

munkatáborokhoz  kapcsolódik, ahogyan ott egy 

„családdá” alakul a különböző évfolyamokból 

kialakult csapat. Vagy amikor a fiatalok egy 

kreatív délután alkalmával  javasolták, hogy 

szervezzünk ottalvós pizsamapartit, amire mi, 

munkatársak is fellelkesedtünk, és megszerveztük. 

A közös főzések, az ahogyan mindenki odateszi a 

maga részét, az őszinte beszélgetések.  

4. Érdekes volt látni a sok generáció találkozását 

és érezni, hogy van egy közös szál, amivel 

kapcsolódunk egymáshoz. Örültem annak, hogy a 

projektben régebb résztvevő fiatalok elmesélték 

tapasztalataikat, és visszajelezték, hogy 

hosszútávon miben segített nekik az Onesimus. 

Pár jelenlegi résztvevő különösen sokat segített az 

előkészületekben, ez is sokat jelentett számomra. 

A talákozások és a megosztott élmények által 

tisztábban látom az 

Onesimus múltját és 

jelenét.  

5. Azt üzenném, hogy 

vegyenek részt minél 

több programon, mert 

hasznukra válik, még 

ha ez nem is derül ki 

csak hosszútávon.  

 



                          
 
  
 
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozzanatképek a kiscsoportos alkalmakról 

 

A barátság receptje 

Hozzávalók:  100 dkg szeretet, 90 dkg 

őszinteség, 80 dkg bizalom, 70 dkg elfogadás, 

65 dkg törődés, 80 dkg megbocsátás, 80 dkg 

figyelmes hallgatás 

A szeretetet összekeverjük az elfogadással, 

azt nyakon öntjük az őszinteséggel és 

bizalommal, jól megkavarjuk. Hozzáadunk 

még törődést és figyelmes hallgatást. 10 

percig sütjük és végül megkenjük 

megbocsátással, és törődéssel tálaljuk.  

 

(Vas Enikő, Andrádi Krisztina, Horvát András) 

 

A barátság receptje 

Hozzávalók: 100 dkg bizalom, 

végtelen szeretet, 90 dkg 

törődés, 90 dkg őszinteség, 90 

dkg megértés, figyelmes 

hallgatás, elfogadás, megbocsátás 

Elkészítés: Az ember szívét 200 C 

fokra felmelegítjük, a felforralt 

bizalmat összekeverjük a 

szeretettel, majd lassacskán 

hozzáadjuk a hűtőben lehűtött 

törődést. Hagyjuk kicsit állni. Az 

őszinteséget egy tálba öntjük és 

csomómentesre keverjük a 

megértéssel és a megbocsátással. 

Ezt a sűrű masszát tepsibe öntjük, 

majd az előmelegített lerbe 

berakjuk és hagyjuk 2 órát sülni. A 

megsült barátság tetejére rakunk 

még figyelmes hallgatást és 

elfogadást.  

(Székely Krisztina, Füzesi Klára) 

 



               

 

  

                               

5 kérdés, 5 válasz- a munkatáborról 

 

Mi jut először eszedbe ha a munkatáborra gondolsz? 

Előszöris, ha a munkatáborra gondolok a munka jutna eszembe, 

de viszont a kikapcsolódás is,  mert a szabadidőmben én 

szívesebben dolgoznék, mint hogy lazuljak. Még azt 

hozzáfűzném, hogy nekem a munka sokkal szórakoztatóbb, mint 

az iskola. Én inkább dolgoznék, mint hogy ott üljek a padba, és 

hallgassam, ahogy egy tanár egy orán keresztül beszél. 

Ha találkoznál egy idegennel, aki nem tudja, hogy milyen is egy munkatábor, mit mondanál neki? 

Én azt mondanám, hogy kikapcsolódással, odafigyeléssel és munkával telik. 

Milyen munkálatokban vettél részt?  
Hát előszöris én a smirglizéssel és a festéssel kezdeném, 

ami nem volt épp olyan egyszerű, mivel fárasztó volt és  

az izzadtságtól olyan büdösek voltunk, hogy ha a göreny 

ott lett volna és megérezte volna, mérgébe összetépte 

volna a diplomáját. De még más munkák is voltak, amit 

elvégeztünk közösen, az a sátor szétszedése, vinetta 

sütés, hinta javítása és még sorolhatnám, de jó 

szórakozás volt a munka ideje alatt. De ne felejtsük mit ír 

József Attila „dolgozni csak pontosan és szépen, ahogy 

csillag megy az égen úgy érdemes”. 

Mivel lehetett foglalkozni még a munkán kívül, milyen más programok voltak? 

Munkán kívüli programok  a játék programok voltak, pl. óriás focilabda dobálás, síelés, amit nem 

szeretek, vizeződés stb. 

Ha egy napra táborvezető lehetnél te mivel töltenéd az időt? Milyen tevékenységek lennének? 

Én ha táborvezető lennék munkával tölteném az időt, 

persze 10-15 perces szünetekkel, hisz azt szokták mondani, 

amit ma megtehetsz ne halaszd holnapra. Munkavégzés 

után 1:30 perces szabad programot adnék és utána ki 

amilyen sportot szeret olyan bajnokságokat szerveznék pl. 

azok közül, akik a focit szeretik, azoknak foci bajnokságot 

szerveznék, a voleysoknak voley bajnokságot és még 

sorolhatnám. És amit még szeretek, ami a kedvencem, az a 

számháború lenne, amit szerveznék. 

Horvát András, Onesimus 2.év 



                 
 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indul a parti, a pizsamaparty 
2017.03.24-25 

 

 

A péntek délutáni érkezéskor mindenki 

kedvesen fogadott, több ismerős személy volt, 

mint amennyire számítottam és már ez nagyon 

jó érzést keltett bennem.  

Amíg a programok elkezdődtek, addig 

zenéthallgattunk, jobban megismerkedtem a 

nagyobb csoportokból személyekkel, majd 

helyet foglaltunk és elkezdődött a beszélgetés. 

Nagyon tetszett a beszélgetés is, jó témákról 

volt szó. A filmről nem tudtunk semmit, se a 

címét, se azt, hogy milyen fajta film lesz. A film 

nagyon tetszett és szerintem mindenki másnak 

is. Utána társasjátékozás következett, ami 

szintén nagyon jó volt.  

Másnap reggeli után áhitat, majd 

takarítás és elpakolás. Nagyon jó élmény volt 

ott lenni. Remélem máskor is lesz ilyen 

program.  

Balog Rozália, Onesimus 1. év 

 

Onesimus? Jelentkezek! 
 

Amikor  először hallottam az 

Onesimusról nagyon érdekesnek tűnt, ez 

be is teljesült. Mikor legelőször eljöttem 

egy kicsit visszafogottabb voltam, de 2-3 

alkalomra nagyon nyilt lettem, mert 

mindenki nagyon megértő. Most 

majdnem mindent elmondok itt. Az 

Onesimus egy második otthon, család. 

Nagyon szeretem a csoportot, érdekes 

aktivitások vannak. Az extra alkalmak 

érdekesebbek, mert hát extrák. Az a 

legjobb, hogy bármit elmondhatsz ás 

tanácsokat is kapsz, megbízható 

mindenki. Az Onesimus jó irányban 

megváltoztatott, pontosabb lettem, 

vidámabb, nyugodtabb, megértőbb és 

nyitottabb. Ezért szeretek az 

Onesimushoz járni. 

Fazakas István (Dodó), Onesimus 1. év 

 



             

 

 

 

 

 

Onesimus képekben... 

 

 

    

    

     

 

 



             

 

 

 

 

 

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.com 

Facebook: Onesimus Projekt 

 

  

  

  

  

   

   


