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"Felvirradt áldott, szép napunk!"
Ünnepi köszöntõ
Húsvét ünnepére készülünk, ami a feltámadás ünnepe. Semmi
nincs olyan távol a mai gondolkodástól, mint az, hogy aki egyszer
meghalt, az még élhet valamilyen formában. A mai ember számár
az van, amit megeszünk, vagy legalábbis a kezünkbe foghatunk, a
többi nincs. Talán még az is létezik, amit
látunk. Ez a "közvélekedés". Holott az
érzékszervi tapasztalás, s ezt minden
valamire való bölcselõ ezredévek óta
hangosan hirdeti - csupán egy szûk körben igazít el, ott is korlátozott mértékben.
Menjünk csak be egy cirkuszba, hamar
kiderül, semmi akadálya, hogy a mûlovarnõt a szemünk elõtt szétfûrészeljék,
aztán három galamb formájában még el
is röpüljön. Így és ennyire megbízható a
szemünk, ennyiben "valóság", amit vele
látunk.
De a köznapi szinten élõ ember, saját
testi mivoltából kiindulva azt hiszi
valóságnak, ami test. Feledi, amit
megfelelõ vizsgálatok kimutatnak, hogy
hét év leforgása alatt szervezetünk
minden egyes porcikája kicserélõdik vagyis cseppet sem az anyag állandó
bennünk, hanem valami egészen más.
Ám
a
köznapiság
buzgón
ragaszkodik a tételhez, hogy kizárólag az
"van", sõt az is a dolgok alapja, ami test
és ami anyag. A húsvét pedig arról szól,
hogy az emberélet anyagi része jelentéktelen annak erkölcsi- lelki mivoltához képest. Mária Magdaléna és
a tanítványok nem arcvonásairól ismerik fel Jézust, hanem a
sebek helyérõl - mert fontosabb a testi megjelenésnél, hogy õ az,
"aki szenvedett". A létezés súlypontja nem ott van, mondja ki az
evangélium, ki hogyan néz ki, hány kiló és milyen minõségû anyag,
hanem ott, hogy milyen minõségû lélek. Az a kérdés, kinek mi a
köze az örök lélekhez, Istenhez, mennyiben részesedik a fényben.
Ez számít, ennek összegzése jön velünk feltámadásunkban ahogyan Jézusnál is ez volt a döntõ. Az a nagy Elsötétedés azonban, amit Európa a 18. században megélt, és ami az óta is tart,

Húsvéti ünnepi rendünk
Virágvasárnap:
márc. 16.
de. 8 ó. istentisztelet
de. 10 ó. konfirmáció
du, 6 ó. templomi hangverseny
Nagyheti alkalmak:
márc. 17-21.
du. 7 ó. bûnbánati esték
Nagypéntek:
márc.21.
de. 10 ó. úrvacsora
du. 6 ó. passio, úrvacsora

sõt fokozódik, három új hittételhez vezetett: 1./ Isten nincs 2./ az
ember állat 3./ a halál teljes megsemmisülés. Ezen állításokról
azóta - magukat mûvészeknek és tudósoknak tekintõ emberek
sokaságának tevékenységével - sikerült letörölni az egyébként
kétségbevonhatatlan hit-jelleget, úgy annyira, hogy ma ezek a
tételek a köznapi ember számára magától értetõdõen a
gondolkodás és az érzület kiindulási pontjai, a létezés
megdönthetetlen fundamentumai.
Nehéz és emberileg szinte kilátástalan tömegeket ebbõl a mély
alvásból felébreszteni. A húsvét
ünnepe mégis erre irányul. Az igazi
valóságot akarja a kezünkbe adni, s
ezért mindenek elõtt a szenvedésre
mutat, amit senki el nem kerülhet hiszen még az Egyetlen, a szent és
igaz sem kerülhette el. Az Apostoli
Hitvallás is összesen egyetlen szót
mond
Jézus
földi
életérõl:
szenvedett. Nem lehet másból kiindulni,
minden
továbbit
a
szenvedéshez való viszony határoz
meg! A húsvét azt mondja róla, hogy
igaz áldozatként, felemelve és
átnemesítve
mások,
kivételes
esetben pedig mindenki javát
szolgálhatja. Tökéletes áldozat
ugyan csak egy volt, a Krisztusé, de
az örök Atya azt elfogadva azzal
hitelesítette, hogy "kihozta ki a halálból a juhoknak nagy pásztorát örök
szövetség vére által" (Zsid. 13,20).
Így tette hozzáférhetõvé a jót, ami
az áldozatból fakadt, immár örök
idõkre és mindenkinek.
Ez a jó pedig olyan nagy,
hogy bízvást mondhatjuk felõle: "Jézus, ki a sírban valál, Általad
megholt a halál, Az élet pedig feltámadott". (347. ének 1. vers)
Húsvétkor egy a fontos: Jézus él, s aki õt keresi, maga is eljut
a halottak feltámadására. (Fil.3,10-12)
A test feltámadásának értelme pedig az, hogy amit csak a testben cselekedtünk az jön velünk, az van. Az életnek ez a fontosabb,
lelki és erkölcsi része nem múlik el, sõt kiteljesedik, örök és
végleges lesz.
(folytatás a 2.dik oldalon)

HÚSVÉT I.nap:
márc.23.

reggel 7 ó.
de. 8 ó.
de. 10 ó.

du. 6 ó.
HÚSVÉT II. nap:
márc.24.
de.10 ó.

régi ref.temetõben feltámadást
köszöntõ istentisztelet
Ünnepi istentisztelet, úrvacsora
(konfirmálók)
Ünnepi istentisztelet,
különkelyhes úrvacsora
Legátus igehirdetése, úrvacsora
Ünnepi istentisztelet, úrvacsora
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HÍREINK
2008. évi építési terveink

(folytatás az elsõ oldalról)

Odaát való életünk azonban - és ez hitünk nagyon fontos
tartalma - azzal együtt van, amit Jézus hozzátett! Emberi létünknek
csak egyik oldala az egyéni, a küzdõ rész, a Krisztusban való
Egyház lelki valósága a diadalmas másik: abban már örökre ott
van, él és munkálkodik az õ áldozata.
E titok megértése olyan, mint amikor a sötét pince mélyén
világosságot gyújtanak, és a vakon tapogatózó elkezd újra látni.
Nem véletlenül fonódik össze a húsvéttal, a feltámadással a
“hajnal” - az evangéliumi események és szép régi magyar szavaink
tanúsága szerint is. "Meglátogatott minket a naptámadat a
magasságból" - zengett Zakariás énekében az érkezõ Messiás
köszöntésére (Luk. 1,78).
Húsvétkor ugyanezt az örömöt énekeljük, immár a ránk
köszöntõ új élet örömével: "Felvirradt áldott, szép napunk, Ma
teljes szívvel vígadunk!" (356. ének 1. vers)
Ilyen, szívbéli módon fényességes, feltámadásra lelt húsvétot
kívánok minden olvasónak!

Elõzõ számunkban beszámoltunk arról, hogy elkészült a gimnáziumunk tetõterének üvegfala. Azóta elkezdõdtek a belsõ építési
munkák is (villanyszerelés, burkolatok felszerelése). Az építkezés
folytatását az tette lehetõvé, hogy a gimnázium megkapta az elmúlt
két év állami támogatásainak visszatartott részét, és a gimnázium
vezetése a Presbitériummal egyetértésben úgy döntött, hogy ebbõl
az összegbõl mintegy 16 millió forintot erre a célra fordít.

"Jézus él, mi is élünk, A haláltól nem félünk,
Mert õ diadalmat võn, Értünk elégséget tõn,
Isteni erejével, Hathatós érdemével!"
(348.ének, 2. vers)
Ki ne maradjon szívünk ebbõl az örömbõl!
dr. P. Tóth Béla
lelkipásztor

Istentiszteleti és egyéb alkalmaink
Gyülekezeti istentisztelet: vasárnap de. 8 és 10 órakor
Gyermek-istentisztelet (és megõrzés 3 éves kortól):
vasárnap de. 10 órakor
Bibliaóra: hó elsõ kedd este 8 órakor
Asszonykör: hó elsõ péntek du. 5 órakor
Baba-mama kör: kéthetente, hó 1. és 3. péntek de. 9-11 órakor
Középiskolás bibliakör: pénteken du. 6 órakor
Felnõtt konfirmációi óra: megbeszélés szerint
Konfirmációi óra I. éveseknek:
kedd du. 3 órakor
II. éveseknek :
kedd du. 4. órakor
Énekkari próba: vasárnap de. 9 órakor
Gimnazisták áhítata: hétfõn reggel 8 és 9 órakor
a templomban
Úrvacsorai bûnbánati alkalmak: karácsony és húsvét elõtt egész
héten, többi ünnep elõtt szerdától péntekig este 7 órakor
Adventi hangversenyek: a négy adventi vasárnapon
de. 11 órakor
Hittanórák: központi iskolák 3-5.oszt.: csütörtök 3 órakor,
1-2.oszt.: csüt. 4 órakor
Barcsay Iskolában: kedden du. 2-kor,
Izbégi Iskolában: szerdán du. 4-kor
Minden hónap utolsó vasárnapján fél 12-kor református istentisztelet a pilisszentlászlói rk. kápolnában

“Örülj nagyon, Sion leánya, örvendezz,
Jeruzsálem leánya, mert ímé jön néked
a te királyod, igaz és szabadító,
szegény és szamárháton ülõ!"
(Zak. 9,9)"

Készül a gimnázium kápolnájának belsõ burkolása
Idõközben egy újabb uniós pályázaton is elindultunk a gimnázium tornatermének felépítésére és felszerelésére, amihez szükséges 28 millió forint önrészt fõként a már említett rendkívüli gimnáziumi támogatás fennmaradó részébõl tartalékoltuk.
Elõreláthatólag áprilisban dõl el a pályázat sorsa. Sikeres pályázat
esetén már idén hozzá tudnánk kezdeni a tornaterem építéséhez,
és akkor a 2009. õszi tanévkezdetre akár el is készülhetne a tornaterem.
A rendkívüli források lehetõvé tették, hogy egyházközségünk
saját pénzmaradványait idén az egyre rosszabb állapotban levõ
templomunk felújítására fordítsuk. A mintegy 30 millió forint
költségû munkálatok reményeink szerint áprilisban kezdõdnek és
õszre fejezõdnek be. Jelenleg a kivitelezõ kiválasztása van
folyamatban: három megbízható, leinformált vállalkozótól kértünk
árajánlatot. Az elkészült és engedélyezett tervek tartalmazzák az
udvaron a vízelvezetés megoldását a burkolat teljes cseréjével
együtt, a templom alapjának statikai megerõsítését, a teljes külsõ
vakolatcserét és festést, a belsõ vakolatjavítást és festést, a tetõ
héjazatának cseréjét és a toronysisak felújítását. Hogy mindebbõl
mennyit tudunk idén megvalósítani, a gyülekezet áldozatkészségétõl is függ. Presbitériumunk úgy határozott, hogy gyûjtést
indít a szükséges források egy részének elõteremtésére. Kérjük a
kedves testvéreket, hogy támogassák adományaikkal szeretett
templomunk felújítását. További segítséget remélünk a Dunamelléki
Egyházkerülettõl, amelyhez építési segélyért folyamodtunk.
A felújítás kényelmetlenségekkel is jár majd, mivel lesznek olyan
idõszakok, amikor nem tudjuk használni a templomot istentiszteleti
célra. Terveink szerint ilyenkor a gimnáziumunkat kérjük meg, hogy
fogadja be a vasárnapi gyülekezetet. Elõre is kérjük a testvérek
megértését, és azt, hogy figyeljék majd az istentiszteletek
helyszínére vonatkozó szóbeli és a templom kapuján elhelyezett
hirdetéseket.
A fentiekbõl kiderül, hogy Isten segítségével akár három nagy
építkezésre is sor kerülhet idén: a templom felújítása mellett
megépülhet a gimnáziumban a tetõtér belsõ egy része, és a
tornaterem építéséhez is hozzákezdhetünk. Kérjük, hogy
mindennek szép, de nagy terhét hordozzák a testvérek imáikban és
áldozatos szeretetükben is.

Sikolya Zsolt
gondnok

GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBÕL
Jelentés a Szentendrei Református Egyházközség
2007. évi életérõl
Visszatekintve gyülekezetünk 2007. évi életére Isten iránti
hálával mondhatjuk, hogy Urunk kegyelmesen megtartotta életünket, megszabadított a bajokból és megáldotta igyekezeteinket.
Gyülekezetünk életének a vasárnapi és ünnepi istentiszteletek
voltak középpontjában, de ezekhez sok más igei alkalom is
kapcsolódott. Ilyen volt az ökumenikus imahét januárban, a konfirmáció virágvasárnapon, a felnõtt konfirmáció és keresztelés
adventben, a gyülekezet nyári nyaraló hete Tivadar-ban, ifjúsági
kirándulások és nyári táborok Veszelka Tamás beosztott lelkész
vezetésével,
a
reformáció
emlékünnepe
evangélikus
testvéreinkkel. Áhítattal és nagy örömmel vettünk részt a gyermekek karácsonyi ünnepségén a zsúfolt templomban, de nagy
örömet jelentettek a résztvevõknek a különbözõ bibliaórák, a volt
felnõtt konfirmálók házi összejövetelei, a kismama kör, amit
Bartháné Tímár Judit vezetett és az ifjúsági órák, valamint a soksok gyermek-alkalom is.
Áldott eszköz volt közös életünkben gyülekezeti hírlevelünk, a
harmadik évfolyamát idén betöltött, nyolc oldalas Kehely c. újság,
amit a munkatársak ez évben is teljesen ingyenes és rendszeres
szolgálattal hoztak létre. A Jámborné Benkei Ildikó fõszerkesztése,
Kádár Péter nyomdai munkája és papír adományozása és
Fazekas Andrea tördelõi munkája révén létrehozott újságunkat
negyedévente kivétel nélkül minden gyülekezeti tag címére eljuttattuk. A Református Gimnázium diákjai a tanév során minden
hétfõ reggel kétszer is zsúfolásig megtöltötték templomot, amikor
tanáraikkal együtt hétkezdõ áhítatra jöttek, de itt voltak az évnyitó
és évzáró istentiszteleteik is, és az év során háromszor tartott gimnáziumi diák-csendesnap, valamint a nagypénteki diák-passio és
a karácsonyi gimnáziumi betlehemes játék alkalmai is.
Pilisszentlászlói szórványunkban havonta volt református istentisztelet az ottani római katolikus kápolnában Tímár Pál ny. lelkész
gondozásában egész év során, kétszer úrvacsoraosztással, kilenc
alkalommal pedig vendégszolgálókkal. Egyházközségünk honlapján (www.szre.hu) rendszeresen olvashatók voltak a templomunkban elhangzott igehirdetések, aminek naponta átlag legalább
száz olvasója volt a világ minden tájáról, Ausztráliától Californiáig,
Erdélytõl Felvidékig és Kárpátaljáig. Az igehirdetések egész évben
kinyomtatva is rendelkezésre álltak az iratterjesztésben betegek,
házhoz kötöttek számára vagy ajándékozás céljára. Betegekhez
számos alkalommal vittük el az úrvacsorát otthonukba vagy
kórházba.
Iskolai hittanórákat az izbégi, a püspökmajori és a központi
iskolások számára minden héten tartottunk. Vasárnaponta három
csoportban folyt a gyermekistentisztelet a felnõttekével egy
idõben, Albertné Bereczky Éva, Farkas Adrienn, Földi Nikolett,
Szegediné Pusztai Ildikó, Tóth Eszter, Tóthné Ádám Zsuzsa és
Vombergné Varnyú Erzsébet szolgálataival. A gyülekezeti énekkart
Bokorné Forró Ágnes és Farkas Zoltán vezette lelki épülésünkre
és sok örömünkre. Az asszonykör gyülekezeti alkalmainkon,
szeretetvendégségeken, hó elsõ vasárnapi teázásokon, az öregek
gondozásával, valamint a temetõ és a templom tavaszi nagytakarításával és sok más módon is szolgált egész évben Nagy
Lászlóné presbiternõ vezetésével. Elkészítették a gyermekek és a
70 éven felüliek karácsonyi csomagjait és ez utóbbiak házhoz
kihordásában is nagy részt vállaltak. Egész évben folyt a
Lepramisszió részére való kötések készítése is. Templomi
orgonálással az év során szolgált: Arany Zsuzsanna, dr. Bartha
Zsolt, Bokorné Forró Ágnes, Farkas Zoltán és Ferentzi Alpár,
illesse köszönet áldozatos szolgálatukat. A templom takarítását
gimnazistáink rendszeres részvételével szervezte és vezette
Pongrácz Zsuzsa testvérünk. Az iratterjesztést gondozta Fülöp
Zsolt presbiter, adventben egész hetes nagy ünnepi könyv-vásárral, a temetõgondnoki teendõket pedig egész évben Virág Zoltán
presbiter végezte. Anyagi ügyeinkben a pénztár vezetésével,
adminisztrációs teendõkkel és sok más módon is segített Sikolya
Zsolt gondnok úr, akinek idén ünnepeltük 30 éves, Angyalné dr.

3. oldal
Demeter Judit presbiternek pedig 20 éves presbiteri szolgálatát.
Egyházközségi számvizsgálói munkát végzett idén is Szabó
Sándorné és Varga Lászlóné presbiter, a Gimnázium szakmaipedagógiai ellenõrzésével dr. Bárdos László, pénzügyi
ellenõrzésével pedig Óradnai Sándorné presbiterek szolgáltak.
Advent elsõ vasárnapján volt megemlékezés a gyülekezet
lelkipásztorának és hitvesének 25 éves helyi szolgálatáról. A
magunk részérõl itt is újra megköszönjük a szeretetet, amivel a
gyülekezet életünket és családunkat hordozta, és a sok-sok
áldozatot és segítséget, amit az elmúlt negyedszázadban szolgálatunkhoz testvéreinktõl, a gyülekezet tagjaitól kaptunk.
A Református Gimnázium építésében Lakatos Dezsõ néhai presbiterünk hagyatékából tavaly már szerkezet-kész állapotig jutott a
tetõtérben a kápolna és közösségi terem, ez idén a szükséges
belsõ pódium-rész megépítésével és az üvegablakozás
elkészítésével folytatódott. A hátralévõ szakipari munkálatokkal
(burkolások, fûtés, elektromosság, festések, berendezés) majd
anyagi lehetõségeink szerint haladunk tovább. Két család
jóvoltából 9,2 millió Ft értékû építõanyag-adományt is kaptunk
iskolánk további építéséhez. A Református Gimnáziumban jelenleg 382 diák tanul és 32 tanár tanít. Köszönjük az igazgatóság, dr.
P. Tóth Béláné igazgató és Földi János igazgató-helyettes, valamint
a tanári kar minden tagjának és a munkatársaknak áldozatos
helytállását a sajnos nem könnyebbedõ, hanem inkább nehezedõ
oktatási körülmények közt.
Lássuk egyházközségünk életét a számok tükrében: esküvõt
tartott 7 vegyes és 5 tiszta református pár, összesen 12 házaspár,
azaz 24 fõ. Megkereszteltünk 21 fiút és 13 leányt, vagyis 34 fõt.
Koporsó mellett megálltunk 22 alkalommal, 11 férfi és 11
nõtestvérünket temettük el. A megkereszteltek száma örömteli
módon idén 12 fõvel több volt az eltemetetteknél. Konfirmált 5 fiú
és 13 leány, összesen 18 ifjú, ezen kívül még 17 felnõtt, vagyis a
konfirmáltak száma az ifjakkal és felnõttekkel együtt 35 fõ volt, ami
örvendetesen a legnépesebb csoport a népmozgalmi adataink
között. Úrvacsorával élt 654 férfi és 929 nõ, összesen 1583 fõ. A
pilisszentlászlói szórványban az év során 37 férfi és 34 nõ,
összesen 71 fõ úrvacsorázott.
Anyagi gazdálkodásunk adatai a következõk: egyházfenntartói
járulék volt 5.4 22.100 Ft, perselyes adakozáskor befolyt 2.939.234
Ft, adományok Isten dicsõségére 680.000 Ft, adományok gimnázium építésére 900.640 Ft, külföldi céladományok gimnáziumra
4.530.140 Ft, céladományok templomrenoválásra 228.380 Ft,
borítékos áldozati adományok 365.600 Ft. Ez összesen
15.066.094 Ft. Kiadásunk volt 18.310.688 Ft, a szükséges különbséget az elõzõ évi áthozatunkból tartalékolt összegbõl fedeztük.
Gimnáziumunk építésére egyházközségünk 2007-ben összesen
8.794.112 Ft-ot költött, az Alapítványhoz érkezett adományokból
pedig további 3.966.756 Ft került felhasználásra erre a célra.
A templomunk renoválására és alapjának statikai megerõsítésére
tavaly elkészült építész tervünkhöz rövid egy év leforgása alatt a
szükséges hatósági engedélyeket is megkaptuk, így idén nyáron
végre szeretnénk ezekhez hozzákezdeni. A gyülekezeti terem
felújításához szükséges építészeti engedélyek azonban, ahol utcai
ablakok nyitását vettük tervbe, még mindig váratnak magukra.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy Isten meghallgatta imádságainkat és megsegített bennünket a ránk váró feladatokban.
Gondoskodott rólunk, erõt adott és reménységünk volt. Neki
köszönjük az adakozók jószívûségét, az õrállók hûségét, és minden imádkozó testvérünk könyörgését, amiket az elõttünk álló új
esztendõben is kérünk, hogy Istenünk továbbra is megáldhassa
szolgálatunkat.
"Minthogy pedig külön-külön ajándékaink vannak a nekünk adott
kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek mértéke szerint
teljesítsük, akár szolgálat, a szolgálatban, akár tanító, a tanításban, akár intõ, az intésben, az adakozó szelídségben, az elöljáró
szorgalmatossággal, a könyörülõ vidámsággal mívelje. A szeretet
képmutatás nélkül való legyen." (Róm. 12,8-9)

4. oldal

GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBÕL

"

Hívogató
Minden hónap elsõ és harmadik péntek délelõttjén 9-11-ig babamama kört tartunk a gyülekezeti teremben. Ezeken az
alkalmakon együtt gondolkodhatunk, beszélgethetünk mindennapi örömeinkrõl, problémáinkról az ige fényében.
Igény szerint lehetõség van arra is, hogy a gyerekek felügyeletét
megoldjuk.
Szeretettel várunk!

A Biblia évében újra ökumenikus családi nap
A szentendrei református, evangélikus, katolikus és baptista
gyülekezet csatlakozott a Biblia évének közös rendezvénysorozatához. A helyi összefogás eredményeként május 17-én - a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum támogatásával -, a tokaji tájegységben egy ökumenikus családi napot rendezünk. Többünk kedves
emlékei között szerepelnek ilyen alkalmak, reméljük, az idei májusi
napon is szép élményekkel gazdagodunk!
A Biblia éve alkalmat ad arra, hogy végiggondoljuk, mit is értünk
Biblián. Igazán élni Isten nélkül nem érdemes - ezt kell elmondani
minden embernek! Ezért fontos minden beszélgetés. Az ökumenikus családi napon is beszélgessünk egymással, akár
gyülekezetünk tagjaival, akár más felekezethez tartozókkal, és ne
csak az ismerõsökkel. A kapcsolatteremtést segítik a színes, változatos programok. Kézmûves foglalkozások, ügyességi játékok, a
Bibliában szereplõ állatok bemutatása, vetélkedõk, tematikus
beszélgetések, közös éneklés és ökumenikus istentisztelet az
amfiteátrumban. Külön érdekesség, hogy míg az ókorban a nép
azért gyûlt össze az amfiteátrumban, hogy életre-halálra folyó gladiátor és állat hajszában gyönyörködjék, addig mi azt az együttes
imádság helyeként használjuk.
Addig is, amíg eljön ez a nap, figyeljük a hirdetéseket a
jelentkezési határidõ miatt, és imádkozzunk a jó idõért a
Teremtõhöz!
Fülöp Zsolt
presbiter

Judit, Kata, Marian

SZJA 1 %-ok felõli rendelkezés
Ökumenikus imahét Szentendrén
ahogy egy konfirmandus fiatal megtapasztalta
Idén 41. alkalommal került megrendezésre az ökumenikus
imahét, amelynek célja, hogy minden keresztyén ember együtt
hallgassa az igét és imádkozzon, függetlenül attól, melyik
felekezethez tartozik. Évenként más-más témát fogalmaznak meg,
az idei a jelmondatunk ez volt: ,,Szüntelenül imádkozzatok!"
A vasárnaptól vasárnapig tartó sorozat az evangélikus
templomban kezdõdött. Szentendrén öt egyház vett részt a rendezvényeken: katolikus, református, evangélikus, baptista és ortodox egyházak. Minden nap másik templomban, egy - nem ahhoz a
felekezethez tartozó - lelkipásztor hirdette az igét. Ez arra is jó volt,
hogy más egyházak liturgiáját és szokásait megismerjük.
Az ökumenikus imahét második alkalma gimnáziumunkban
zajlott. Elõször mindannyian énekeltünk, majd a gimnázium kórusa
Székely Gábor tanár úr vezetésével két motettát énekelt, Kodály
Zoltán 33. genfi zsoltárát és Palesztrina Jesu Rex admirabilis címû
mûvét. Miután felkonferáltuk a mûsort, Blankenstein György tartott
igehirdetést. Az ige hallgatását követõen közösen imádkoztunk,
majd együtt énekeltünk, amit az iskola zenekara kísért.
Ezen az alkalmon is jelen voltak más egyházak elöljárói, az
evangélikus és baptista lelkészek, illetve a római
katolikus plébános és szerzetesek.
A hét utolsó napján pedig a mi templomunkban tartottuk az
istentiszteletet, ahol a protestánsok úrvacsorát vehettek, a katolikus testvérek pedig áldást vehettek. Az istentiszteleteket barátságos hangulatú szeretetvendégségek követték, ahol mindenki
szabadon beszélgethetett, így keresve egymás felé a testvéri
közeledés útjait. Sok örömmel és áldással a szívünkben gondolunk
vissza az estékre.
Demjén Anna
elsõ éves konfirmandus

Aki személyi jövedelemadót fizet, rendelkezhet annak
kétszer 1 %-a felõl. Az egyik 1 % felajánlásához az Alapítvány a
Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért támogatásának lehetõségét ajánljuk a testvérek figyelmébe: ehhez a
rendelkezõ nyilatkozat megfelelõ rovatába a 19179337-1-13
adószámot kell beírnunk. A másik 1 %-kal a Magyarországi
Református Egyházat támogathatjuk: ehhez a nyilatkozaton a
0066 technikai számot kell feltûntetni. A Kehely mostani
számához mellékelünk egy ilyen módon kitöltött rendelkezõ
nyilatkozatot. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyomtatvány és
beadásának módja az elõzõ évekhez képest megváltozott, a lap
hátoldalán megtalálhatók az új tudnivalók!
Tudatjuk, hogy a 2006. évi személyi jövedelemadókból gimnáziumi Alapítványunk javára 3. 029. 906 Ft támogatás érkezett, amit
a gimnázium tetõtér-beépítéséhez használtunk fel. Köszönjük a
támogatásokat! Az idei felajánlásokat is a gimnázium építésének
folytatására kívánjuk fordítani.

"Az Úr az én pásztorom, nem
szûkölködöm. Füves legelõkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget
engem."
(Zsolt. 23,1-2)"

ISKOLÁNK ÉLETÉBÕL
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Érettségi

HETED7PRÓBA
Kalandtúrák a közösségformálás jegyében

Február 15-én lezárult az érettségire való jelentkezés határideje. Öt tantárgyból kell a végzõsöknek vizsgát tenniük: magyar
nyelv és irodalomból, történelembõl, matematikából, egy idegen
nyelvbõl és még egy szabadon választható tantárgyból.
A vizsgázók dönthetnek arról is, hogy emelt vagy közép szinten
mérettetik meg tudásukat. Az emelt szintû érettségi vizsgák az
OKÉV szervezésében idegen bizottságok elõtt folynak valamilyen
külsõ helyszínen, a közép szintûeket a mi iskolánk szervezi és a
bizottság is a mi tanárainkból áll.
Az idei 25 végzõs közül magyarból 1, történelembõl 11, matematikából 2 diák választotta az emelt szintû érettségit, a többiek
közép szinten próbálkoznak. Angolból és németbõl is kettenketten tesznek emelt szintû vizsgát, ami - megfelelõ eredmény
mellett - egyben középfokú nyelvvizsgát is jelent a számukra.
Egyébként angolból 15-en, németbõl 10-en próbálkoznak itthon,
közép szinten. A választható tantárgyaknál nagy a "szórás":
biológia és francia 3, ének, fizika, informatika 2, földrajz, rajz 1 diák
bizonyítványába kerül majd be.
Idén elõször fordul elõ, hogy nagyon magas azoknak a száma
(26!), akik elõrehozott érettségit tesznek. Õk alsóbb osztályokba
járnak, azonban már most meg szeretnének próbálkozni a
záróvizsgával, hogy ezzel is könnyítsék késõbbi terheiket. A
legtöbben az informatikát választották (14 fõ), de vannak 4-en
németbõl, 3-an énekbõl és latinból, 1 pedig földrajzból.
Egy tanulónk holland nyelvbõl tesz középfokú vizsgát - ehhez
azonban el kell mennie egy másik iskolába, ahol ezt a tantárgyat
órarendi keretben tanítják. Hozzánk ugyanilyen okok miatt szintén
jön egy "vendégtanuló" érettségizni: református hittanból.
Vannak olyanok is, akik az elmúlt években nálunk végeztek,
azonban szeretnének az akkori eredményeiken javítani. Az új
érettségi rendszer ezt is lehetõvé teszi. Így õk 11-en újból beülnek
a vizsgabizottság elé angol, fizika, kémia, magyar, matematika,
biológia, informatika és testnevelés tantárgyakból.
Mindenkinek sikeres vizsgázást és jó eredményeket kívánunk!

"Per fas et nefas" - hirdeti a régi szentencia: "Ha törik, ha
szakad" (szó szerinti fordításban: "Járt és járatlan úton"). Ez az
alapgondolata az iskolánkban már harmadik éve megrendezésre kerülõ fakultatív szabadidõs programsorozatnak,
melyre leginkább gimnáziumunk alsós diákjait hívjuk. A cél:
megtenni mindazt, amire a tanórák komoly munkája mellett
tanárnak, diáknak - a tapasztalatok szerint - égetõen szüksége
van: önfeledten kikapcsolódni, élvezni a szabad játék és gondtalan együttlét örömét. Éjszakai sötétben elemlámpákkal
botorkálni a Rám-szakadék sziklái között, felpattanni a
drótszamárra és elkerekezni Visegrádig (adott esetben közben
bõrig ázni), három órás föld alatti "négykézlábas" barlangtúrát
tenni s nyakig sárosnak lenni, számháborúval, vidám énekszóval, kisebb-nagyobb próbatételekkel út közben útitárssá,
testvérré, baráttá lenni.
Az együtt "megharcolt" próbatételek aztán közös
emlékünkké lesznek és közös vággyá: "Mikor jön a következõ?"
Mindeközben pedig senkinek nem kell bizonygatni, hogy a
suliban is más szemmel nézünk egymásra, és más hangulatban tudjuk újból felvenni a szorgalmas, komoly tanulás egy
életre szóló "hétpróbáját".
Veszelka Tamás
beosztott lelkész, hitoktató

-i-a

OKTV
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny a gimnáziumi versenyek közül az egyik legrangosabb. Három fordulóból áll: egy iskolai, egy területi és egy országos körbõl.
Aki az elsõ fordulóból továbbjut, az már benn van korcsoportjában az ország 100 (!!!) legjobbja között. Az országos
döntõ akár egyetemi felvételt is hozhat!
Idén négy diákunknak sikerült beverekedni magát a
második fordulóba. Kiss Anna földrajzból, Kovács Fanni
matematikából, Légrádi Bálint történelembõl és Makray
Andrea németbõl folytathatta a versenyt. Nagy örömmel és
büszkeséggel tölt el minket ez az eredmény! További sikert és
szép eredményeket kívánunk!
Az idei farsang is fergeteges hangulatot hozott gimnáziumunkban. Az ötletgazdag
jelmezversenyt két könnyûzenei együttesünk koncertje követte, majd táncos mulatság.

6. oldal
A keresztyén hit

Balassi Bálint: Ex psalmo 42.

Szerkesztette: Alister McGrath
A Kálvin Kiadó gondozásában a hazai könyvpiacon szokatlan
kiadvány jelent meg az elmúlt évben. A könyvkereskedésekben
csak elvétve találkozhatunk olyan keresztyén témájú kötetekkel,
amelyek kemény borítója között gyönyörû képekkel illusztrált,
hibátlan tördelésû, jó minõségû papírra nyomtatott szöveget
olvashatunk. Magáról a vallásról vagy a keresztyén ihletésû
mûalkotásokról vásárolhatunk ilyen könyvet, de a 21. század
emberéhez szóló, a Biblia üzenetét közvetítõ kézikönyvvel már
ritkábban találkozhatunk. Pedig kinek nincs szüksége olyan olvasmányra, amelybõl pontos áttekintést kaphat a keresztyén hit
alapelveirõl, Jézus Krisztus tanításairól!
Az Oxford University professzora, Alister McGrath olyan
kötetet szerkesztett, amelybõl európai, amerikai, afrikai és ázsiai
szerkesztõk, szerzõk segítségével bárki számára könnyen
megismerhetõvé válik hitünk története. Más-más szerzõ foglalja
össze magának a hitnek a lényegét, valamint Isten és Jézus
személyével kapcsolatos kérdéseket, és az erre adott válaszokat.
Emellett külön rész foglalkozik a megváltással, az egyházzal,
valamint a keresztyén reménységgel.
A mai olvasási szokásoknak megfelelõen egy-egy fejezethez
figyelemfelkeltõ keretes írások kapcsolódnak. Az oldalak szélén
pedig egy-egy filozófus, híres ember mondása irányítja újabb
kérések felé figyelmünket. Ezt egészíti ki a kötet végén olvasható
forrásgyûjtemény, amely meghatározó keresztyén gondolkodók
kijelentéseit idézi Jusztin Mártírtól kezdve (†165) Wolfhart
Pannenbergig (1928-). A könyv végén fellapozható kisszótár segítségével könnyen tisztázhatjuk az ismeretlen fogalmakat.
Ugyancsak a tájékozódás válik egyszerûvé az ezután található
név- és tárgymutató segítségével.
A szerzõk sokszor nemcsak a keresztyénség szemszögébõl
írnak egy-egy témáról. A szövegeket egyrészt mély történelmi
szemlélet járja át. Képet kaphatunk az egyes korokra jellemzõ
világnézeti sajátosságokról, és arról hogy más vallások számára
mit jelent a mi megváltónk, Jézus Krisztus.
Valamennyi korosztály számára ajánljuk!
Kapható a gyülekezetben, valamint megrendelhetõ a Kálvin Kiadó
honlapján.

Scheer Katalin: Nefelé
Kalandos történet kedves és kedvetlen gyerekeknek
Csíkszentmihályi Berta rajzaival
Scheer Katalin mesekönyve igazi remekmû: egy melankóliára
hajlamos kisfiú és egy akadályokat nem ismerõ energikus kislány
barátságának története még a mesét felolvasó felnõtt számára is
letehetetlen olvasmány. A mesefolyamban komoly részt vállaló
cseréptündérek és morcok harcából, a rizsszemekre írt könyvtárat
õrzõ Baubó sorsából, az álmatlanságra ítélt Lujza néni mérgelõdéseibõl olyan fordulatos történet kerekedik, amelyet nem könnyû
letenni, még akkor sem, ha egy 200 oldalas regény felolvasásáról
van szó.
A mesekönyvet illusztráló -egyébként szentendrei születésûCsíkszentmihályi Berta nemcsak szép grafikáival emelte a könyv
értékét, hanem rajzaival a történet lényegét hozta felszínre.
Az izgalmas történet mellett az író által hangulatosan megfestett
arborétum és családi otthonok világa, a szellemesen, sok humorral
átitatott párbeszédek, szófordulatok azt bizonyítják, hogy a magyar
gyerekirodalom még sok kellemes meglepetést tartogat számunkra!
A Noran Kiadó gondozásában megjelent könyv kapható a könyvesboltokban 2990 Ft-ért.
Berényi Mariann

Mint az szomjú szarvas, kit vadász rettentett,
Hegyeken-völgyeken széllyel mind kergetett,
Rí, leh s alig vehet szegény lélegzetet,
Keres kútfejeket,
Úgy keres, Úristen, lelkem most tégedet,
Szerte mind kiáltván az te szent nevedet,
Szabadulására, hogy onts kegyelmedet,
Mint forrásfejedet.
Ételem mert nincsen fohászkodás nélkül,
Italom csak méreg keserû könyvemtül,
Midõn ily szót hallok én ellenségimtül,
Kiben lelkem elhûl,
Mond: Te számkivetett, nyavalyás megomlott,
Amaz reménletted Istened most holott?
Tõled immár régen talán elhasomlott,
Hogy vagy ilyen romlott.
Mely szó csak meg nem öl nagy szégyenletembe,
Hogy kevély ellenség azt veti szemembe,
Kin elkeseredem, s ottan jut eszembe,
Mint éltem helyembe,
Midõn nagy sereggel, zengéssel-bongással,
Templomodba mentem szentelõ áldással,
Szinte az ajtódig, sok szép hangossággal,
Oly nagy méltósággal.
De te mindazáltal, szomjú lelkem, ne félj,
Sõt régi Uradban minden ellen remélj,
Bízván kegyelmében, higgy, és csendessen élj,
Gonoszt hozzá ne vélj,
Mert még megtéríti régi szerencsédet,
Kiben virágoztat jókkal úgy tégedet,
Tél után tavasszal mint az szép kerteket,
Megáldja fejedet.
Kiért mondasz te is neki dicséretet,
Mint egy fülemile sok szép énekeket,
Ámbár szenvedjek hát érte mindeneket,
Nyeljek sok bút s mérget,
Csak legyen korosként lelkével mellettem,
Hogy fájdalmam miatt ne vesszen életem,
Mint Jordán és Hermon, fogyhatatlan hitem,
Legyen erõs lelkem!
Mert ha tenger búsul parancsolatjára,
Hát rám is õ ereszt bút, bûnös fiára,
Támaszkodom azért jóakaratjára,
Mint atyám karjára,
Fõképpen, hogy tudom már, hogy nemsokára
Megkönyörül rajtam az bosszúságára,
Az ki járt életem vesztére s kárára,
Szégyenvallására.
Kiért áldom õtet, erõs kõsziklámot,
Csak ne hagyja fogyni el bizodalmomot,
Mikor bosszontással gyújtják nyavalyámot,
Mint olajjal lángot,
Mondok, csak ne kérdjék, hogy hol én Istenem,
Mert mérgemben akkor nem tudok mit tennem,
Hogy azzal terjesztik keservemet bennem,
Kész volnék holt lennem.
No azért elbágyadt lelkem, te ne búsulj,
Buzgó imádsággal sõt Uradra burulj,
Erõs reménséggel csak õhozzá szorulj,
Tõle el ne fordulj!

TÖPRENGÕ
Egy életút tanulságai
Erzsi néni tavaly karácsonykor volt nyolcvan éves.
Ez önmagában is nagy szó,
hát még ha tudjuk, milyen
életút áll mögötte! Ilyen
körülmények között tiszteljük
talán igazán a nyolcvan évet,
mely után még mindig olyan
derûsen és bizakodóan tekint
a világra és a benne élõ
emberekre, mint kevesen
mások.
Ringhofer Pálné, Erzsi néni
1927
december
26-án
született Sopronban, katolikus családban. Negyven
évet dolgozott Sopronban a
SOTEX-ben,
a
soproni
szõnyeggyárban, ami igen megterhelõ munka egy egészséges
ember számára is. De Erzsi néninek ennél több megpróbáltatás is
jutott. Már 41 évesen szívinfarktusa volt, majd késõbb még egy,
valamint négyszer is volt tüdõembóliája. Minden alkalommal
kórházba került, nagy mûtéteken esett át, és a családtagok csak
remélhették, hogy minden rendben lesz. De igazán biztos a
gyógyulásban csak Erzsi néni volt. Bizalma Istenben a megpróbáltatások nyomán nemhogy csökkent , hanem egyre nõtt, s õ akkor
is nyugtatgatta családtagjait, hogy minden rendben lesz, amikor
mindenki más csak a kezét tördelte.
Ahogy haladt elõre az idõ, Zsóka lánya elvégezte az
óvónõképzõt, és Szentendrén helyezkedett el. Majd megszülettek
unokái, Orsi és Bog i, így egyre több szál kötötte Szentendréhez.
Ez azonban nem lett volna elegendõ ok arra, hogy ide költözzenek
férjével, Pali bácsival, ám betegségei egyre súlyosbodtak, ezért
döntöttek úgy férjével, hogy elhagyják szülõvárosukat. A kapcsolatot azonban nem vesztette el a soproniakkal, mai napig levelez
barátnõivel, a városban élõ fiával és annak családjával, akik
minden évben többször is nagy szeretettel várják õt.
Itt is hamar ismerõsökre lelt, hiszen hihetetlen szervezõ
egyéniség. A kórházi ápolások az ORFI-ba tevõdtek át, és
csakhamar a teljes orvos- és nõvérállomány barátságba került vele.
Amint fel tudott kelni ágyából, a szobatársait ápolta, Mikuláskor
beöltözött a kórházban Mikulásnak, kekszet és gyümölcsöt osztott
a betegeknek. Közben unokájával - hatvannégy évesen egyszerre
konfirmált, azóta gyülekezetünk tagja. Lánya, Zsóka olyan szépnek tartotta ezt, hogy amikor unokája elkezdte konfirmációs tanulmányait, õ is részt vett a felnõtt konfirmációs képzésben , s azóta
õ is egyházközösségünk tagja.
1999-ben tragédia rázta meg a családot, Pali bácsi váratlanul
elhunyt. Erzsi nénit nagyon megviselte a halál. A bánatot úgy
vészelte át, hogy a szentendrei Gondozási Központba kezdett járni
napközis jelleggel. Itt persze megint sok barátra lelt. Az Izbégi
Óvodával közös szervezésû programokon (kirándulások, egymás
látogatása) õ is részt vett, innen is vannak barátai a mai napig.
Amellett dédunokája Bence is sok örömet hozott életébe, az
akkori gondoskodás magalapozta a szeretetet, ami ma is van
köztük.
Hat éve már olyan gyengévé vált állapota, hogy már nem
járhatott a Gondozási Központba. Azóta lánya ápolja otthon. Ahol
teheti, segít: foltot varr, krumplit pucol, kézimunkázik, és fõleg
mindig jó kedélyû. Lelket önt mindenkibe, akinek szüksége van rá.
Minden nap ír legalább egy levelet barátainak, és kap is nagyon
gyakran. A postással már nagyon jóban van. Ugyanazzal a hitbõl
fakadó derûvel nézi életét, mint amivel az elmúlt nyolcvan évben
mindig.
Bernát Klára
egyetemi hallgató

7. oldal
Üzen a múlt
Amikor 1991-92-ben már 50-60 gyermek jött vasárnaponta
gyermekistentiszteletre, kicsinek bizonyult a gyülekezeti
terem.Pedig az egyik csoportnak már a parókián tartottuk az
alkalmakat, de azt is kinõtték, kellett a hely. Így került sor a
bõvítésre 1992-93-ban.
Pénzünk ugyan nem volt rá, de sok áldott segítõ kéz és igazi
lelkesedés építette meg az emeleti ifjúsági termet, a lépcsõházat,
a kiszolgáló helységeket és a kápolnát. Azóta így három külön
csoportban tudunk foglalkozni a gyermekekkel, és a megépült új
helységek is természetes részévé váltak gyülekezetünk életének.
Az akkor folyt építkezésre tekintünk vissza hálaadó szívvel
ezekkel a képekkel.

Szó szerint az "elsõ kapavágások" 2002-ben

Még nincsenek boltívek

Itt lesz majd a kápolna!

8. oldal
"Amerikából jöttünk…"
(III., befejezõ rész)
Csaknem egy hónapos amerikai utunk során az Atlantában
(Georgia), majd pedig Floridában, (Tampában és Orlando-ban)
töltött idõ után Californiába repültünk. Meghívásunk Los Angelesbe, a San Fernando-völgyi Magyar Református Egyházközségbe
szólt, de elõször San Franciscóban szálltunk le. Én magam már jártam ebben a mesés városban 1983-ban egy nemzetközi konferencián, de feleségem most gyönyörködhetett elõször gyönyörû
fekvésében, a félszigetet övezõ festõi öblökben, a nevezetes
Golden Gate hídban, amin kiránduló busszal át is mentünk, és a
Csendes Óceánban, amit itt lehet elõször megpillantani a keleti
partról érkezõ utasnak. Újdonság volt a Modern Mûvészeti Múzeum
csodálatosan gazdag gyûjteménye, ahol egy fél napot eltöltöttünk,
és a Muir Woods völgyének másfélezer éves, 100-120 méter magas
mamut-fenyõi. Felejthetetlen a hangulatos Cable Car, San Francisco
utcai "fogaskerekû-villamosa", aminek hálózatát vagy száz éve
építették a városban, és amit drótkötéllel vontatnak az úttest alatt a
lejtõs utcákon.
Innen aztán utunk végsõ állomására, Los Angelesbe érkeztünk,
ahol Thousand Oaks-ban Vémi István és hitvese, Györgyi asszony
vendégei voltunk. Mindketten presbiterek a San Fernando völgyi
Magyar Református Egyházközségben, akik nagyon szívükön
viselik az ottani magyar református gyülekezet életét.
Ismeretségünk négy és fél évtizedre megy vissza, amikor Györgyi
asszonnyal együtt érettségiztünk a budapesti Madách
Gimnáziumban.
Vasárnap délelõtt angolul és magyarul kellett igét hirdetnem a
templomukban, ahol nagy örömünkre minden korosztály képviseltette magát.

Igehirdetés Los Angelesben
Másnap látogatást tettünk a Los Angeles-i Getty Múzeumba,
amelynek impresszionista gyûjteménye a leggazdagabb a világon.
Ami világhírû képet az ember csak lexikonokból ismer, azok itt a
falakon lógnak.
Aztán Santa Barbarába látogattunk, ami nem messze van Los
Angelestõl az Óceán partján, s ahol a nyugati part egyik legrégebbi
amerikai építménye, egy 18. századi ferences missziós kolostor
található. Közelében vannak eltemetve a legyilkolt indiánok ezrei.
Mert a valóság sajnos nem pontosan olyan volt, ahogyan azt az
indián-regények általában leírják.
A gyülekezet és a Vémi-házaspár kedves, igazán magyaros
vendéglátását megköszönve útra keltünk hazafelé. A repülõtereken
mindenhol a cipõnket is le kellett venni, mert nagy a félelem és
szigorú az ellenõrzés. Közel húsz órás repülõút és négyszeri
átszállás után értünk haza, fáradtan, de rengeteg élménnyel. Jó volt
az út, közel egy hónapon át Amerika szinte legszebb, legérdekesebb részein jártunk, sok várost, gyülekezet és lelkész-társ életét
megismertük, két óceán partján is sétálhattunk, de hazaérkezni
azért mégis csak a legjobb volt. (Vége.)
dr. P. Tóth Béla lp.

Az eklézsia humorából

A Vémi házaspár és San Fernandó völgyi templom
Lelkipásztoruk fiatal, Erdélybõl való kolléga. Ennek a
gyülekezetnek gyûjtöttünk valamikor magyar nyelvû könyveket és
gyermek-anyagokat a magyar nyelvoktatáshoz a 90-es évek
második felében, amikor szentendrei gyülekezetünk akkori tagja,
Márton András színész volt a Los Angeles-i magyar konzul. A
könyveket, amiket templomuk és gyülekezeti házuk leégése miatt
gyûjtöttünk, most újra és személyesen is megköszönték, amit
ezúton is továbbítok minden akkor könyvet adakozó testvérünknek!
Amerikai szokás szerint a vasárnapi istentiszteletet is közös
gyülekezeti ebéd követte, amit együtt költöttünk el. A résztvevõk
között váratlanul egy ötven éve nem látott, gyermekkori fiúismerõsöm is akadt, aminek mind a ketten nagyon megörültünk. Én
persze megállapítottam, hogy mennyire megöregedett (de csak
magamban) - õ sem mondott errõl a dologról nekem (hangosan)
semmit - úgyis láttukmindketten, hogy bizony, elszálltak az
évtizedek!
Este Vémiéknél még vacsora utáni házi-bibliaóra is volt.
Nagyon érdekes és tanulságos bepillantani az ottani lelki
kérdésekbe és gyülekezeti életbe.

Levél érkezik: “Tisztelt Lelkészi Hivatal! Kérjük adják ki unokánk
keresztlevelét, aki 1994-ben lett keresztelve Péter Pál tiszteletes
úr által”.
A válasz: Ilyen nevû lelkész nálunk soha nem szolgált és az
országos lelkészi névsorban sem szerepel. Nagy viszont a
valószínûsége, hogy unokájukat a szentendrei Péter Pál
templomban keresztelték.

A kiadványunkban megjelenõ cikkek, írások nem feltétlenül fedik
mindenben a szerkesztõség véleményét, hanem elsõsorban azok
szerzõinek gondolatait tükrözik.
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