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Engedelmeskedjünk a Szentléleknek!
Péter apostol – a Jézus Krisztus mennybemenetelét követő –
pünkösdi beszédében azzal vádolta hallgatóságát, hogy ők
feszítették meg Krisztust: „Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten: azt
a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek”. De hogyan mondhatja ezt
az apostol azoknak az embereknek, akik a nyelveken szólás
csodáját látva álltak meg érdeklődve, hogy meghallgassák
szavait. Legtöbbjük messziről jött zarándok volt, aki a hatalmas
Római Birodalom legtávolabbi zugainak valamelyikéből érkezett,
hogy mint minden évben, most is,
legalább egyszer eljusson atyáik szent
városába, Jeruzsálembe, hogy befizesse
a templomadót, és áldozatot mutasson be
az Úrnak. Szinte biztos, hogy a
hallgatóság többsége húsvétkor nem is
járt Jeruzsálemben, és így pedig az is biztos, hogy nem ők voltak a „Feszítsd
meg!”-et kiáltó tömeg tagjai. Miért olvas
hát Péter a fejükre olyan bűnt, amit ők
nem követtek el?!
A Péter beszédét hallgató emberek
azonban egyáltalán nem döbbennek meg
ezen a kérdésen, egyáltalán nem tiltakoznak a vád ellen. Sőt, „mintha szíven
találták volna őket”, meghajtották fejüket
és beismerték bűnüket a tanítványok
előtt. Vajon miért? – tehetjük fel újra
kérdésünket. Azért, mert a Szentlélek –
akinek a hozzánk való elküldését, kitöltetését ünnepeljük pünkösdkor –
elkezdett dolgozni bennük, és megértette
velük, mint ahogyan azóta is sokunkkal,
hogy senki sem különb, mint azok, akik
halálra adták Jézust. Hiszen nap mint nap
jeleit adjuk a szeretetlenségünknek, jelét adjuk annak, hogy nem
tudunk megbocsátani. Céljaink eléréséhez mi is olyan könnyen
gázolunk át másokon, ha kell az erőszaktól sem riadva vissza.
Gondolatainkkal és tetteinkkel nap mint nap a gyilkos Barabás
mellett szavazunk a szelíd és engedelmes Jézus helyett.
Ahogyan pedig ez az első pünkösdkor volt, ma is ugyanez a
Szentlélek első munkája bennünk, hogy felismerteti velünk, mi
magunk is azok közé tartozunk, akik keresztre feszítették a
bűntelen és mindig engedelmes Jézus Krisztust.

Pünkösdi ünnepi rendünk:
Május 21. Áldozócsütörtök du. 7 ó. istentisztelet
Május 24. Vasárnap de. 8 és 10 ó. istentisztelet
Május 26. kedd este 8 ó. gyülekezeti bibliaóra
Május 27-28-29. este 7 ó. bűnbánati alkalmak

Milyen csodálatos azonban, hogy ezzel nem ér véget az Ő
munkája bennünk. Nem azért mutatja meg a valóságot rólunk,
hogy aztán egyedül hagyjon bennünket bajunkban. Nem azért
mutatja meg bűneinket, hogy aztán egyedül hadakozzunk
ezekkel a nyomorúságainkkal. A Szentlélek Isten bennünk való
munkája által a bűn szolgáiból Isten fiai lehetünk. S ehhez csak
az kell, hogy engedjük, Isten Szentlelke tovább dolgozzon mibennünk, aztán pedig megújult, megszentelt, Istennek felajánlott
életünkön át ezen a világon is.
Akkor és ott, Jeruzsálemben akadt 3000 ember, aki mindezeket
komolyan merte venni. Elhitték, hogy
Isten Lelkére van szükségük, hogy
átformálhassák életüket az Ő dicsőségére és az emberek javára. Mivel
pedig ezt elhitték, Isten be is teljesítette
rajtuk azt az ígéretet, amit Jézus
Krisztus által adott, és amire itt Péter
emlékeztette őket: “Térjetek meg, és
keresztelkedjetek meg valamennyien
Jézus Krisztus nevében, bűneitek
bocsánatára, és megkapjátok a
Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az
ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké
is, akik távol vannak, akiket csak elhív
magának az Úr, a mi Istenünk.’” Az ott
Péter szavait komolyan vevő sokaság
tagjai
megkapták
a
Szentlélek
ajándékát, és megtért, megújult és
megszentelődött életű emberekké lehettek. Isten gyülekezetet formált belőlük,
és a legnagyobb ajándékkal ajándékozta meg őket: Lelke által fiaivá fogadta
őket, hogy Krisztus engedelmességében osztozva majd osztozzanak
mennyei dicsőségében is.
A Szentlélek itt és most tőlünk sem kér kisebb dolgot és
nekünk sem ígér kevesebbet, mint egykor azon az első, új
tartalommal megtelt pünkösdön Péter hallgatóságától. Tőlünk is
azt kéri, hogy hadd végezhesse el rajtunk és bennünk
újjáteremtő munkáját, és hadd munkálkodhasson a világban
életünk által. Ne hagyjuk hát, hogy ezen a pünkösd ünnepen
hiába kérleljen bennünket! Ámen.
Németh Ildikó
beosztott lelkész

Pünkösd I. nap május 31. vasárnap de. 8 és 10 ó. Ünnepi
istentisztelet úrvacsoraosztással
Pünkösd II. nap június 1. de. 10-től du. 3-ig Családi Nap
szabadtéri istentisztelettel a Lajos-forrásnál (gyermek-játékok,
biblia-tanulmányozás előadással és megbeszéléssel).
Étkezésről és odajutásról mindenki maga gondoskodik.
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Lesz református óvoda
2009-ben Szentendrén!

Legutóbb örömmel adtunk hírt arról, hogy európai uniós
tornatermének
gimnázium
a
nyertünk
támogatást
felépítéséhez. A napokban került sor a szerződés aláírására a
támogató szervezettel, de közben már el is indítottuk az
építkezés kivitelezőjének kiválasztásához előírt közbeszerzési
eljárást. Mindössze két építőipari cég vásárolta meg a tenderdokumentációt, ami azért is meglepő, mert rendszeresen arról
hallani, csődbe mennek az építőipari vállalkozások a megrendelések hiánya miatt. Sajnos a versenyzők alacsony száma
miatt nem tud kellően érvényesülni a közbeszerzés
intézményének egyik alapvető célja: a verseny. Ha érvényesek
lesznek az ajánlatok, akkor az eredményhirdetés május
végére, a szerződéskötés június első felére várható, és az
építkezés a szorgalmi idő befejezése után, július elején indulhat meg. Minden reményünk szerint 2010 őszétől már birtokba
vehetik a diákok az új tornatermet.
Tavasszal befejeztük a templomudvar burkolását, kerti
támfal kialakítását, a lépcső átépítését és díszburkolattal való
ellátását, valamint a kápolna lábazatának felújítását. A lépcső
burkolatának színe elüt az udvar kövezetének színétől, hogy a
gyengébben látók is jól érzékeljék a lépcsőfokokat. A
gyülekezeti terem felújításához egyelőre nem fogtunk hozzá,
mert előbb pontosan látni kell azt, hogy a többi építkezés
mellett marad-e rá pénzünk.
Az óvodafelújításról másik cikkünkben tettünk említést. A
részletekről a következő számunkban tudunk majd beszámolni.
Sikolya Zsolt
gondnok

Szeptembertől Földi János
lesz a Szentendrei Református Gimnázium
igazgatója
Tíz év rendkívüli nehézségekkel teli, hűséges
intézményvezetői szolgálat után dr. P. Tóth Béláné igazgatónő
bejelentette egyházközségünk elnökségének nyugdíjba
vonulását, és egyúttal azt is, hogy az idén lejáró ötéves
igazgatói megbízását nem kívánja újabb öt éves ciklussal folytatni. A gimnázium Igazgatótanácsa, majd a presbitérium is
foglalkozott a bejelentéssel, és annak következményeivel.
Mindkét testület megköszönte igazgatónő kiemelkedő színvonalú, áldozatos munkáját, a presbitérium ezt határozatba is
foglalta. Az Igazgatótanács javaslatára a presbitérium úgy
határozott, hogy Földi János eddigi igazgatóhelyettest,
gyülekezetünk presbiterét kívánja megbízni a következő öt
évre a gimnázium vezetésével – méltányolva testvérünk hitbeli hűségét, emberi tulajdonságait és szakmai felkészültségét,
és hogy a gimnázium alapításától kezdve tíz éven keresztül
társa volt igazgatónőnek a gimnázium vezetésében.
Egyházunk törvényei szerint a presbitérium kikérte a gimnázium tantestületének véleményét is. A tanárok titkos szavazás
során túlnyomó többséggel támogatták Földi János igazgatói
megbízását, így szeptembertől ő lesz az intézmény vezetője.
Isten gazdag áldását kérjük szép és nehéz munkájára!

Sikolya Zsolt
a Szentendrei Református Gimnázium
Igazgatótanácsának elnöke

Előző számunkban a fenti címet még csak kérdés
formájában fogalmaztuk meg. Azóta az önkormányzat
képviselő-testülete ellenszavazat nélkül meghozta végleges
támogató döntését a Vasúti Villasori Óvoda átadása ügyében,
sőt elkészültek a szerződések is, és azokat is ellenszavazat
nélkül támogatta a testület. Lapzárta idején kerül sor a
szerződések aláírására, és így augusztus 1-jétől
egyházközségünk lesz az óvoda tulajdonosa és fenntartója.
Időközben a presbitérium döntött arról, hogy gyülekezetünk
tagját, Bene Andrásné testvérünket bízza meg az óvoda
vezetésével. Ehhez egyházi közoktatási törvényünk
rendelkezéseinek megfelelően kikérte az óvoda jelenlegi
nevelőinek véleményét, akik titkos szavazás során ellenvélemény nélkül támogatták a presbitérium javaslatát.
Elkészült az óvoda új alapító okirata és nevelési programja
is. Egyházközségünk vállalta, hogy biztosítja az óvodába
korábban beíratott gyermekek számára a folyamatosságot, így
a nevelési program is a korábbi programot vette át, és azt
egészítette ki a keresztyén nevelés programjával. A következő
hetekben kerül sor a tulajdonos- és fenntartóváltozáshoz
szükséges adminisztratív ügyintézés (engedélyeztetés,
bejelentések stb.) lebonyolítására.
Az óvoda a tervek szerint az intézményvezetővel való
bővülést leszámítva változatlan nevelőtestülettel dolgozik
tovább, mivel egyházközségünk vállalta, hogy minden
nevelőnek felajánlja a továbbfoglalkoztatást. Nemrégiben presbitériumunk meghívta az óvoda alkalmazottait egy
szeretetvendégségre, amelynek során alkalom nyílt egymás
személyes megismerésére. A jó hangulatú együttlét azt a
reménységet erősítette, hogy konfliktusok nélkül, szeretetben
bonyolódhat le a fenntartóváltozás.
Előző híradásunkban már írtunk arról, hogy jelentős
mértékű felújításra, bővítésre szorul az óvoda, amire anyagi és
működési okokból nyaranta fokozatosan kerül sor. A felújítások
költségeihez az első három évben az önkormányzat is
hozzájárul 50 %-os arányban. Bár nagyvonalú elképzelések
már voltak a szükséges felújításokról, de májusban készül el
az a részletes felmérésen, vizsgálatokon alapuló építési
koncepció, ami alapján már teljes műszaki megalapozottsággal
lehet meghatározni a felújítási, bővítési munkák pontos
tartalmát és célszerű sorrendjét. Az idei felújításokhoz júniusban választjuk ki a kivitelezőt, és július-augusztusban kerül sor
a munkálatokra az óvoda bezárása mellett. Így szeptember
1-jétől már sok tekintetben megújult óvodát vehetnek birtokba
a gyermekek, sőt addigra a jelenleg még használható játékok
nélkül álló szép kertben is megjelennek majd az első kerti
játékok.
Testvéreink imádságos szeretetébe és áldozatkészségébe
ajánljuk új intézményünket. Bár az idei óvodai felvételeket
jelenleg az önkormányzat bonyolítja a leendő református
óvodába is, korlátozott számban lehetőség lesz arra is, hogy
ősztől további gyermekeket vegyünk fel.
Az érdeklődőket június 4-től 25-ig minden hétfőn és
csütörtökön délután 5 órától 6 óráig várjuk a gyülekezeti
teremben (Rákóczi u. 14). Telefonon a 20/216-3987 számon
lehet érdeklődni Bene Andrásné testvérünknél.

"Kis kovász az egész
tésztát megkeleszti."
(Gal. 5,9)
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Nyári programajánló
1. Családi Nap
Időpont: június 1. (pünkösdhétfő), 10.00 órától délutánig
Helyszín: Lajos-forrásnál
Szeretettel hívjuk és várjuk minden kedves gyülekezeti
tagunkat gyermekeikkel, unokáikkal, és minden kedves
hozzátartozójukkal együtt erre a testvéri közösségünket is
erősítő programra!
Istentiszteletünket is ott, a szabadban tartjuk; ezt követően
pedig sokféle játék és érdekes beszélgetési téma vár ránk, a
gyermekekre pedig sport és kézműves programok.
Idén nem lesz közös bográcsban való főzés, mindenki hozzon
magával otthon elkészített ételt, süteményt, amelyekkel
megkínálhatjuk majd egymást. Odautazásról mindenki maga
gondoskodik.
2. Hittantábor
Időpont: június 29 – július 4.
Helyszín: Szentendrei sziget, “Isten Tábora” a Váci révnél,
a Fasori Református Egyházközség konferenciatelepe
Már 6 éves kortól várjuk a gyermekeket.
A tábort szervező és a táborozáson résztvevő tanárok:
Németh Ildikó beosztott lelkész, Sebestényné Jáger Orsolya
tanárnő, Ferenczi Alpár tanár úr.
A bibliai témájú programokon kívül lesz még éjszakai
csillagvizsgálat (igazi csillagvizsgáló távcsővel), biciklitúra,
strandolás, kézműves-, tánc- és sportfoglalkozások, tábortűz
gitárzenével és énekléssel, hogy csak a legfontosabbakat
említsük.
A részvételi díj 18.0 0 0 Ft/fő teljes ellátással. Anyagi okokból
senki ne maradjon otthon, ugyanis támogatások igényelhetőek.
Arra kérünk minden szülőt, hogy bíztassa gyermekét az ezen
a táborozáson való részvételre, mert ilyenkor van a legnagyobb lehetőségünk arra, hogy igazán kedvet és érdeklődést
ébresszünk a gyermekekben Isten igéje és az azzal való
foglalkozás iránt!

3. Csillagpont – Református Ifjúsági Találkozó
Időpont: 2009. július 21-25.
Helyszín: a Tolna megyei Fadd-Dombori, Szekszárd és Tolna
közelében.
Ebbe a táborba nagykorú fiatalokat várnak.
A részvétel ifjabbak számára csak nagykorú kísérővel lehetséges, ezért Németh Ildikó beosztott lelkész és Berkó Helga
tanárnő részt vesznek a programon, hogy tudjanak felügyelni
olyan fiatalokra, akiket nem tud más felnőtt elkísérni.
A rendezvény 4 napján, 15 helyszínen, mintegy 100 program
várja a résztvevőket.
Regisztrálni a csillagpont honlapján lehet:
(www.csillag.reformatus.hu), valamint a helyszínen, bár
akkor magasabb a regisztrációs díj.
A regisztrációs díj a május 15. előtt regisztrálóknak 1000Ft/nap
volt, a július 1. előtt regisztrálóknak 1300 Ft/nap, a július 1. után
regisztrálók és a helyszínen befizetők 1500 Ft/nap díjat fizetnek
majd.
Németh Ildikó beosztott lelkész minden ajánlott programmal
kapcsolatban szívesen nyújt személyesen is bővebb felvilágosítást.
Éljünk ezeknek az Isten adta lelki alkalmaknak a lehetőségével, hogy a nyár lelki épülésünknek és gyülekezetünk egyre
inkább testvéri közösséggé való formálódásának az alkalma is
lehessen!

Tíz éves a Református Gimnázium
Sokan emlékeznek még arra, amikor 1991-ben törvény
született, újra indulhatnak az 1950 táján államosított egyházi
iskolák. Nekünk is el kellett dönteni, mit kezdjünk volt polgári
iskolánk egykori kollégiumával, a Kossuth u. 5. szám alatti, akkor
Földhivatalként működő szép, de nagyon leromlott állapotban
lévő, főutcai emeletes ingatlanunkkal. Nagy örömünkre ezen
kívül a mi javunkra jegyeztek be elidegenítési tilalmat a Petzelt
József Szakmunkásképző épületére is, mivel azt 1928-ban a
szentendrei reformátusok építették nyolc tantermes polgári
iskolaként - igaz, később műszaki okokból átépítették, de
továbbra is iskolaként működött.
Ez utóbbi helyett csereingatlant kértünk iskolánk indítása
céljára, amit 1995-ben meg is kaptunk a lakott, ill. a tűzoltóság
által használt épületben, kollégiumunk helyett pedig a törvény
lehetővé tette éves örökjáradékot igényeltük, amit ma is folyósítanak. Utólag mind a két döntés nagyon helyesnek bizonyult,
mert bár sok munka volt a tűzoltóság korszerű iskolává történő
átépítése, ami még most is folyik, de megérte. Nem kell
szégyenkeznünk gimnáziumunk épületének és felszereltségének színvonal miatt, aminek létrehozásában fontos
szerepe volt az örökjáradéknak. Igaz, az ingatlanban utazó
különböző szentendrei lobbik mindent megtettek, hogy
lehetetlenné tegyék iskola-indításunkat a tűzoltósági épületben,
hiszen támadó újságcikkek országos és helyi lapokban, meg
riportok (MTV, Kossuth Rádió) szóltak ellenünk, de tíz év
történelmi távlatából nézve már jól látszik, hogy nekünk
„magasabb” Támogatónk volt...
Áldjuk érte Istent, hogy megsegített minket. Ma már
nagyobb a hozzáépített rész a gimnáziumban, mint az eredeti
tűzoltósági épület volt, amit pedig statikailag is meg kellett
erősíteni, az összes nyílászárót ki kellett cserélni a fűtéssel,
elektromossággal és a vizesblokkokkal együtt. Étkezőt, konyhai
szárnyat hoztunk létre, új tantermi szárny épült hat tanteremmel,
beépítettük a tetőteret könyvtárral, tantermekkel, kápolnával (ez
utóbbi még nincs teljesen készen) – és EU-s pályázatból éppen
most kezdődik a tornaterem építése is.
A sok-sok építési munka mellett értékes és szakmailag
színvonalas tanári kart sikerült verbuválni, akik munkájukkal az
egész Dunakanyarban megalapozták gimnáziumunk jó hírét.
Van már a környék református fiataljainak hitbeli nevelést és
lelki otthont is biztosító oktatási intézménye. De nem csak ők
keresik gimnáziumunkat, sok más felekezetű szülő is szívesen
adná gyermekét iskolánkba. Sajnos, a háromszoros
túljelentkezés miatt az ide pályázók kétharmada kiszorul az
iskolából a nyolcosztályos tagozatunkon. Megdöbbenéssel
halljuk, hogy éppen ezt a keresett iskolatípust akarják bizonyos
erők valamilyen okból megszűntetni, ami a legszínvonalasabb
képzést teszi lehetővé, és amelyet többségében egyházak
működtetnek! Szívből reméljük, nem fognak sikerrel járni.
A gimnázium életé szorgalmas Egyesület támogatja
rendezvényeivel, anyagi ügyeinkben pedig (elsősorban az
1%-ok felőli rendelkezések fogadásával, de más módon is)
Alapítványunk áll az iskola mellett. Itt kell megköszönni a hívek
és támogatóink sok-sok anyagi és emberi segítségét is, amiket
felsorolni is nehéz volna. Talán a tizenhárom működő ösztöndíj
mond a legtöbbet, amik mind diákjainkat segítik anyagilag tanulmányaikban, és amiket jótevőink alapítottak (köztük már volt
diákjaink is).
Tíz évre visszatekintve egyértelműen azt mondhatjuk,
Istené a dicsőség ennyi áldásért. Szinte olyanok vagyunk, mint
az álmodók (Zsolt. 126,1), hogy mindez végbemehetett, és ma
már 400 középiskolás diák kezdheti naponta Biblia-olvasással
és imádsággal a munkanapot gimnáziumunkban. Tanulmányi
eredményeinket sem kell szégyellnünk, mert a számos országos eredmény jelzi, színvonalas oktatási intézménnyel gyarapodott a környék 1999-ben.
Dr. P. Tóth Béla lp.

ISKOLÁNK ÉLETÉBÕL
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Kedves Testvérünk!
Tíz év telt el azóta, hogy a Szentendrei Református
Gimnázium megnyitotta kapuit a Dunakanyar keresztyén
fiataljai előtt. Szeretnénk ezt az évfordulót azokkal együtt
ünnepelni, akik a kezdeteknél és az elmúlt évtizedben velünk
együtt munkálkodtak a jó ügy érdekében.
Szeretettel meghívjuk és várjuk
2009. június 5-én pénteken
a következő helyszíneken és időpontokban:
15,0 0 - 17,0 0
„Gimnáziumunk 10 éve” kiállítás az iskola épületében
(2000 Szentendre, Áprily tér 5.)
17,0 0 - 17,4 0
Hálaadó istentisztelet a református templomban
(2000 Szentendre, Rákóczi u. 14.)
18,0 0 - 19, 30
Ünnepi gálaműsor a Tiszthelyettes Szakképző Főiskola színháztermében
(2000 Szentendre, Dózsa u. 2.)
Testvéri szívvel és nagyrabecsüléssel:
Szentendrei Református Egyházközség, és a
Református Gimnázium Igazgatósága

A talentum becsülete
10 éves a Szentendrei Református Gimnázium
Az előtérben üvegvitrin alatt térkép fekszik. A településeken
számmal ellátott táblácskák jelzik, melyik községből hányan
érkeztek a gimnázium falai közé. Különösen tanév elején
sokasodnak meg a kíváncsi arcok a tároló előtt: lehet-e itt
ismerős, más is érkezhetett-e ugyanonnan. A Szentendrei
Református Gimnáziumban immár tíz esztendeje folyik az
oktatás egyre nagyobb elismerést szerezve magának nemcsak
a református gimnáziumok, hanem a világi intézmények között
is. Az iskola múltjáról, jelenéről és jövőjéről kérdeztük
d r. P. T ó t h Bélánét, a Szentendrei Református Gimnázium igazgatóját.
Mikor jött létre a gimnázium és milyen körülmények
között? Honnan jött az igény az iskola elindítására?
- Mivel a Szentendrei Református Egyházközségnek az
államosítást megelőzően volt polgári iskolája, így a rendszerváltozás után lehetőség adódott a folytatásra, vagy inkább
újrakezdésre. A presbitérium mérlegelve a kérdést úgy döntött,
hogy ha apáink, nagyapáink a gazdasági világválság alatt
mertek felépíteni és működtetni egy iskolát, akkor mi miért ne
vágnánk bele. Mivel akkor nem volt pedagógus a presbitériumban, engem kértek meg, hogy segítsek eligazodni a pedagógiai
kérdésekben. Úgy éreztem, hogy a rendszerváltozás utáni
Magyarország csak vérátömlesztéssel tud megújulni, az új
generáció minőségi oktatásával, minél több színvonalas iskola
létrehozásával, így gondolkodás nélkül az ügy mellé álltam.
Felmerült azonban a kérdés: milyen iskolát indítsunk? A
Dunakanyar gyülekezeteitől visszaérkezett kérdőívek alapján
végül megszületett a nyolcosztályos gimnázium terve.
Mikor kezdődhetett el az oktatás és hány diákkal és tanárral
indult a gimnázium?
- Az ingatlan visszaadása körül igen sok probléma adódott.
Több épület is szóba került – többek között a mostani Petzelt
Szakközépiskola, a régi Földhivatal épülete -, de mindig
közbeszólt valami. Ez a hercehurca egészen 1999-ig tartott.

1999. jan.1-én megkezdődött az építkezés. Az épület hátsó
részéből a tűzoltóság átadott egy-egy termet, amelyet fél év alatt
teljesen átalakítottunk. Február végén, amikor elkezdődtek a
felvételik, a jelentkezők még semmit sem láthattak a majdani
gimnáziumból, mégis hittek benne. Elhitték, hogy szeptemberre
meglesz az iskola, és hogy jó lesz. A helyi közösségből is sokan
jelentkeztek, de Fótról és más gyülekezetekből is jöttek diákok.
Végül hetvenkét tanulóval, négy állandó- és néhány óraadó
tanárral kezdtük az évet, három osztályban.
Ma hol tart a létszám?
- Jelenleg 13 osztályban 403 diák tanul nálunk, 36 tanár
irányításával. Évek óta háromszoros a túljelentkezés a felvételin.
Mi a Szentendrei Református Gimnázium specialitása?
Miben különbözik más gimnáziumoktól?
- A hitbeli nevelés, a magyarságra nevelés, és a magas
színvonalú oktatás iránti elkötelezettség volt a három alappillérünk, amit azóta is elsődlegesnek tartunk. A különböző
lehetőségek idő közben bontakoztak ki. Először a számítástechnikai profil került előtérbe: ECDL oktatás- és vizsgaközpont
lettünk. A XXI. században elengedhetetlen a számítógéphasználat elsajátítása, így diákjaink az integrált képzés
befejeztével Európai Számítógép-kezelői Jogosítványt kapnak, a
Neumann Társaság ellenőrzése alatt. A második specialitásunk
a magas szintű nyelvoktatás lett: a végző osztályokban 97%-os
ma a nyelvvizsgázók aránya! A gimnáziumban latin, angol, német
és francia oktatás folyik, de szakköri szinten, választható
harmadik nyelvként olasz és orosz nyelveket is tanítunk.
Mivel nagyon jól felszerelt szaktantermeink vannak, így a
természettudományok terén is igen nagy az előrelépés. A
református iskolák országos diákolimpiáján immár három
esztendeje Szentendre az első vagy a második helyen szerepel.
Az utóbbi két évben pedig a nívócsoportos oktatás bevezetése
óta matematikából is egyre jobbak az eredmények. Az országos
kompetencia-mérés szerint ugyanis a Szentendrei Református
Gimnázium a nyolc osztályos református iskolák között matematika és szövegértés terén az első helyen szerepel, a négy osztályos gimnáziumok között pedig a második helyet szerezte meg.
Milyen fontos állomásai vannak az elmúlt 10 évnek?
- A gimnázium életében fontos változások általában valamilyen
fejlesztéshez kötődnek. Az első ilyen beruházás az említett
ECDL-vizsgaközpont létrehozása volt, majd az új szárny
megnyitása jelentett óriási bővülést. Ezután következett a tetőtér
megnyitása, ahol a nyelvi termek, illetve a saját könyvtár kapott
helyet. Hamarosan kezdődik a színpadot és galériát is magában
foglaló, korszerű, energiatakarékos működtetésű, az uniós
normáknak minden tekintetben megfelelő tornacsarnok építése,
és a tervek szerint 2011 nyarán készül majd el a tetőtérben a
jelenleg félkész, egyedülálló panorámájú közösségi tér, a 480
férőhelyes kápolna is.
Említette a diákolimpiai szép eredményeket és a kompetencia-mérés eredményeit. Milyen más fontos eredményeket
tudhat magáénak az iskola?
- A diákjaink rengeteg versenyen indulnak, mindenre szívesen
jelentkeznek. Tavaly például a református iskolák országos
hittanversenyén is elsők lettünk. Nagyon nagy öröm számomra,
hogy a régi diákfelfogással ellentétben nálunk a tanulás a „divat”,
ha valaki szép eredményeket ér el, és itt ennek hagyománya is
lett. A hétfő reggeli áhítaton kihívjuk azokat az Úr asztalához, akik
valamiben jól teljesítettek az elmúlt héten, így közösen tudunk
örülni egymás sikerének. Van, aki fogathajtásban, van, aki vívásban, vagy akár zongora négykezesben ér el jó eredményeket,
olyan területeken, amelyeket adott esetben mi nem is tanítunk. A
jó példa bemutatása ismertséget is jelent; a példaként állított diák
a gyerektársadalom elfogadott tagja lesz. Így a kevésbé jól tanuló,
de például a sportban vagy a művészetekben ügyes diákoknak is
megadatik a többiek figyelme. A lényeg a talentumon van.
Mindenki azt fejlessze, amihez tehetsége van, amiben sikeres,
ami örömet okoz neki és másoknak is.
folytatás a következő oldalon
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GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBÕL
folytatás a előző oldalról

Ezért hoztuk létre többek között az ebédlőben az Áprily
Galériát, amely önálló kiállításra ad lehetőséget a jó
kézügyességgel rendelkezőknek. Az egy hónapig élő tárlatokat
én nyitom meg, a rajztanár laudációt mond, a „művész anyaga”
pedig a hónap leteltével felkerül az internetre. A
kezdeményezés sikeréről csak annyit, hogy már most 2010
elejéig tele a naptár a jelentkezőkkel.
Mire a legbüszkébb az iskola vezetése?
- Számunkra a „fogyasztók” kritikája a legfontosabb. Jó látni,
hogy szeretnek idejárni a diákok, szívesen tanulnak, aktívak,
kezdeményezőek. Büszkék vagyunk az ösztöndíjrendszerünkre is. Amikor az iskolának még semmije nem volt,
amerikai ismerősök százezer forintot adva a gimnázium javára
kikötötték, hogy ebből a pénzből „emberbe” kell invesztálnunk.
Így jött létre a „Napsugár ösztöndíj”, amely aztán sokakat megmozdított. Mára tizenhét elnyerhető díja van a Gimnáziumnak,
és már van olyan is, amelyet itt végzett fiatalok alapítottak! Sőt,
a tanulmányi ösztöndíjakon túl emberi értékek elismerésére is
nyerhető díj. A Schweizer Albert ösztöndíjat például a gyerekek
titkos szavazataival azok kaphatják meg, akik a Nobelbékedíjas teológus-orvos életművéhez méltón tudnak adni
másoknak. Nálunk nem csak a jó tanulmányi előmenetel,
hanem az emberi érték, a hitvallás vagy a kapott talentumok jó
felhasználása is jutalmat érdemel.
Mik a gimnázium vezetésének jövőbeni célkitűzései, mit
szeretnének elérni az elkövetkező tíz évben?
- Úgy érzem a lelki és szakmai alapokat mélyre ástuk, a falakat
megerősítettük, van mire építkeznünk az elkövetkezendő tíz
esztendőben. Fő, hogy a közösen meghatározott irányok megmaradjanak. A mostanra kialakult tanári kar nagyon jól együtt
gondolkodó és cselekvő kollektíva lett. Minden hónapban rendszeresen összeülünk, és kiértékeljük az előző hónap történéseit. Egymás előtt őszintén mérlegre tesszük, mit tettünk jól, mit
kellene másképp csinálnunk ezentúl. Így képesek vagyunk a
hibákat feltárni és állandóan korrigálni. Nagyon fontos, hogy ez
az egymás közötti nyitottság megmaradjon, mert így lehet előre
vinni, jobbítani a dolgokat.
- s-e

„Tegyetek tanítvánnyá minden népet”
Pünkösd előtti adventben gyülekezetünknek négy egymást
követő kedd estén nyílt lehetősége arra, hogy meghallgassa
Marco de Leeuw van Weenen előadását a tanítványságról.
A holland származású Marco – aki kiválóan beszéli nyelvünket –
és felesége, Janneke 1996 óta hivatásszerűen foglalkoznak
gyülekezeti tagok képzésével.
Azoknak a „szerencséseknek”, akik ott lehettek az előadásokon bármit is írnék róla, nem tudnék többet adni, mint amivel
onnan hazatértek. Akik pedig nem tudtak alkalomról alkalomra
ott lenni, csak ajánlhatom, hogy legalább Interneten keressenek
rá a www.fasor.hu weboldalra, hogy ezáltal is gazdagodhassanak, és legalább ízelítőt kapjanak abból, amit megtapasztalhattunk.
Én, ahogy ültem az előadásokon, úgy éreztem, mintha
szárnyaim
nőnének!
Nem
megfoghatatlan
teológiai
megközelítéseket hallottam, hanem pontos, követhető és
helyénvaló fogalmakat. Minden olyan egyszerű, világos és tiszta
volt. Nem voltak pátoszi mondatok, de felemelő és őszinte volt.
Lehetett érezni, hogy a gyülekezeti termünkben összegyűlt
hallgatóság hogyan kap erőre, hogyan erősödik indíttatásunk a
szolgálatra. Talán ezt az bizonyítja a legjobban, hogy a
kiscsoportos beszélgetéseket a megadott időn belül alig-alig
tudtuk befejezni.

Szinte tapintani lehetett, ahogy munkálkodott közöttünk a
Szentlélek!
És ne gondold Testvérem, hogy Te nem tudsz szolgálni az
Úrnak, a gyülekezetünknek!
Nagyon egyszerű, természetes dolgokkal is lehet segíteni,
közösségünket gazdagítani. Egy párat összeszedtem, de Neked
biztosan van mégjobb, számodra „testhezállóbb” szolgálat. Ne
halogasd azok véghezvitelét, kezd el mondjuk akár MOST!
Gondolatindítónak írok néhányat:
- a vasárnapi gyermek Istentiszteletre bevihetsz egy tányér
süteményt, hogy „megédesítsd” az alkalmukat
- a pénteki ifjúsági kör hangulatát fokozhatod egy üveg átadott
bodzaszörppel
- szomszédodat, barátodat meglepheted 1-1 nyomtatott igehirdetéssel
- nehéz élethelyzetben lévő embertársadnak ajánlhatsz, vihetsz
könyvet az iratterjesztésből
- jó idő esetén a havi teázáshoz felhozhatod az asztalokat
- gyülekezeti kirándulást szervezhetsz
- ha olyan a munkád, vagy a képességed korrepetálhatsz 1-1
gyülekezeti diákot
- ha a gimnáziumunk vezetőségében vagy, megnyithatod pl.: a
konditermet a gyülekezeti fiatalok (és kevésbé fiatalok) számára
- terítőt hímezhetsz az Úr asztalára, vagy több asszonytestvéreddel a szószékre
- házi bibliakört tarthatsz
- imádkozhatsz gyülekezetünk óvodájáért
- felolvashatsz idősebb testvéreinknek
- segíthetsz bevásárolni beteg gyülekezeti tagunknak
És még számtalan lehetőség! Csak rajtad múlik! Lehet, hogy
évekig nem köszöni meg senki, néha még úgy is érezheted, hogy
észre sem veszik szolgálatodat. Mégis – hidd el – megéri, mert Te
növekedsz általa, s meglátod egyre szebbnek látod majd
teremtett világunkat, egyre közelebb érezheted magad
Istenünkhöz, és a gyülekezetünkhöz. És ha Te megdicséred, és
megköszönöd más testvéred szolgálatát, meglátod Te leszel
általa boldogabb!
Azért, hogy a gyülekezeti tagok megismerjék egymást,
mindenkit – aki olvassa ezeket a sorokat – arra kérek, hogy
vasárnap ha beül a templomba, Istentisztelet előtt, vagy után
legalább azoknak a testvéreknek a nevét tudja meg, akikkel egy
padban ült! Mutatkozzunk be, ismerkedjünk, beszélgessünk!
Tegyük ezt legalább a nyár folyamán, vasárnapról vasárnapra.
Hiszem, hogyha ezt mindannyian komolyan vesszük (ha úgy
tetszik szolgálatnak tekintjük), szeptemberben már ismerősként
tudunk egymásra mosolyogni a templomkertben.
Fülöpné Marian
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MOZAIK
Bízd az Úrra dolgaidat…
Trinity Forum Dobogókőn

Május 16-án Dobogókőn tartotta a Keresztyén Vezetők és
Üzletemberek Társasága (KEVE) legutóbbi „The Trinity Forum”
elnevezésű egész napos találkozóját. Az eseményen üzletemberek és vállalkozást vezetők, tanárok és egyetemi oktatók,
idősek és fiatalok, különböző keresztény gyülekezetek aktív
tagjai és útkeresők egyaránt részt vettek.
„Pilinszky szavait idézve: Nem az a fontos, hogy hányat verd
a madár a szárnyával, hanem, hogy íveljen.”- köszöntötte az
egybegyűlteket az életútról szólva Strommer Pál, matematikusinformatikus, a KEVE-fórum egyik moderátora.
A gyakran a „falak nélküli akadémiaként" is emlegetett „The
Trinity Forum” egyik vezérgondolata, hogy a vízióval
rendelkező és elkötelezett emberek meghatározó befolyással
lehetnek korukra, a társadalomra és mások életére, miközben
választ találhatnak saját életük alapvető kérdéseire is. Ennek
megvalósítása érdekében a Fórum abban kíván segíteni, hogy a
vezető pozícióban lévők aktív önvizsgáló életet élve, a közéletben vállalt szerepük és személyes életük kulcskérdéseit a hit
kontextusában
vegyék
szemügyre.
Észrevétlenül
beleragadunk a napi feladatainkba, megoldandó problémáinkba
és közben elterelődik figyelmünk az igazán fontos dolgokról.
Álljunk meg néha egy pillanatra és nézzük meg, hol is tartunk
valójában.” – mondta bevezetőjében Strommer Pál.
A mostani alkalom rendkívül izgalmas témája a hit és a céltudatos élet kihívása volt. Legtöbbünk ugyanis viszonylagos
vagy tényleges anyagi bőségben él, de sokszor lelki szegénység
közepette. A mai kor emberének gyakran túl sok mindene van,
és mégis úgy érezheti, túl kevés az, amiért valóban érdemes
élnie. Hogyan lehet tehát úgy élnünk, hogy hagyjunk magunk
után valamit, hogy be tudjuk teljesíteni azt a célt, amiért itt
vagyunk.
Az elmélyülés, elmélkedés és a válaszkeresés segítésére a
jelentkező résztvevők hetekkel korábban „vitaindító olvasmányt”
is kaptak. A fórum-beszélgetések alapját képező szemelvénygyűjtemény a történelem kiemelkedő személyi-ségeinek,
gondolkodóinak, íróinak, vallási vezetőinek - többek között
például Václav Hável, William Wilberforce, John Cotton,
Szolzsenyicin, Yehudi Menuhin, Beethoven vagy Tolsztoj –
válogatott írásait tartalmazta. A szemelvények közös feldolgozása,
a
tartalmas
beszélgetések,
vagy
akár
a
véleményütközések során - ahol valóban „mindenki tanár és
diák is egy személyben" - a résztvevők egymás életéből is
számos példát, élethelyzetet ismerhettek meg, amit külön
színesített egyrészt a hozzászólók eltérő életkora,
élethelyzete, sőt a beszélgetők közötti kapcsolatok (házastársak, szülő-gyermek párok) sokfélesége is.
A rendkívül gazdag fórum zárásaként a résztvevők
értékelték a napot. „Mintha egy kinyitott tűzcsapból próbáltunk
volna inni.”- foglalta össze mindenki derültségére a közös
útkeresést dr. Illéssy János, a KEVE Társaság elnöke. Valóban.
Rengeteg téma került elő, egyik kérdés hozta a másikat.
Rövidnek tűnt az idő, mégis rengeteget gazdagodtunk az
olvasott művek, a magunk elcsendesedése és számvetése és
egymás tapasztalatai és lelki közössége által is. Reméljük,
legközelebb még többek gondolatait ismerhetjük meg és még
több kérdésre kaphatunk majd választ.
Kolos Emőke

(A „The Trinity Forum” következő találkozója Debrecenben lesz,
2009. novemberében. www.keve.org)

Az eklézsia humorából
Kilencvenegy éves férfi kért úrvacsorát otthonába. Arról
beszélgetünk egyebek közt, hogy Isten akarata a rossz dolgokból is jót hozhat ki, és ebben elvileg egyet is értünk mind a ketten. De ő a hosszú életéből mindjárt példákat is hoz erre.
- Isztambulból hazafelé lekéstük egyszer a repülőgépet, és persze nagyon bosszantott a dolog. Egészen addig, amíg a konzulátuson nem közölték, jól tettük, hogy lekéstük a gépet, mert az
Bécs mellett lezuhant! De ez még semmi. A háború után elvittek
három évre edzőtáborba.
- Hová…?!
- Baskíriába, három év hadifogságra. Az Úr azonban onnan is
hitemben megerősödve hozott haza.

A kiadványunkban megjelenõ cikkek, írások nem feltétlenül fedik
mindenben a szerkesztõség véleményét, hanem elsõsorban azok
szerzõinek gondolatait tükrözik.
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TÖPRENGÕ
Riport a Kossuth Rádió
„Tebenned bíztunk eleitől fogva...” c. református műsorából
(2009, április 15.)

A gimnázium épülő közösségi termének pompás kilátást
kínáló, hatalmas üvegablakában állunk, ahonnét a szentendrei
látképen túl egészen Budapestig, sőt a gödöllői dombokig látni.

Riporter: A Szentendrei Református Gimnázium hatalmas
terve, egy új tornaterem építése válik most lehetségessé egy
megnyert EU-s pályázat kapcsán.
- dr. P. Tóth Béla lelkész: Sokan járnak ki Budapestről a
szentendrei Ferences Gimnáziumba. Amikor a buszon azt
kérdezi valaki, „Hol kell leszállni a Ferences Gimnáziumhoz?”,
mivel a buszmegálló itt, előttünk van, a kérdésre rendszerint az
a válasz, hogy „a Református Gimnáziumnál…” Ez a földszintes
épület itt szemben a Ferences Gimnázium, ott a tornaterme
jobboldalt. Nagyon jó kollegiális kapcsolatban vagyunk, tornatermet is ők bocsátanak most rendelkezésünkre bérletként, amíg
nekünk nincs.
- Sikolya Zsolt gondnok: Lehetett tudni, hogy 2006-tól 2013-ig
nagy Európai Unió-s pénzek jönnek Magyarországra; ezért mi is
rendszeresen figyeltük a pályázatokat. Fölfedeztük a
lehetőséget a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, amelyben iskolai infrastruktúra fejlesztések támogatása szerepelt,
nagy örömünkre tornaterem építését is lehetővé téve.
- dr. P. Tóth Béla: Az első és a második kiírt pályázaton nem
nyertünk, a másodikon viszont már olyan szép, magas
pontszámunk volt – mivel akkorra átírtunk az egész
pályázatunkat - hogy tartaléklistára kerültünk. Amikor pedig
kiderült, hogy van rá keret, mi is az EU-s támogatottak közé
kerültünk.
- dr. P. Tóth Béláné igazgató: Tíz éve, az indulás óta vagyok
ennek az iskolának az igazgatója. Most nagyon boldogok
vagyunk, mert ennyi év után lesz tornatermünk is. Indítottunk egy
lerobbant tűzoltósági épületben két ötödik osztállyal és egy
kilencedik osztállyal, összesen 72 diákkal. Minden évben újabb
osztályokat felvéve, az épületet közben folyamatosan átépítve
most már 402 diákunk van. Óriási változásokat jelentett ez
magában a diákságban is, hiszen el kellett fogadni az újakat,
közben pedig épültek az új termek, mosdók, folyosók, új
szárnyak. Kezdetben a tanári kar is csak négy állandó tanárból
és négy óraadóból állt, most pedig már 36-an vagyunk. Nagy
feladat volt fejleszteni a tanári kart, jó tanárokat venni fel. Egy
ilyen iskolának, amelyik nulláról indul, szinte semmiféle
hagyománya nincs, tehát nekünk kellett kialakítani, hogyan
ünnepeljük az évnyitót, a Mikulást, a Karácsonyt, a Húsvétot, a
nemzeti ünnepeinket. Látjuk a többi iskolán, hogy pl. ha azt
mondják, „Budapesti Fazekas Gimnázium”, az egész ország
rávágja, „igen, a matematika”. Egy induló gimnáziumnál azonban
még nincs meghatározva, melyik irányba fordul, ezért én minden
tanárnak azt mondtam, szabad a pálya - gyerünk, mutassuk
meg, ki, mit tud. Iskolánk nagyon erős lett számítástechnikából,
mert jó a felszereltségünk és a tanítás is magas színvonalú.
Erősek lettünk nyelvekből, óriási nyelvvizsga-arányunk van.
Egész erősen jön fel a matematika, mióta osztva tanítjuk, és
nagy örömünkre a természettudományok is. A református gimnáziumok országos versenyét Csurgón évek óta mi nyerjük, amit
biológiából, fizikából és kémiából tartanak. Jó a
természettudományos felszereltségünk is, nagyon szép és
modern termet sikerült ehhez létrehozni. Azt hiszem, amit itt tíz
év alatt el lehetett érni, azt elértük

7. oldal
- dr. P. Tóth Béla: Ez a jövendő kápolna, ahol most vagyunk 480
ülőhelyes lesz. Duplája a templomnak, ahol csak 240 ülőhely van,
és ahol a gimnázium diáksága hétfő reggel csak két külön
részletben tud áhítaton részt venni. Ha ez kész lesz, itt fogjuk
tudni tartani és egyszerre, egy időben. Alkalmas lesz koncertek
és nemzetközi konferenciák rendezésére is. Ha az ember a nagy
üvegablakon kinéz, amit felül Deim Pál Kossuth-díjas művész
háromszög alakú, színes ólomüveg alkotása díszít, akkor ott a
távolban a Gellért-hegy tetejét és a Parlament kupoláját is látni,
még a tűzijátékot is lehet innen nézni. Azok ott balra az új M0-s,
Megyeri híd ma este is szépen megvilágított, háromszög alakú
pilonjai, szemben pedig Dunakeszi és Fót, még tovább a gödöllői
dombok. Jobbra a Hármashatár-hegy, aztán a Kevély-nyereg és
a Pilis a legszebb nyúlványai. Az esti világításban ennyit látunk,
nappal pedig hat szentendrei templomtorony látszik ide. A
teremben belül középen lesz egy, a megközelítés célját szolgáló
út, jobbra-balra padok. Az első három padot székekkel
helyettesítjük, hogy adott esetben nagyobb zenekar is
koncertezhessen a teremben. Hátul már látszik, hogy ha
elkészül, egy nagy, négyszárnyú üvegajtó lesz a bejárat, attól
balra pedig, ahol most fekete műanyaggal letakarva
szigetelőanyagok vannak, ott lesz az orgona.
- Sikolya Zsolt: Itt minden évben lehetett valamit ünnepelni:
amikor kivonultak a tűzoltók, amikor évente újabb két tanterem,
konyha, könyvtár, vagy egy egész újabb szárny épült. Állandóan
épült valami, mindig volt minek örülni, volt miért hálát adni.”
Átírás: Schrettner Kornél
forrás: MR1 Kossuth Rádió – hangtár
(http://real1.radio.hu/kossuth/). Szerkesztett változat.

Dsida Jenő:

Pünkösdi várakozás
Kész a világ,
Feszült ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
Sóhajt az Isten Lelke.
Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
Mélységes, iszonyú sötét!
A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering útjain,
S csak egyet tud és egyet érez...
Most váratlanul vágyón megvonaglik
És felzúg Istenéhez:
Betelt az idő!
Sugarat, fényt, színt adj nekünk,
Mert epedünk!
Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!...
És ismétlik mindig erősebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...
És nagy szavát az Úr - kimondja!

8. oldal

Minden gondotokat őreá vessétek
Beszélgetés dr. P. T ó t h Bélánéval,
a Szentendrei Református Gimnázium
szeptemberben nyugdíjba vonuló igazgatójával
Határozottsága mellett végtelen békesség, nyugalom és derű
árad belőle. Minden egyházi eseményen jelen van, sokszor szinte
észrevétlenül, de mégis érzékelhetően. Aki nem ismeri, nem
gondolná, hogy Zsuzsa asszony egy több mint négyszáz diákot
képző és nevelő intézmény vezetője is egyben. Egy olyan
iskoláé, amely tíz éve a semmiből jött létre, és ahol óriási feladatok, embert próbáló kihívások várnak a mai napig is a vezetőkre.
Az igazgatói iroda ajtaja mindig nyitva: ide bárki fordulhat
kérdésével, kérésével, legyen akár diák, szülő, vagy tanár. A
feltétel nélküli bizalom itt kulcskérdés, ahogyan d r. P. T ó t h
Béláné, Zsuzsa asszony egész eddigi életében is az volt.
Milyen családban született és nevelkedett Zsuzsa asszony?
Hol tanult, hogyan teltek a gyermekkori évek?
- 1948-ban születtem Budapesten, lelkész-teológus professzor
édesapa és német nyelvtanár édesanya második gyermekeként.
Édesapám a Teológián tanított, édesanyám a háztartást vezette,
a családról gondoskodott, tanított bennünket. Tőle tanultam meg
németül is. Tizenhét éves voltam, amikor édesapám váratlanul
elhunyt. Édesanyám azt mondta: „Tanuljatok! Ha nem ti lesztek a
legjobbak, nem fogtok tudni érvényesülni!” Kitűnő tanuló voltam,
az érettségit is kitüntetéssel végeztem. Édesanyám bölcsessége
a válaszutaknál mindig beigazolódott. A gimnáziumi és az
egyetemi felvételinél is a legjobbak között voltam, ráadásul az
utóbbinál országos második lettem az orosz tanulmányi
versenyen, így megnyílt az út, bekerülhettem az ELTE
Bölcsészkarára, amit orosz-német szakon végeztem.
Ösztöndíjjal egy évre Lipcsébe, fél évre pedig Leningrádba is
mehettem, ami óriási segítséget jelentett nyelvtudásom szempontjából. „Fő foglalkozásban” tanultam, tettem a dolgom, és az
Úristen csodálatos módon mindig eligazított.
Mikor és hol ismerkedett meg férjével, dr. P. Tóth Bélával, a
gyülekezet lelkipásztorával? Merre szolgáltak és hogy kerültek éppen Szentendrére?
- Férjemmel a teológián ismerkedtünk meg, mert mi ott laktunk,
és egyidősek voltunk. Hamar ráeszméltünk, hogy jó nekünk
együtt, kerestük egymás barátságát.

PORTRÉ
Végül 1973 nyarán összeházasodtunk, immár 36 éve. A házasságunk kezdetén férjemet a Józsefvárosba hívták meg
segédlelkésznek, ahol elkezdtük önálló közös életünket. Aztán a
Szabadság téri gyülekezethez kerültünk, majd Budaörsre, ahol
nyolc évig szolgáltunk, és ahol igen nagy örömünkre megszülettek gyermekeink is - Béla, Zsigmond és András. Szép évek
voltak, nagy szeretetben. Aztán a Szentendrei gyülekezet
meghívta a férjemet lelkésznek, ennek 26 éve, azóta itt élünk. A
gyermekeimmel hét évig otthon voltam, aztán amikor a legkisebb
is három éves lett, döntenem kellett, merre tovább. A budapesti
Móricz Gimnáziumban lett volna állásom, de nem akartam
magára hagyni a családomat. Végül középiskolai tanári diplomával egy általános iskola alsó tagozatos osztályának oktatását kaptam meg itt Szentendrén. Az Úristen megint utat mutatott, néhány
hónap elteltével ugyanis megkerestek a Ferences Gimnáziumból,
hogy lenne-e kedvem náluk tanítani.
Tíz évet dolgoztam itt német-orosz szakos tanárként, a
nyelvészek szakmai vezetőjeként. Aztán a Lónyay utcai
Református Gimnáziumban megpályáztam egy állást.
Fantasztikus kaland volt számomra ez a „négy éves
tanulmányút”. A katolikus és a református iskolarendszer ugyanis
nagyon különbözik egymástól. Mivel református iskolai tapasztalatom nem volt, e kitérő nélkül nem tudtam volna a később adódó
iskolaalapítással megbirkózni. Ez a budapesti gimnázium akkor
éppen olyan életciklusú iskola volt, mint később indulásakor a
Szentendrei Gimnázium: a tanári kart újonnan felépítő, hasonló
épületgondokkal, ingatlan-problémákkal, létszám-növekedésből
adódó feszültségekkel küzdő iskola. Nagyon fontos tapasztalatokra és kapcsolatokra tettem itt szert. Egy két hetes hollandiai
tanulmányút során például megismerkedhettem az akkori
református iskolák vezetőivel, akikhez így később már barátként,
ismerősként fordulhattam. 1998-ban ugyanis a presbitérium
felkérésére szervezni kezdtük a gimnáziumot, és 1999-ben
létrejöhetett a Szentendrei Református Gimnázium, amelynek a
vezetője lettem, immár tíz éve.
Szeptembertől átadja az igazgatói széket helyettesének,
Földi Jánosnak. Mi vezetett erre a döntésre és ezt követően
mik a tervei?
- Második igazgatói mandátumom jár le ebben az évben, ami tíz
év vezetői munkát jelent. Ideje átadni a fiatalabbaknak a stafétát.
Az utódommal tíz évig dolgoztunk együtt, akit nagyszerű
embernek, tanárnak és presbiternek tartok, és akinek nagy
megnyugvással és örömmel teszem a kezébe az intézményt. A
felszabaduló időmben úgy gondolom, a gyülekezet életében
aktívabban részt tudok majd venni. A szentendrei közösség
nagyszerű, élő gyülekezet, ahol rengeteg a barát; a csecsemőtől
az aggastyánig nyüzsög, tevékenykedik mindenki. Szeretnék a
nyugdíjasoknak látogatásokat, bibliaórákat, beszélgetéseket
szervezni. Mivel az egyházközség most veszi át a Vasúti Villasori
Óvodát, így működtetési és pedagógiai tapasztalataimmal,
ismereteimmel segítem majd a fenntartó munkáját a két
intézmény közötti egyensúly megteremtésében. A fiaink még
nősülés előtt állnak, így bármikor történhet változás a család
életében is, és ha szükségük lesz rám és megkérnek, én is
szívesen megyek majd segíteni, ahogy annak idején nekem is
tette édesanyám.
Mi az, ami élete során útmutatóként szolgált, ami erőt adott a
változtatásokhoz, döntésekhez, új élethelyzetekhez?
Csak a hit, ami erőt ad. Az, hogy tudom, a rosszból is lehet jó.
Ahogy Péter első könyvében meg van írva: „Minden gondotokat
Őreá vessétek, mert Neki gondja van reátok!” Ebben a hitben és
szellemben éltem az életemet, és minden gondomat az Úristen
elé víve eddig még egyszer sem maradtam válasz nélkül.
Kolos Emőke

