
Pál apostol szerint: „Ha csak ebben az életben reménykedünk 
a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.” Ez 
pedig azt jelenti, hogyha nem hiszünk a feltámadásban, vagyis 
Krisztus feltámadásában bízva a saját feltámadásunkban is, 
akkor nyomorultabbak vagyunk még a hitetleneknél is. Azért 
figyelmeztet erre bennünket, mert ennek a megválaszolásán 
áll, hogy üdvözültnek, boldog-
nak, vagy inkább nyomorultnak 
leszünk-e mondhatóak. Nyomo-
rultnak, mint az Apostolok Csele-
kedeteiről írott könyv harmadik fe-
jezetének első történetében sze-
replő koldus, aki csak alamizsnát 
kért és várt a tanítványoktól. 

Gondoljunk csak bele, hányan 
tengetik életüket ma is – képlete-
sen szólva – a templomok előtt 
koldulva. Hányan vannak, akik 
csak ebben az életben remény-
kednek Krisztusban, akik csak 
alamizsnát várnak Istentől és a 
benne hívőktől is. Akik a templo-
mos emberek által kínált jók után 
nyújtják csak a kezüket, mert nem 
látják még, hogy sokkal több van 
itt e világi segítségnél és támasz-
nál. Hányan vannak, akik tőlünk 
is csak jó óvodát, jó iskolát vár-
nak gyermekeik számára, s nem 
látják még, hogy ezen túl valami 
sokkal csodálatosabbat is elké-
szített számukra az Úr. Nem tud-
ják, hogy ők maguk és gyermeke-
ik is lehetnének a meggyógyított 
koldushoz hasonlóan olyanok, 
akiket Jézus Krisztus nem csak 
megsegíteni, de talpra állítani is 
tud. Abban azonban, hogy ez így van, lehet, hogy nekünk – 
már hitben élő keresztyéneknek – is szerepünk van. Előfordul-
hat ugyanis, hogy sokan csak azért nem látják és nem tudják 
még ezt, mert mi nem Péterhez és Jánoshoz hasonlóan látjuk 
és szólítjuk meg őket. Mert talán megelégszünk azzal, hogy 
meg tudjuk adni nekik, amit remélnek tőlünk. Megelégszünk, 
és talán azért, mert ez így kényelmesebb. Könnyebb ugyanis 

utunkról le nem térve, időnkből nem elvéve, mintegy menet 
közben dobni egy-egy garast a koldus kalapjába. Vegyük hát 
szívünkre ezen a húsvéton Péter és János példáját is, akik 
megálltak, ránéztek erre az emberre és azt adták neki, ami-
re annak valóban szüksége volt, és a názáreti Jézus Krisztus 
nevében meggyógyították őt. Nem hagyhatták ugyanis, hogy 

kevesebbel érje be, tudván, hogy 
Istennél sokkal nagyobb ajándék 
van elkészítve az ő számára is. 

Mi mit várunk Istentől ebben 
a húsvéti időszakban? Csak egy 
kis lelki békét, megnyugvást, vi-
gaszt? A mi Urunk ennél mérhe-
tetlenül többet akar és tud adni 
nekünk: önmagát, új életet, üd-
vösséget. Ne legyünk tehát olyan 
balgák, hogy mi nem ezt a sokkal 
többet várjuk, kérjük és fogadjuk 
el tőle és az ő tanítványaitól. Eb-
ben a sokkal többen ugyanis ben-
ne van az alamizsna is, amelyre 
most úgy érezzük, szükségünk 
van, ha azonban továbbra is csak 
ezt a kis alamizsnát kérjük és vár-
juk, koldusok maradunk egész 
életünkben. Koldusok, miközben 
az örök élet fejedelme nekünk is 
méltóságot, hatalmat és örök éle-
tet kínál Őbenne. Fogadjuk hát 
szívünkbe Pál apostol nekünk is 
szóló szavát: ne csak ebben az 
életben reménykedjünk Krisztus-
ban! Az idei húsvét alkalmával a 
feltámadást ünnepelve bízzunk 
erős hittel saját feltámadásunk-
ban is, s éljünk az ebben való hi-
tünknek megfelelően. Vagyis az 

örök életben való reménységre nézve, hogy mi magunk Jézus-
tól meggyógyulva, Péterhez és Jánoshoz hasonlóan másokat 
is meggyógyíthassunk az Ő nevében.

Így kívánunk a mi Urunktól gazdagon megáldott húsvétot 
minden kedves olvasónknak!

Németh Ildikó 
beosztott lelkész

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente

2014. április X. évf. 2. szám

www.szre.hu

Húsvéti üzenet

„Amikor pedig ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, 
ami meg van írva: »Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? 

Halál, hol a te fullánkod?«” 1Kor 15,54-55 

Imre Lajos: Megújulás
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2. oldal HÍREINK

Az elmúlt 2013. év különlegesen szép és áldott volt gyülekezetünk 
életében. Megünnepelhettük azt, hogy 265 éves, jelenleg kívülről-be-
lülről teljesen felújított, statikailag megerősített templomépületünket 
éppen 100 éve használja református egyházközségünk vasárnapról 
vasárnapra. December 1-én templomi ünnepséggel és gyülekezettör-
téneti kiállítás megnyitásával tartottuk a megemlékezést. 

Református Óvodánkra idén közel 14 millió Ft-ot költhettünk a nagy 
felújítás után még fennmaradt javításokra, az udvar és kert használ-
hatóbbá tételére és a tetőtéri vendégszobák kialakítására. Csaknem 
60 millió Ft-os költséggel nagyszerű, modern hangverseny-orgonát 
építettünk a Református Gimnázium istentiszteleti helyén, amely tanin-
tézetünk elért tanulmányi eredményei alapján idén bekerült az ország 
száz legjobb középiskolája közé. Elmondhatjuk tehát, hogy sok-sok 
ajándékot kaptunk Istentől úgy testiekben, mint lelkiekben. 

Vasárnapról vasárnapra szólt az igehirdetés a délelőtti két alkal-
mon, és rendszeresen megtartottuk a gyermek-foglalkozásokat is há-
rom csoportban. Hét közben zajlottak az iskolai hittanórák, amelyek 
száma idén 7 új csoporttal, összesen 71 tanulóval bővült az első és 
ötödik osztályokban a református hit- és erkölcstant választókkal. Eze-
ket a hittanórákat Németh Ildikó beosztott lelkésznő tartotta, akit nagy 
szeretettel üdvözöltünk, amikor a nyáron visszatért második gyermekük 
mellett töltött gyermekgondozási szabadságáról. Az őt két és fél éven 
át helyettesítő Lovadi István segédlelkész a Baranya megyei Sellyére 
került, ahol gyülekezeti szolgálatot végez. 

Idén is hetente zajlottak a gyülekezeti bibliaórák, folyt a tanítás gim-
náziumunkban immár 480 tanulóval, óvodánkban pedig a megszokott 
105 kisgyermekkel. Mindkét tanintézetünkben teljes telítettség és két-
szeres túljelentkezés volt. 

Januárban volt az ökumenikus imahét, virágvasárnapon pedig a 
konfirmáció a virágokkal gazdagon feldíszített templomban. Ének-
karunk számos alkalommal szolgált Bokorné Forró Ágnes vezeté-
sével az istentiszteleti és egyéb ünnepi alkalmakon, amelyek közül 
kiemelkedett az október 19-én tartott orgonaavató ünnepség. Ezen 
a zeneileg is nagyon színvonalas eseményen, amelyen a környező 
gyülekezetek lelkészei és Ft. Csuka Tamás ny. tábori püspök is áldást 
mondtak, megjelent és beszédet mondott Balog Zoltán miniszter, és 
megköszöntük Zászkaliczky Tamás orgonaművész sok-sok millió Ft-ot 
érő tervezői, művezetői és intonáló munkáját, amit teljesen ingyene-
sen, adományként végzett egyházközségünk javára. 

Virágvasárnap délutánján templomunkban adott koncertet a váro-
si Musica Beata kórus és a Szentendrei Kamarazenekar, augusztus 
20-án este pedig ünnepi szimfonikus hangverseny volt, a rossz idő mi-
att a reflektorfényes templomkert helyett a Városháza nagytermében, 
az Új Szentendrei Kamarazenekar közreműködésével. 

Két gyülekezeti Családi Napot is tartottunk, mindkettőt nagyon szép 
látogatottság mellett. Egyiket pünkösd második napján a gimnázium 
udvarán, másikat pedig szeptember közepén az óvoda kertjében. Gyü-
lekezetünk asszonyköre idén is sokféle szolgálatot végzett, a megke-
reszteltek születésnapján a családnál tett látogatással igés lapot és egy 
szelet csokoládét visznek az 1 és 6 év közötti gyerekeknek. Karácsony 
előtt az Asszonykör tagjai Ács Endréné presbiternő vezetésével több 
száz csomagot készítettek a 70 éven felüli egyháztagjainknak és a gyü-
lekezetünk gyermekeinek. Az utóbbiakkal ünnep előtt kétszer is megtelt 
a templom, egyszer az óvodásainkkal, egyszer pedig gyermek-isten-
tiszteleteseinkkel, ahol szép műsort adtak a legkisebbek. 

Nyolcoldalas Kehely c. gyülekezeti újságunkat az idén is ingyenes 
szolgálattal hozták létre a munkatársak. Jámborné Benkei Ildikó szer-
kesztőt az idén – nyolc évi szolgálat után – Kolos Emőke váltotta fel, 
és nagy szomorúságunkra elment közülünk a minden élők útján Faze-
kas Andrea tanárnő, eddigi tördelőnk is, aki mindösszesen 36 évet élt, 
benne Szabó László presbiterünk hitvesét is gyászoljuk. A segítő egy-
háztagok szolgálatával negyedévente minden gyülekezeti tag címére 
eljuttattuk újságunkat, amelynek nyomtatását ebben az évben is Kádár 
Péter presbiter végezte, a papír adományozásával együtt ingyenesen, 
on-line változata pedig honlapunkon (www.szre.hu) folyamatosan meg-
található volt. Egyházközségünk honlapján rendszeresen olvashatók 
voltak a templomban elhangzott vasárnapi igehirdetések is. Használ-
tuk az e-mailes körlevelek és értesítések küldését gyülekezetünkben, 
amely révén gyors és ingyenes közléseket tudtunk küldeni.

A régi református temetőt Virág Zoltán presbiter egész éves hű-
séges szolgálatával, valamint a gimnázium egyik osztályának se-
gítségével húsvét előtt az elmúlt évben is rendbe tettük. A templomi 
orgonálást dr. Bartha Zsolt, dr. Farkas Zolán presbiterek, Bokorné 
Forró Ágnes, Kovács Kata és Arany Zsuzsanna egész évben ingye-
nesen végezték. Gyermek-istentiszteleteinken szolgáltak Árkovics 
Judit, Barta Erzsébet, Kádár Péter és Kádár Péterné, Lapis Andrea, 
Malomsokyné Benkó Ágnes, Mester Anikó, Szentgyörgyi Árpádné, 
valamint több református gimnazista leány.

A Református Gimnázium diákjai számára az év során három-
szor volt csendes-nap, nagypénteken diák passióval, karácsonykor 
betlehemes játékkal. Gimnáziumunk az elmúlt évben is Földi János 
igazgató, valamint Kun Csabáné Kovalik Judit és dr. Szabóné Kuzma 
Márta igazgató helyettesek vezetésével működött. Az óvodában he-
tente tartottunk hittanfoglalkozást a gyermekeknek, valamint bibliaórát 
az óvónőknek és dajkáknak. Óvodánkat az elmúlt év során is sok sze-
retettel és áldozatos munkával vezette Bene Andrásné és helyettese, 
Kádár Péterné. 

Pilisszentlászlói szórványunkban havonta volt református isten-
tisztelet az ottani római katolikus kápolnában Tímár Pál ny. lelkész 
gondozásában egész év során, kétszer úrvacsorával. Ebben az év-
ben kellett elbúcsúznunk Tímár Pálné ny. lelkész testvérünktől, akinek 
áldozatos, szép életétől népes családja körében a pilisszentlászlói te-
metőben vettünk búcsút. 

Illesse köszönet szentendrei gyülekezetünkben Péntek Sándor és 
dr. Harmat József testvéreinket, valamint Virág Zoltán presbitert, akik 
sok alkalommal végeztek egyházközségünk javára értékes és ingye-
nes segítő munkát. A templomunkban elhangzott igehirdetések egész 
évben kinyomtatva is rendelkezésre álltak Farkas Turánka presbiter jó-
voltából betegek, házhoz kötöttek számára, illetve ajándékozás céljára.

A templom takarítását gimnazistáink rendszeres részvételével 
szervezte és vezette Pongrácz Zsuzsa testvérünk. Az iratterjesztést 
gondozta Fülöp Zsolt presbiter, anyagi ügyeinkben a pénztár veze-
tésével, számtalan adminisztrációs teendő végzésével és sok más 
módon is segített Sikolya Zsolt gondnok úr, akinek munkáját rész-
ben átvette szeptembertől Szentgyörgyi Árpád presbiter. Ingyenes 
számvizsgálói munkát végzett Somogyi Melinda, Szabó Sándorné és 
Pungor Lászlóné presbiter, a gimnázium szakmai-pedagógiai ellenőr-
zésével dr. Bárdos László, pénzügyi ellenőrzésével pedig Véber Zita 
és Tomka Alpár presbiterek szolgáltak. Az intézményeink fenntartá-
sával kapcsolatos számos teendőben, a ránk háruló gondok és fel-
adatok megoldásában nagyon sokat segített dr. Szalai Zsolt intézmé-
nyi gondnok, presbiter testvérünk, akinek külön köszönjük az óvodai 
munkálatok levezetését és ellenőrzését.

Lássuk egyházközségünk életét a számok tükrében: esküvőt 
tartott 14 vegyes vallású és 4 tiszta református pár, azaz 36 fő. 
Megkereszteltünk 10 fiút és 9 leányt, azaz 19 főt. Koporsó mellett 
megálltunk 21 alkalommal, 9 férfi és 12 nőtestvérünket temettük el. 
Konfirmált 6 fiú és 9 leány, összesen 15 ifjú, ezen kívül még 9 felnőtt, 
vagyis a konfirmáltak száma az ifjakkal és felnőttekkel együtt 24 fő 
volt. Úrvacsorával élt 644 férfi és 831 nő, összesen 1475 fő.

Anyagi gazdálkodásunk főbb adatai: egyházfenntartói járu-
lék 8.579.000 Ft, perselyes adakozás 3.664.370 Ft, adományok 
7.493.678 Ft értékben voltak. Összes bevételünk intézmények költ-
ségvetéseivel együtt 329.286.710 Ft, intézmények nélkül 43.467.581 Ft. 
Valamennyi kiadási kötelezettségünknek eleget tudtunk tenni, és rá-
szoruló személyeket, valamint egyházmegyénket és közegyházunk 
különböző misszióit anyagilag is támogattuk. 

Isten iránti hálával köszönjük a testvérek jó szívvel hozott áldo-
zatait, sok-sok segítő munkáját és imádságait. Urunk meghallgatta 
könyörgéseinket, erőt adott, táplált és vigasztalt minket az elmúlt 
2013-as esztendőben is. Neki köszönjük a szolgálók szeretetét, az 
igehallgatók, imádkozók és adakozók hűségét. Legyen a szívből 
való hálaadás mellett fohászunk és erősítésünk az újesztendőben 
ez az apostoli áldás: „Szeretett atyámfiai erősen álljatok, mozdítha-
tatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy 
a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.” (1 Kor 15,58)

 Szentendre, 2013. december 31.
dr. P. Tóth Béla lelkipásztor 

Jelentés a Szentendrei Református Egyházközség 
2013. évi életéről
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Egyházközségünk pénzügyei
Ismét az egyházfenntartói járulékról

Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. – 1Krón 29,14

A fenti címmel a Kehely 2009. decemberi számában írtunk 
részletesen az egyházfenntartói járulékról. Akinek nincs meg 
hírlevelünknek ez a száma, az interneten elolvashatja az írást 
egyházközségünk honlapján (www.szre.hu).

A témára való visszatérésnek az adta aktualitását, hogy január 
1-jétől hatályba lépett egyházunk új gazdálkodási törvénye, amely 
a korábbival ellentétben nem korlátozza a presbitériumok döntési 
önállóságát az egyházfenntartói járulék minimumának meghatá-
rozása tekintetében. Mivel a presbitériumoknak minden év elején 
meg kell határozniuk a teljes jogú egyháztagság fenntartásához 
szükséges fenntartói hozzájárulás mértékét, presbitériumunk is 
meghozta az erre vonatkozó határozatát február 1-jei gyűlésén. 
Döntésével megtartotta a korábbi gyakorlatot, tehát azt várja el 
minden egyháztagunktól, hogy az év folyamán éves nettó jövedel-
mének, nyugdíjának legalább 1%-ával támogassa egyházközsé-
günk fenntartását.

Azért hangsúlyozzuk, hogy egyházközségünket kell támogat-
nunk, mert hallottunk már olyan vélekedést is, hogy aki a személyi 
jövedelemadójának 1%-át felajánlotta a Magyarországi Református 
Egyháznak, az eleget tett az 1%-os támogatásra vonatkozó elvárás-
nak. Ez nyilvánvaló tévedés, nemcsak azért, mert az szja 1%-a tö-
redéke a jövedelem 1%-ának, hanem azért is, mert az szja 1%-ából 
befolyt bevételek közegyházunk központi szervei, intézményei mű-
ködésének támogatására szolgálnak, és egyházközségünknek – 
amint az korábbi írásunkban is szerepelt – saját fenntartóinak támo-
gatásából, perselyadományaiból kell gondoskodnia működésének 
finanszírozásáról, arra nem kap semmilyen más – egyházi vagy ál-
lami – forrásból keretet. Ráadásul az egyházközségeknek választói 
névjegyzéket is kell vezetniük, és a névjegyzéken való szereplés-
nek is egyik feltétele az előírt egyházfenntartás megfizetése. A titkos 
1%-os rendelkezésekről természetszerűleg nem lehet nyilvántartást 
vezetni, mint ahogyan a perselyes adakozást sem lehet személyen-
ként nyilvántartani. Mindazonáltal ez az egyházfenntartási köteles-
ség egyháztagjaink lelkiismereti, hitből fakadó kötelessége, tehát az 
elvárás megfogalmazása is csak iránymutató jellegű lehet.

Isten munkájára való odaszánásról nem szoktuk azt sem el-
hallgatni, hogy a bibliai mértéke a tized (3Móz 27). Azoknak a test-
véreknek, akiket az Úr arra indít, hogy az előírt fenntartói járulékon 
felül is támogassák egyházközségünket, számos további lehető-
ségük van a perselyadományoktól kezdve a hálaadományokon, 
céladományokon át a húsvéti és karácsonyi borítékos adakozásig.

Amint az korábbi írásunkban részletesen szerepelt, a járulé-
kot lehet személyesen, csekken vagy átutalással befizetni – akár 
egy évre egy összegben, akár többszöri részletben. Szeretnénk 
néhány gyakorlati tanácsot adni a banki utalásokhoz. Átutaláskor 
a bank csak a fizető nevét és bankszámlaszámát közli egyházkö-
zségünkkel. A testvérek számlaszámait nem tartjuk nyilván, ráa-
dásul változhat is, a név pedig bizonyos esetekben nem elég az 
egyháztag beazonosításához. Ilyen eset, ha a fizetőnek gyakori 
neve van (például öt egyháztagunk is visel azonos nevet.) Ezen 
az segíthet, ha a közleményben szerepel a befizető címe is. De 
az is problémát okozhat, ha az egyháztagunk olyan családtagja 
bankszámlájáról utal, aki maga nem egyháztag, tehát nem tartjuk 
nyilván, és más a vezetékneve. Ilyenkor célszerű közleményben 
megadni a fizető egyháztag nevét, esetleg címét is. Ha a befize-
tés céljára nem utal közlemény, azt mindig úgy tekintjük, hogy 
az összeg egyházfenntartás céljára szolgál. Ha a fizetőnek ettől 
eltérő szándéka van, pl. részben vagy egészben hálaadományt, 
céladományt kíván tenni, akkor kérjük ezt is a közleményben je-
lezni.

Végül ismételten fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy 
minden évben lehetőség szerint november 15-ig várjuk az egyház-

fenntartói járulékok befizetését. Akitől nem érkezik befizetés, annak 
karácsonykor és húsvétkor csekket szoktunk küldeni. Kérjük a test-
vérek szíves megértését, ha néha olyan is kap csekket, aki már fize-
tett. Ilyenkor érdemes tisztázni a probléma okát a lelkészi hivatalban 
vagy a gondnokkal, mert amint azt a banki átutalásokkal kapcsolato-
san az imént jeleztük is, számos oka lehet a félreértésnek.

Sikolya Zsolt gondnok

3. oldal

Rendelkezés az SZJA 1+1%-áról

Aki személyi jövedelemadót fizet, rendelkezhet annak kétszer 
1%-a felől. Az egyik 1% felajánlásához az egyházközségünk ál-
tal alapított Alapítvány a Szentendrei Református Gimnáziumért 
és Kollégiumért támogatásának lehetőségét ajánljuk a testvérek 
figyelmébe: ehhez a rendelkező nyilatkozat megfelelő rovatába 
a 19179337-1-13 adószámot kell beírniuk. 

A másik 1%-kal a Magyarországi Református Egyház egé-
szét (nem a helyi egyházközséget) támogathatják: ehhez a 
nyilatkozaton a 0066 technikai számot kell feltüntetni. A Kehely 
mostani számához mellékelünk egy ilyen módon kitöltött rendel-
kező nyilatkozatot. A lap hátoldalán megtalálhatók a rendelke-
zéssel kapcsolatos tudnivalók. 

2009 óta óvodát is működtetünk, amelynek szintén van 
alapítványa (Alapítvány a Szentendrei Református Óvodáért), 
ezért az alapítványi 1% ennek a javára is felajánlható. Ehhez az 
adószám helyére a 18710247-1-13 számot kell írni.

A 2012. évi személyi jövedelemadókból gimnáziumi alapít-
ványunk javára 2013-ban 1.664.228 Ft felajánlás érkezett. A 
teljes összeget az alapító okiratban rögzített célra, vagyis a 
gimnázium támogatására fordította az alapítvány. Köszönjük 
a felajánlásokat, és azokat szeretettel várjuk a 2014. évben is!

Egy napos kirándulás Gödöllőre

Május 18-án, vasárnap egész napos autóbusz-kirándulást 
szervezünk Gödöllőre, ahol nemcsak a város nevezetességeit 
szeretnénk megnézni (Grassalkovics-kastély, Erzsébet park, 
esetleg múzeum), hanem délelőtt 10 órakor részt veszünk a 
helyi református istentiszteleten, du. 3 órától pedig az egyház-
megye református kórusainak templomi hangversenyén, ame-
lyen fellép gyülekezetünk kórusa is. 

Jelentkezéseket a lelkészi irodában a részvételi díj befi-
zetésével, érkezési sorrendben tudunk elfogadni, tekintettel a 
korlátozott számú helyre. 

Indulás autóbusszal reggel ¼ 8-kor a Református Gimná-
ziumtól, hazaérkezés kb. este ¼ 8 órakor. Részvételi díj sze-
mélyenként 5.000 Ft (nyugdíjasoknak és 14 éven aluli gyer-
mekeknek 2.500 Ft), amely magában foglalja az útiköltséget 
és egy háromfogásos éttermi ebédet is. Múzeumi vagy egyéb 
belépőket ki-ki maga fedezi. Jelentkezzünk mihamarabb – 
minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
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A 100 legjobb hazai 
középiskola között a 

Szentendrei Református 
Gimnázium

A nemrég megjelent HVG Rangsor – A 100 legjobb gimnázium 
és szakközépiskola 2014 című kiadványban közreadott felmérés 
szerint a Szentendrei Református Gimnázium bekerült a száz leg-
jobb hazai középiskola közé. A 957 hazai középfokú oktatási intéz-
ményt rangsoroló összeállítás a 2012-es érettségi eredményeket, 
az éves országos kompetenciamérés adatait és a felsőoktatási 
felvételi eredményeket vette alapul. A képet árnyalja az országos 
középiskolai tanulmányi versenyek (OKTV) döntőseinek aránya 
alapján készített rangsor is, amelyben biológiából gimnáziumunk 
szintén igen jól, országos szinten fej-fej mellett az előkelő ötödik 
helyen szerepel a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium és a bu-
dapesti V. kerületi Eötvös József Gimnázium mellett.

– Különösen nagy dolog számunkra, hogy a hazai középisko-
lák legjobb 10%-ába bekerült a Szentendrei Református Gimná-
zium, hiszen egy mindössze tizennégy esztendeje alapított fiatal 
iskoláról van szó, amelyet a nagy történelmi hagyománnyal bíró, 
patinás gimnáziumokkal szemben fizikailag is szinte a semmiből 
kellett megteremtenünk. Nem beszélve a komoly szakmai háttérrel 
bíró pedagógusok megnyeréséről, a saját hagyományok megte-
remtéséről – mondta el a felmérést értékelve dr. P. Tóth Béla, egy-
házközségünk lelkésze. 

A Szentendrei Református Gimnázium az általános gyakorlattól 
eltérően nem közegyházi, hanem gyülekezeti fenntartású, amely 
ráadásul nem évszázados hagyományokkal bíró, soktízezres re-
formátusságot maga mögött tudó egyházközség, hanem a 20. szá-
zadtól a városba beköltözőkkel lassan bővülő, ám az oktatásügyet 
mindig szívügyének tekintő közösség. Az elődök már 1929-ben, a 

nagy világválság idején nyolc tantermes polgári iskolát építettek; 
akkor is közoktatási feladatot kiváltva vállalt magára komoly kul-
turális missziót a kis közösség. Ezt a szemléletet vitte tovább a 
jelenlegi szentendrei reformátusság, amikor régi polgári iskoláját 
nyolc osztályos gimnáziumként teremtette újra, nagy áldozatokkal, 
és ezek szerint igen jó eredménnyel.

– Az igazgatóság a kezdetektől fogva magas színvonalon vég-
zi munkáját, és mindig azt vallotta, egy iskolának szakmailag is 
nagyon jó teljesítményt kell nyújtania, hogy a végzősök a pályavá-
lasztásra valóban felkészítve lépjenek ki az iskola kapuján. Többek 
között ezt szolgálja a diákok aktivitására, kutatási hajlamára építő 
modern pedagógiai módszerek alkalmazása is, amelyek segítik a 
diákközpontú és élményközpontú oktatás megvalósítását – mond-
ta el a fenntartó. – A mérhető teljesítmény azonban nem minden. 
Nem az a fő célunk, hogy „versenyistálló” legyünk - a magas szintű 
tanulmányok mellett is arra törekszünk, hogy a gyerekek örömmel 
legyenek diákok, maradjon elegendő szabadidejük sportolni, pi-
henni, barátkozni, segítsük a személyiség kibontakozását és lelki-
leg, hitbeli téren is inspiráljuk őket. Sőt, egy olyan iskolában, amely 
műalkotásokkal teli, ahol hangversenyorgona áll rendelkezésre és 
aktív zenei élet folyik, a növendékek e téren is jelentős impulzuso-
kat kaphatnak arra, hogy művészetkedvelő felnőttekké váljanak, 
vagy akár maguk is hasonló pályára lépjenek. Az egymást segítő, 
támogató testvéri közösség, a jó légkör kialakítása pedig – amely 
a felmérésekben külön nem is mutatkozik meg – mind a tanári kar-
ban, mind a tanár-diák kapcsolatokban elengedhetetlen. A szám-
szerűsített eredmények viszont segítséget jelenthetnek minden 
intézménynek, nekünk is abban, hol érdemes javítani, még több 
figyelemmel és igyekezettel még jobb eredményeket elérni.

Az egyházi iskolák egyébként a közvélemény szemében is jó meg-
ítélés alá esnek. A mostani felmérésben szereplő legjobb száz magyar 
középiskola közel 20%-a – tizennyolc intézmény – egyházi fenntartá-
sú; ebből kilencet szerzetesi közösség, három intézményt evangélikus, 
hármat pedig a református egyház vagy gyülekezet tart fenn.

K.E.

Hittantáboraink
Erdei hittantábor: Visegrád: június 30-július 4.
Sátorozóknak – 14.000 Ft/fő/5 nap (teljes ellátással)
Faházakban – 18.000 Ft/fő/5 nap (teljes ellátással)
Napközis hittantábor: Szentendre: augusztus 4-augusztus 8.
Minden nap reggel 8 órától 16 óráig várjuk a gyermekeket.
Térítési díj: 1000 Ft/nap/fő (tízóraival, ebéddel, uzsonnával)
Minden szülőt arra kérünk, hogy ha gyermeke, vagy gyermekei 
szeretnének részt venni a hittantáborok valamelyikén, jelent-
kezzenek! (Legfőképpen anyagi okokból senki ne maradjon ki 
a programokból, gyülekezetünk ugyanis segít az arra rászo-
rulóknak!) Németh Ildikó beosztott lelkésznél lehet a jelentke-
zéseket leadni, aki ekkor részletes felvilágosítást is tud adni a 
táborokról.

Weöres Sándor: 
Kereszt-árnykép

A kereszt felső  
ága égre mutat,  

nagy örömhírt tudat:  
„itt van a te utad” 

 
a kereszt két karja a légbe szétszalad,  
rajta sovány kezek tört vért virágzanak:  

„vigyázz: őr a lélek, de a test megszakad,  
kétfelé visz ösvény s te szabad vagy, szabad” 

 
a keresztnek alsó  
ága földre mutat:  

„vesződj: itt áss kutat,  
lásd benne arcodat.” 

“Ha a mennybe szállnék, ott vagy,
ha a holtak hazájában feküdnék le, 

te ott is ott vagy!”
(Zsolt. 139,8)

4. oldal

A Szentendrei Református Gimnázium épülete
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A Szentendrei Református Óvoda alapítványának kurátorai úgy 
döntöttünk, hogy idén ötödik alkalommal is megrendezzük a gyer-
mekek javára a mostanra már hagyományosnak mondható farsan-
gi bálunkat.

Gondos szervezés előzte meg az eseményt. Kezdeménye-
zésünket ebben az évben is a fenntartó Szentendrei Református 
Egyházközség, a Református Gimnázium, az óvoda dolgozói, a 
szülők, az Asszonykör, és városi vállalkozók támogatták. 

2014. február 22-én a korábbi évekhez képest sokkal többen, 
közel száz fő tisztelte meg az eseményt. A bál vendégeit az óvoda 
vezetője Bene Andrásné, Erika köszöntötte, a jó hangulatról idén is 
a Lombos Music Band zenekar gondoskodott.  A dolgozók és csa-
ládtagjaik a vacsora előtt műsorral szórakoztatták a megjelenteket. A 
már megszokott fellépők mellett – óvónőnk Schopperné Lakatos Ilona 
(mese), Jánosi Márton előadó művész (próza), a Református Gimná-
zium tanulója Kádár-Szabó Bence (ének) – idén a csobánkai Borony 
néptáncegyüttes is fellépett. A vacsorát követően a bál fergeteges nép-
tánccal folytatódott Rigó Erika néptánc tanárnőnknek köszönhetően. A 
bál egyik kedves színfoltja volt intézményi gondnokunk dr. Szalai Zsolt 
köszöntése, akinek éppen aznapra esett a születésnapja. A tombo-
la és az árverés után hajnalig tartott a mulatság, aminek része volt a 
táncverseny is, amelyben a vendégek lelkesen vettek részt.

A Farsangi bálból származó bevételből óvodánk udvarára moz-
gásfejlesztő mászókát vásárolunk. Köszönetet mondunk Földi Já-
nos igazgató úrnak, aki a helyiséget számunkra ebben az évben 
is biztosította, valamint mindenkinek, aki bármi módon a kezdemé-
nyezésünket támogatta. 

Kádár Péterné
óvodavezető helyettes, az alapítvány képviselője

Virágvasárnapi hangverseny 
a Musica Beata Kórus, a Szentendrei Református Kórus és az 

Új Szentendrei Kamarazenekar közreműködésével

Helyszín: a Szentendrei Református Gimnázium kápolnája.
Időpont: 2014. április 13. vasárnap 18 óra.

Műsor:
J.S. Bach: Korálok

A.Vivaldi: Gloria
G.F.Händel: Halleluja a Messiás oratóriumból

Szólisták: Tatai Nóra és Ruszó Alexandra
Vezényel: Gál Tamás Liszt-díjas karmester és 

Bokorné Forró Ágnes
Belépő: 1500 Ft.

Református hit- és erkölcstan
Biblia • Műveltség • Élmény

Kedves Szülők!  Hazánkban a 2014/2015-ös tanévtől - persze ahol 
a helyi egyházközségek meg tudják ezt szervezni - az általános 
iskolák 1., 2., 5. és 6. osztályaiban lesz lehetőségük a gyerme-
keknek református hit- és erkölcstan oktatáson részt venni. Szent-
endrei Református Egyházközségünk valamennyi helyi iskolában 
felvállalta és megszervezte ezt, így aki városunkban szülői szán-
dék szerint ezt választja gyermeke számára, heti egy órában, óra-
rendi keretben, református hit- és erkölcstant tanulhat.
Mit tegyen, ha református hit- és erkölcstan órára szeretné já-
ratni gyermekét? Ha gyermeke 1. osztályos lesz: a beiratkozás-
kor írásban jelezze igényét az iskola felé. Ha gyermeke 2., 5. 
vagy 6. osztályos lesz: május 20-ig írásban jelezze igényét az 
iskola felé.

Hét ország diákjai a 
református gimnáziumban

A szentendrei tavasz szépségét, illetve a város és a környék kínálta 
sport és kulturális lehetőségeket külföldi diákok társaságában él-
vezhették március 17-től a református gimnázium diákjai. Erre egy 
többoldalú, uniós pályázat adott alkalmat, amely az olasz partner 
kezdeményezésére 2012 őszén indult az Ancona közelében talál-
ható Recanati-ban, és az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás 
programjának támogatásával, Comenius iskolai együttműködés ke-
retében valósul meg. 

Az interkulturális kommunikáció és oktatás elősegítésének 
szándékával létrejött projekt, amely tematikája szerint a résztvevő 
országok agrártermékein keresztül láttatja ember és föld évezredek-
re visszanyúló kapcsolatát, a „Water, Oil, Bread, and: knowledge 
and tastes to live Europe” címet viseli és az európai kézműves ha-
gyományokon túl a kontinens kulturális sokszínűségének feltárására 
törekszik. Amellett, hogy a 13-18 éves diákokat együtt gondolkodásra, az 
angol nyelv használatára, valamint közös, többnyire online felületeken 
megvalósuló részfeladatok kidolgozására sarkallja, a nemzetközi ta-
lálkozókon lehetőséget ad a közvetlen tapasztalatszerzésre is. 

Lengyelország, Finnország, a Kanári-szigetek és Skócia után Ma-
gyarország volt a soros: az egyetlen magyar résztvevő, a Szentendrei 
Református Gimnázium feladata volt, hogy maradéktalanul megvaló-
sítsa a pályázat célkitűzéseit és emlékezetessé tegyen egy teljes hetet 
hét külföldi oktatási intézmény idelátogató tanárai és diákjai számára. 

A szervezés már hónapokkal korábban megkezdődött, a be-
fogadó családok és a különböző évfolyamokra járó diákok nagy 
izgalommal várták a skót, lengyel, finn, olasz, török, spanyol és 
cseh vendégeket, akik tiszteletüket tették Szentendre alpolgár-
mesterénél is. A hagyományos magyar konyha és cukrászat alap-
anyagai, illetve a különböző főzési, sütési eljárások megismerte-
tésén túl izgalmas kikapcsolódást is tartogatott az eseményekben 
gazdag hét. A bobozás és a búvárkodás mellett volt budapesti és 
szentendrei városnézés, valamint dunai hajózás is. A záróesten a 
Dunazug együttes talpalávalójára lelkesen táncoltak a magyar és 
külföldi résztvevők egyaránt.                         Wiedemann Krisztina

5. oldal

Jótékonysági bál a református óvoda javára

A diákok a magyar konyhával ismerkednek

Megtartotta szokásos 
jótékonysági bálját a 

református óvoda alapítványa
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„Jó nekünk itt lennünk”
Orgonás istentiszteletek a Református 

Gimnázium kápolnájában
Egyik presbiterünk javasolta, hogy havonta egyszer tartsuk a 

vasárnapi istentiszteletet a Református Gimnázium kápolnájában. 
Javaslatában az is szerepelt, hogy ilyenkor hívjunk vendég-orgo-
nistát, hivatásos fiatal egyházzenészt, aki éveken keresztül tanulta, 
hogyan lehet a zenét és az orgonajátékot méltóképpen az istentisz-
telet díszévé tenni. A Zenei Bizottság, majd a presbitérium azon-
nal felkarolta az ötletet. Az első 
ilyen alkalom már mögöttünk 
van: 2014. március 2-án szolgált 
közöttünk Opicz József, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
egyházzene tanszakának vég-
zős hallgatója. A teli padsorok, 
az ünnepélyes istentisztelet, az 
éneklés és az orgonajáték egy-
mást erősítő volta, lélekemelő 
egysége azt jelzi, hogy jó úton 
járunk. Mivel  a nyarat kivéve 
minden hónap első vasárnapján 
ilyen istentiszteletet tervezünk, 
érdemes röviden megfogalmaz-
ni, mi is áll az elgondolás mögött. 

Istennek hála, a gyüleke-
zet már rég kinőtte templomunkat. Vasárnaponként egyszerre 
nem is férnénk be, ezért vezette be a presbitérium évekkel ez-
előtt a 10 órás istentisztelet mellett a 8 órakor kezdődő alkalmat is. 
Ugyanakkor közösség-erősítő, ha legalább időnként mindnyájan, 
a gyülekezet összes „templomos” tagja együtt tud részt venni az 
istentiszteleten, amelyre a gimnázium kápolnája nagyszerű lehe-
tőséget nyújt, hisz csaknem kétszer annyi férőhellyel rendelkezik, 
mint a templomunk. A hónap első vasárnapjára tervezett alkalom-
nak tehát gyülekezet-egyesítő szerepet is szánunk.

Annak is üzenete van, hogy a gyülekezet, amely immár több 
oktatási intézmény, gimnázium és óvoda fenntartója a városban, 
havonta egyszer a gimnáziumában tartja vasárnapi istentiszteletét. 

Ilyenkor lehetőség nyílik arra, hogy nyomatékosabban hívjuk az 
intézményeinkben tanuló gyerekek szüleit az istentiszteleti közös-
ségbe is. Ezek a vasárnapi alkalmak tehát „intézményi” istentisz-
teletek is.

Természetesen a legnyomósabb indok a gimnázium kápol-
nájában rendezett orgonás istentiszteletekre maga az új orgona. 
Fontosnak érezzük, hogy ne csak hangversenyeken vagy zenés 
áhítatokon, hanem az istentiszteleteken is megismerjük e csodá-
latos hangszer lehetőségeit, a gyülekezeti orgonajáték gazdagsá-
gát, amely nem csupán zenei, de lelki élmény forrása is. A fiatal 
vendég orgonisták elviszik majd jó hírét ennek a kiváló instrumen-

tumnak, s nem utolsó sorban 
gimnazista fiataljaink is testkö-
zelből tapasztalhatják meg, mit 
is tud ez a hangszer. Reméljük, 
közülük is sokaknak indíttatást 
jelent, hogy felnőtt életükben 
értő hallgatói és élvezői, esetleg 
avatott megszólaltatói legyenek 
az orgonának.

Végül arról, van-e valami-
lyen sajátos gyakorlati tudni-
való ezekről az orgonás isten-
tiszteletekről. Törekszünk arra, 
hogy ezek az alkalmak a gaz-
dagabb orgonazene ellenére 
se legyenek lényegesen hosz-
szabbak, legfeljebb 5-10 perc-

cel tartsanak tovább a szokásos istentiszteletnél. Az énekrendet 
és az orgonával váltakozó énekeket továbbra is elhelyezzük a 
padokban, így az is aktív részese lehet a gyülekezeti éneklésnek, 
akinél nincs énekeskönyv. Mindössze annyi a kérésünk, hogy a 
testvérek az istentisztelet elején és a kivonuláskor elhangzó ün-
nepélyes orgonaművet is tekintsék a liturgia szerves részének, 
és ne zavarják hangos beszélgetéssel se az orgonistát, se azo-
kat, akik figyelemmel hallgatnák az orgonajátékot. Legközelebbi 
„orgonás” alkalmunk április 6-án lesz a Református Gimnázium 
kápolnájában, Németh Zsuzsa szolgálatával. 

Farkas Zoltán

A BUDAPESTI VONÓSOK hangversenye
2014. május 25-én 18 órakor

a Szentendrei Református Gimnázium kápolnájában
Műsor:

J. S. Bach: Brandenburgi verseny Nr. 3 BWV 1048 
Liszt Ferenc: Angelus
G. F. Händel: Orgonaverseny 

– szünet –
Erkel Ferenc: Palotás
Weiner Leó: I. Divertimento
Bartók Béla: Román népi táncok 
Liszt Ferenc – Wolf Péter: II. Magyar rapszódia

A hangversenyre 1500 Ft-os (felnőtt) és 500 Ft-os (gyermek, nyugdíjas) 
jegyek válthatók a gimnázium portáján. A bevételt a Református 
Gimnázium kápolnájának zenei eseményeire fordítjuk. Erre a célra a 
helyszínen adományok is tehetők.

„… a Krisztusnak 
szenvednie kell, de 
a harmadik napon 
fel kell támadnia a 
halottak közül, és 
hirdetnie kell az ő 

nevében a megtérést 
és a bűnbocsánatot 
minden nép között, 

Jeruzsálemtől 
kezdve.” 

Lk. 24,46-47.

6. oldal

Vasárnapi zenés áhítat a Református Gimnázium kápolnájában
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Felnőtt konfirmációs 
alkalmak

Évente két alkalommal indítunk felnőtt konfirmációs csoportot 
azoknak, akik szeretnének gyülekezetünk teljes jogú, úrvacsorá-
val élő tagjai lenni. Némelyeknél a keresztség felvétele is ilyenkor 
történik, mások bár meg voltak ugyan keresztelve, de nem kaptak 
tanítást a keresztyén hitről, s szeretnék ezt pótolni. Családanyák, 
dolgozó, felelős beosztásban lévő férfiak, mindig szívük szerint ér-
deklődő emberek jönnek ezekre az alkalmakra.

Őszinte és érdekes, olykor egészen mély beszélgetésekben 
zajlik a felkészítés, hiszen felnőtt fejjel elindulva a lelki úton már 
egy sor kialakult gondolkodásmód találkozik az igei alapozottságú 
szemlélettel. Jó hallani és látni, hogy milyen sokszor a ráismerés 
jellemzi a bibliai tanításokkal ismerkedést: „Hiszen ezt én is mindig 
éppen így éreztem, csak nem voltak szavaim rá” – mondta egy 
idősödő asszony. Mások azért jönnek, mert óvodás vagy iskoláskorú 
gyermekük számára szeretnének odahaza is tanítást adni a krisztusi 
útról. S valóban, csak azt tudjuk továbbadni, amit ismerünk és 
magunk is gyakorolunk már – ebben segít a felnőtt konfirmáció.

 A lelki úton elindult felnőttek rendszerint meleg szívvel és 
odaszántan képviselik hitüket mind a családban, mind barátaik 
körében, s gyülekezetünk szolgáló tagjai is sokan éppen közülük 
kerülnek ki. A megtérés, az új kezdet mindenkor és mindenkinek 
időszerű, mert életünk észrevétlen szokott elpiszkolódni, méltatlan 
világok felé csendben alámerülni. Szükségünk van egymás 
szeretetére és támogatására, hogy megmaradhassunk a tisztultabb 
életben. Aki valami jót kapott az Úrtól, talán éppen a Krisztusban 
való új életet, az szeretne ebből a jóból másoknak is minél többet 
adni – a felnőttként konfirmáltak pedig sokszor másoknál is jobban 
tudják ezt. Ezért válnak ők közösségünk értékes, hűséges tagjaivá, 
akik megmaradva és helytállva sok jót tudnak közölni a többiekkel. 
Olyanokkal is, akik még nem indultak el, csak valahol a szívük 
mélyén vágyakoznak egy másik, magasabb és igazabb életre.

dr. P.Tóth Béla lelkipásztor

Konfirmációi vizsga:  április 12. szombat du. 4 óra
Virágvasárnap április 13.
 de.   8  óra   Istentisztelet
          de. 10  óra   Konfirmációi istentisztelet
              du.   6  óra   Hangverseny a Ref.Gimnázium 
   kápolnájában
Április 14-17. du.   7  óra   Nagyheti bűnbánati esték
Nagypéntek április 18.
            de. 10 óra Ünnepi istentisztelet,
  úrvacsora
                      du.   6 óra   Passio, úrvacsora

HÚSVÉT I. nap 
                   reggel 7 óra  Régi ref. temető, feltámadást  
  köszöntő istentisztelet
 de.      8 óra  Ünnepi istentisztelet, 
  úrvacsora (külön-kelyhes) 
           de.    10 óra  Ünnepi istentisztelet,  
  úrvacsora (külön-kelyhes)
 du.     6  óra  Legátus igehirdetése, úrvacsora
HÚSVÉT II. nap 
        de.    10 óra  Ünnepi istentisztelet, úrvacsora

Quo vadis?
2012 decemberében, 35 évesen konfirmáltam gyülekezetünk lel-
késze előtt. Bár felmenőim között sok a református és az evan-
gélikus - köztük több lelkész is -, és fiatalkoromtól alkalmanként 
én is jártam templomba, a konfirmáció valahogy mégis elmaradt. 
Később, immáron apaként, feleségemmel karöltve elhatároz-
tuk, hogy a gyermekeinknek megadjuk azt az ajándékot, hogy 
egy meghatározott, keresztyén értékrend alapján neveljük őket, 
amelyhez később a világ dolgait viszonyítani tudják. Ezt nagyon 
fontosnak tartottuk, hiszen a mai világban a gyerekeknek nagyon 
nehéz kiszűrniük az értékes dolgokat abból az információ-özönből, 
amelyben nap mint nap részük van. A példamutatást tartottuk a 
legfontosabbnak, hiszen az minden szónál többet ér. Példát mu-
tatni pedig akként lehet, ha az ember úgy is cselekszik, ahogyan 
azt a gyermekeitől elvárja. Így érkeztem el a konfirmációig. Habár 
evangélikusnak kereszteltek, a református vallás vonzott leginkább 
– magyar hagyományai, és családi példák nyomán. A konfirmáció 
előtti képzés során meglepett, hogy a korábban tabunak gondolt 
kérdésekre is nyílt, egyértelmű és modern válaszokat kaptam. Az-
óta naponta olvasom a Bibliát a Bibliaolvasó Kalauz szerint, és 
úgy érzem, a megoldhatatlannak tűnő feladatokhoz is valahogy 
könnyebb erőt merítenem. A zsinórmértéket a konfirmáció segített 
megtalálni, e mentén igyekszem haladni és példát mutatni.

Tóth Árpád

Temető-takarítás
Húsvét előtt évente mindig kitakarítjuk a régi református 

temetőt, amit most is meghirdetünk: április 12-én 
szombaton de. 9 órától várjuk a helyszínen a segítő 

kezeket. Külön szeretettel hívjuk azokat, akiknek 
családtagjai is pihennek itt. Metszőollót és gereblyét 

érdemes magunkkal hozni!

7. oldal

Húsvéti ünnepi rendünk

„Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember 
által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is.” IKor. 15,20-21.

Szentendrei Református Hírlevél

Kiadja:  az egyházközség - Cím: 2000 Szentendre Rákóczi út 14. 

Telefon: 06 26 310-524 - Felelõs kiadó: dr. P. Tóth Béla lelkipásztor

Fõszerkesztõ: Kolos Emőke (E-mail: emoke.kolos@gmail.com)

Olvasói levelek: hirlevel@szre.hu

Tördelõ: Deák Péter • Nyomtatás: Kádár Péter www.digitalisnyomda.net

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

szerzõinek gondolatait tükrözik.
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Kun Csabáné Kovalik 
Judit a Szentendrei Re-
formátus Gimnázium 
alapító tanárainak egyi-
ke, magyar-történelem 
szakos pedagógus, 
igazgatóhelyettes, az 
iskolai és a gyülekezeti 
élet aktív tagja. Aki ha 
kell, verset szaval, kó-
rusban énekel, szalag-
avatói táncot komponál 
vagy egyszerűen csak 
magához öleli a diáko-
kat, és bátorít, ha éppen 
arra van szükség.

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar 
nyelv és irodalom – történelem szakán végeztél.  Honnan az 
indíttatás a tanári pálya iránt? 

A magyar nyelv szeretete különösen régi bennem: édesanyám 
feljegyzése szerint négy évesen írtam az első versemet. A mai na-
pig is írok saját kedvtelésemre – verseket, prózát, novellákat. Az 
olvasásnak pedig különösen nagy kultúrája volt nálunk. Bár peda-
gógus nem volt a családban, de amióta emlékszem, mindig is tanár 
szerettem volna lenni. A tanítás szinte minden korszaka megszólí-
tott, de a gimnáziumi korosztály különösen vonzott. 

Alföldi születésű vagy, Békés megyei, hogyan kerültél 
Szentendrére?

1984-ben az egyetem elvégzése után már a szerződést jöttem 
aláírni a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, amikor kö-
zölték, váratlanul kaptak a pártból egy „ejtőernyőst”, akit muszáj 
felvenniük. Nagyon elkeseredtem, hiszen mindez már júniusban 
történt. Egy ismerősöm szólt, hogy Szentendrén tanárt keresnek. 
Életemben addig egyszer jártam ott, nem ismertem a várost, az 
embereket. A Móricz Gimnáziumban hirdették azt a bizonyos állást 
és az első szentendrei, akivel beszéltem, és akinek segítőkészsé-
ge, hozzáállása döntő szerepet játszott abban, hogy idejöttem, az 
Kun Péter, gyülekezetünk presbitere, a Móricz gimnázium akkori 
tanára volt – aki ráadásul később apósom is lett. Végül közel ti-
zenöt évet tanítottam a Móriczban, nagyon jó kollégák, diákok és 
szakmai-tárgyi feltételek között. 

És akkor újabb kihívás elé állított az élet. Felkértek egy 
nem létező iskola tanárának…

Az egyetemi évek alatt gyakran kutattam a debreceni refor-
mátus gimnázium könyvtárában és már akkor megfogalmazódott 
bennem: milyen nagyszerű dolog lehet egy ilyen szellemiségű 
intézményben dolgozni. Már rég a Móriczban tanítottam, amikor 
megkeresett dr. P. Tóth Béláné Zsuzsa, hogy szerveződik a re-
formátus gimnázium és magyar-történelem szakos tanárra lenne 
szükségük, jönnék-e. Hívő reformátusként különösen megragadott 
ez a lehetőség, és úgy éreztem, van bennem elég erő és lendület 
egy ilyen hatalmas és nagyszerű feladathoz. 1998-tól már közösen 
dolgoztunk és 1999-ben el is indult az első évfolyam.

Mik voltak itt az első tapasztalataid? Mi segített, hiszen biz-
tosat cseréltél bizonytalanra?

A volt Móriczos diákjaim május elején azt mondták: nem kell 
aggódni, tanárnő, nem lesz ebből semmi, ablak sincs azon az 
épületen! És valóban, amikor először eljöttünk ide, még teljes lét-
számban működött a tűzoltóság és a viharvert épületben még 
közfalak sem voltak. És addigra már túl voltunk a felvételin… 
Amikor először szembesültem azzal, hogy itt se könyvtár, se eszkö-
zök nincsenek, és ráadásul rajtam kívül nincs más magyar-történe-
lem szakos tanár, bevallom, kicsit megijedtem. És ekkor Zsuzsától 

kaptam egy igét, amelyet azóta is őrzök a lelkem mélyén: Istennél 
minden lehetséges. Ne félj, csak higgy! Komoly megerősítés volt 
ez, amely sokszor visszaköszönt az életemben. Hogy higgyem a 
könyörülő Istent magam fölött működőnek, aki el tudja rendezni a 
lehetetlennek tűnő helyzeteket is. Valóban nehéz volt az indulás, 
de az első pillanattól óriási ajándéknak éltem meg, hogy részese 
lehetek az iskola létrejöttének. Abban az időben mindent magunk 
csináltunk; ha feljött a szennyvíz takarítottunk, ha kellett, bútort vagy 
könyvet szállítottunk. Mindenkire lehetett számítani. Hihetetlen, ami 
létrejött az Úr kegyelméből, és abból a hatalmas lelkesedésből, ami 
körülvette ezt a kezdeményezést! Mára 72 helyett 590 diák tanul 
itt és sokszor kapom városi szinten is a visszajelzéseket, hogy a 
református gimnázium az egyik legjobb, hanem a legjobb iskolája 
Szentendrének. És ez mindig megerősít, hogy talán valami fontosat 
és hasznosat csináltunk ez alatt a tizenöt év alatt. 

Sok mindent vittél a kezdetektől. Színjátszó és versmon-
dó tapasztalatodból kiindulva vezetted az iskolai alkotókört – 
van, akinek azóta onnan verseskötete jelent meg –, szervezted 
az ünnepségeket. Sőt, emlékezetes szalagavatói tánckoreog-
ráfiák kerülnek ki a kezed alól évről évre. 

Társas táncoltam, versenytáncos voltam tizenkettedikes ko-
romig. És mivel voltam formációs táncos, így beleláttam a kore-
ográfia-gyártás titkaiba is. Teljesen másfajta látásmódot igényel a 
csoporttánc, megtervezni, hogyan mutat egy-egy lépéskombiná-
ció, mikor, hova érkeznek a párok. Ennek kitalálásában sokszor az 
egész családom is segédkezik, meg az összes otthoni szék és fotel.  
Ilyenkor, vagy akár egy önképzőkörben viszont egész más oldaluk-
ról lehet megismerni a gyerekeket, és ők is egész más oldalunkat 
láthatják. Fontos, hogy szeressék, és magukénak érezzék, amit 
csinálnak: olyan zenére táncoljanak, olyan legyen a koreográfia, 
amelyben jól érzik magukat. Így szinte mindig modern zenékre és 
mindig más darabra kell, hogy írjam a koreográfiákat, ami nem kis 
munka, de megéri. Bevallom, a bálokon sokszor meg is könnye-
zem őket: annyira jó látni, hogy büszkék, elégedettek és boldogok. 
És ezt csak együtt, közös munkával lehet elérni.

A Magyar Géniusz Hálózat egyik Tehetségpontja a refor-
mátus gimnázium, amelynek te vagy a kapcsolattartója. Fon-
tosnak tartod e téren is a különleges odafigyelést?

Azt gondolom, hogy minden diák tehetséges valamiben, de 
nem mindenki jó önérvényesítő. Vannak, akiket fel kell fedezni és 
észrevenni, hogy egy területen ügyesek. Igenis el lehet őket indí-
tani, és hálásak azért, hogy bízunk bennük, erősítjük őket.  Fon-
tos, hogy legyenek olyan alkalmak, amikor iskolai kereteken túl is 
megmutathatják magukat, amikor nekik tapsolunk, nekik örülünk; 
érezzék, hogy odafigyelünk rájuk. 

Sokakkal tartod a régi diákok közül ma is kapcsolatot?
A legjobb, amit az ember pedagógusként megtapasztalhat, 

hogy régi diákok már felnőtt emberként szaladnak utána az ut-
cán, ha meglátják. Nagyon sokakkal levelező-kapcsolatban va-
gyok, és közülük többekkel baráti szálat is ápolok. Jó érzés, hogy 
még mindig fordulnak hozzám, hogy bizalommal vannak irántam. 
A gyerekek olyan sokféle módon képesek kifejezni a szeretetü-
ket. Amikor ötödikeseket tanítottam, volt, hogy mentem a folyosón 
és egyszer csak megsimogatták a hátamat. Vagy virágot szedtek 
a szünetben és odatették az asztalomra. Én pedig év végén eze-
ket a virágokat lepréselve visszaadtam nekik és ráírtam, mekkora 
örömet szereztek vele. De volt, hogy a végzőseimet szerenád után 
egyenként meg kellett ölelnem a kapuban, még a langaléta fiúkat is.   
Hálás vagyok, hogy mindig voltak, akiket szerethettem, erősíthet-
tem, és akik erősíteni és szeretni tudtak engem is. A legnagyobb 
ígéret számomra pedig János evangéliumában van megírva. „Az Ige 
testté lett” (Jn1, 14). Jó, hogy támaszkodhatom arra, hogy az Úristen 
szeretete is mindig ott van velem és megerősít azokban a dolgok-
ban, amelyekben méltó vagyok, vagy annak remélem magam.

Kolos Emőke

8. oldal

Istennél minden lehetséges

PORTRÉ
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