
Október hava az újborért való hálaadás és a reformáció ün-
nepének ideje. Nem csak naptári helyük miatt, hanem belül-
ről, a lényegénél fogva is összetartozik a két ünnep, bár az 
egyik természeti, a másik pedig történelmi vonatkozású. Há-
lát adunk ilyenkor a szüretért, amely az új bort ajándékozza 
úrvacsoránk asztalára, 
és a reformációért is, 
amely a középkorban 
az elvilágiasodott, in-
tézményesült, rituáléra 
épülő egyházfelfogás 
helyett az első keresz-
tyének igeközpontú és 
élő, közösségi szemlé-
letét adta vissza gyüle-
kezeteinknek.

A bor a kenyérrel 
együtt ősi emberi táplá-
lék. Egyik a köznapokat, 
másik az ünnepeket jel-
zi. Már ott megjelennek 
egymás mellett a Bibli-
ában, amikor Ábrahám 
vándorlása során meg-
láthatja Isten népének 
majdani lakóhelyét, a 
későbbi Jeruzsálem vi-
dékét, s az ott szolgá-
ló Melkisédek, a Magasságos Isten papja kenyeret és bort 
hoz ki neki és megáldja, Ábrahám pedig tizedet ad számára 
(1 Móz 14,18 kk). Ez az úrvacsora előképe, mint az egyiptomi 
szabadulás emlékére tartott későbbi páska-vacsora is. Jézu-
sunk kezében is ott az utolsó vacsorán a megtört kenyér és a 
borral telt pohár, amelyekről saját áldozatára alkalmazva ezt 
mondja: Vegyétek, egyétek, és igyatok ebből mindnyájan az 
én emlékezetemre. Szomorú elidegenedés őtőle, aki olyan 
nagyon szeretett bennünket, mikor valaki évek óta nem él 
már a kegyelem számunkra megterített asztalával, az úrva-
csorával. Pedig hét alkalommal is van rá mód minden eszten-
dőben, valamennyi nagy ünnepünkön – legközelebb éppen 
most, a közelgő új borért való hálaadáskor!

A kenyér a testet táplálja, a bor azonban a lelket teszi 
derűssé: mértékkel élve vele a bor az ünnepek mindenkori 
nagyszerű többlete a köznapokhoz képest. Milyen jó, hogy 

ott szerepel nagy ünnepeink közt a szent mámor forrására 
emlékeztető új borért való hálaadás is! A félreértett, lénye-
gétől megfosztott, csupán moralizáló keresztyénség nem 
is tud mit kezdeni vele, félretolja és lélekben csendesen 
mellőzi üzenetét. Pedig Megváltónk nem keserű-szomorú 

tanítványokat akart, ha-
nem boldog és örülni 
tudó követőket. „Azért 
beszéltem ezt nektek, 
hogy az én örömöm le-
gyen bennetek, és a ti 
örömötök is beteljesed-
jék” (Ján 15,11). 

A középkori egyház, 
hogy épületes legyen, 
túlvilági boldogságot 
ígérve követelte a földi 
életben való önmegta-
gadást. Az eredeti jézu-
si Isten-fiúság azonban 
itt és most örömöt és 
boldogságot jelentett, 
nem csupán egy na-
gyon távoli beteljesü-
lés ígéretét, s amikor 
mi magunk is örömmel 
ünnepeljük az új borért 
való hálaadást, ehhez 

térünk vissza. „Én tibennetek, ti énbennem” (Ján 14,20) – 
ez sem csupán egy halálon túli boldog egység ígérete, ha-
nem az isteni valóság ajándékának itt és most való felragyo-
gása az ember szívében. Amikor átjár minket a hála és az 
öröm, akkor vagyunk Istenhez a legközelebb. Ilyenkor ész-
revesszük a teremtett világ szépségeit, az emberekben sem 
csak gyarlóságaikat látjuk, hanem szent lehetőségeiket is, 
és magunkkal szemben sem csupán teljesíthetetlen köve-
telményeket állítunk, hanem örvendezünk elhívásunknak és 
Istentől kapott feladatainknak, amelyeknek megint egyszer 
nekigyürkőzünk. Térjünk vissza az örömteli keresztyénség-
hez! – ezt mondja a szüreti mulatságok idején is áhítattal 
kenyeret evő, bort ivó keresztyénnek az új borért való hála-
adás és a reformáció kettős-egy ünnepe.

dr. P. Tóth Béla  
lelkipásztor
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Itt és most boldognak lenni

Középkori gobelin a párizsi Musée Cluny gyűjteményéből

„Bizony, bizony, mondom néktek: ha nem eszitek az Emberfia testét, 
és nem isszátok a vérét, nincs élet tibennetek.” 

Jn. 6, 53.



HÍREINK2. oldal

Egyházközségünk parókiája és lelkészi hivatala az 1740-es 
évektől az 1950-es évekig fokozatosan épült meg a jelenlegi 
állapotára. 15 év folyamatos építkezései – gimnázium, óvoda, 
gyülekezeti termek, templomfelújítás, orgonaépítés – mel-
lett az épületen 40 éve semmilyen jelentős felújítási mun-
kát nem tudtunk végezni, ezért nagyon leromlott az állaga. 
Ugyanakkor a testvérek is tapasztalhatták, hogy a 10 m2-es 

lelkészi hivatal alkalmatlan a közel 800 egyháztaggal bíró 
gyülekezetünk ügyeinek megfelelő intézésére. Ezért már 
nem lehetett tovább halasztani a parókia átépítését, felújítá-
sát és a lelkészi hivatal bővítését.

Az augusztus elején megkezdett felújítás során megtör-
ténik a héjazat és a födém cseréje, a lelkészi hivatal alapte-
rülete egy új helyiséggel két és félszeresére, a parókia pedig 
tetőtér-beépítéssel több mint 130 m2-esre bővül. Egyúttal sor 
kerül az épületrész alatt lévő pinceszint felújítására is. A ter-

vek elkészítésére a legtöbb építkezésünk tervezőjét, Szuromi 
Imrét kértük fel. Az ingatlan műemléki védelem alatt áll, a fel-
újításhoz az illetékes Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 
érvényes építési engedélyét kellett megszerezni. A kivitele-
zéshez több árajánlatot is bekértünk, amelyek közül a legked-
vezőbbet, egy közel 50 millió forintos ajánlatot fogadtuk el. A 
tervek szerint az építkezés ez év végére fejeződik be.

Az építkezést az Északpesti Református Egyházmegye 
4 millió forinttal fogja támogatni, de kérnünk kell a testvérek 
segítségét is, ezért presbitériumunk gyűjtés meghirdetését 
határozta el. Az adományokat személyesen hivatali időben 
a lelkészi hivatalban, vagy istentisztelet előtt és után az 
egyéb befizetéseket is fogadó presbitereknél, illetve egy-
házközségünk számlaszámára (OTP 11742087-20000679) 
történő befizetéssel lehet eljuttatni.

Sikolya Zsolt gondnok

Hitben élő, munkát és vidámsá-
got kedvelő testvérünk volt, aki 
református vallását soha, még a 
nehéz időkben sem tagadta meg. 
Volt is ebből munkahelyi konfliktu-
sa, de pontos és talpraesett mun-
kájára szükség volt, így elnézték 
neki vallásosságát.

Húsz évig volt egyházközsé-
günk presbitere. Szívén viselte az 
egyház ügyeit, szerette gyüleke-
zetét, segítségére mindenki szá-
míthatott. Részt vett az asszony-
kör megalakításában, amelynek 

két évig a vezetője is volt. Látogatta a segítségre szoruló 
idős embereket, szorgalmazta az úgynevezett „fásli és ta-
karó kötést”, hogy a Lepramisszió el tudja azokat küldeni 
az Ázsiában vagy Afrikában élő leprások számára. Takarí-
totta a templomot és a gyülekezeti termet, ha éppen erre 
volt szükség, készítette és felszolgálta a teát a gyülekezeti 
alkalmakon. Amikor áhítatot tartott, mindig bizonyságot tett 

Jézus Krisztusba vetett hite, református elkötelezettsége és 
hűsége mellett.

Első pillanattól kezdve dolgozott azon, hogy az egyház-
község indítsa újra református iskoláját. Önkormányzati képvi-
selőként mindent megtett azért, hogy az önkormányzat találjon 
megoldást arra, hogy a vissza nem adható, régi református 
iskola helyett az egyházközség más területhez juthasson. Ott 
volt a küzdelmek árán nekünk juttatott telek kitakarítási munká-
inál, a régi épület tégláinak letisztításánál, és amikor elkészül-
tek az első tantermek, takarított, festett, ablakot tisztított.

A Református Gimnázium indulásától, 1999 őszétől kezd-
ve végezte a pénztárosi és pénzügyi feladatokat, sokáig fi-
zetés nélkül. A gyerekeket név szerint ismerte.  Közvetlen, 
szeretetteli természete miatt ő lett mindenki „Gizi nénije”. Ezt 
a munkát egészen betegsége fellépéséig, 2011 karácsonyá-
ig végezte. Betegségét erős lélekkel viselte, s hálás volt az 
ápolásért családjának, a látogatásért minden testvérünknek. 
Ma is hiányzik vidámsága, szókimondása, kedves jelenléte 
asszonykörünkből. Szeretettel emlékezünk rá haló poraiban 
is, és Istent áldjuk emlékéért!

Az Asszonykör

Megújul a parókia, bővül a lelkészi hivatal

Emlékezés – Két éve ment el közülünk Varga Lászlóné, Gizi néni

„Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; 
kegyelme gazdagságából…” 

Ef. 1,7.

Födémcsere a tetőtér beépítéséhezParókiánk tetőzet nélkül



A növekedés éve 
Évkezdő tanári csendesnap 

„Igazságot követve szeretetben, mindenestől növekedjünk 
abban, aki a fej, a Krisztusban!” (Ef. 4,15)

A 2014-2015-ös tanév is, mint minden eddigi tanévem, 
mióta a Szentendrei Református Gimnáziumban dolgozom, 
tanári csendesnappal kezdődött.  Talán nem mindenki tudja, 
hogy minden tanévünket lelki ráhangolódással, elcsendese-
déssel kezdjük, és minden évünk valamilyen cél elérésének 
jegyében zajlik.

Ez immár a 14. ilyen alkalom volt, amin Isten kegyelméből 
részt vehettem. Tartottuk már több helyszínen; én először a 
parókián élhettem át ezt az élményt, mely dr. P. Tóth Béláné 
Zsuzsa asszony ízletes ebédjétől számomra még emléke-
zetesebb maradt. Sokszor tartottuk Tahi-Sionhegyen, tavaly 
Kisorosziban, idén először pedig a Szentendrei Református 
Óvodában. Köszönjük az óvoda dolgozóinak a barátságos 
fogadtatást és a bőséges ellátást! Örülünk, hogy eltölthettünk 
néhány órát ebben a gyönyörű, szépen berendezett, jól fel-
szerelt óvodában.

A csendesnap időbeosztása elég szoros. Énekléssel és 
rövid élménybeszámolóval, illetve az új kollégák bemutatko-
zásával kezdődik, és most örömmel mondhatom el, hogy az 
egyperces beszámolókkal tényleg pontosan 42 perc alatt vé-
geztünk, mert éppen annyian vettünk részt a nyitó alkalmon. 

Nagyon örültünk, hogy újra láthatjuk egymást. Az óvónők-
kel is mindig együtt vagyunk ilyenkor, így már őket is egyre in-
kább ismerősként köszönthetjük. Bene Andrásné Erika óvoda-
vezetőt korábbról ismerem, mivel ő volt mindkét gyermekem 
egyik kitűnő óvónénije a Szivárvány óvodában. Nagy öröm az 
is, hogy a gimnáziumban végzett kedves tanítványaink, Izsó 
Emma Ivett és Heiligermann Zsófia ebben az évben diplomás 
óvónőként kezdtek dolgozni a Református Óvodában.

Az első előadást Nagytiszteletű úr tartotta. Ő az igazsá-
gosság és a szeretet témakörében osztotta meg velünk 
gondolatait: hogyan legyünk úgy igazságosak, hogy a sze-
retet megmaradjon. Szénási Zsófia hittan tanárnő fordított 
sorrendben is megvizsgálta a kérdést: úgy szeretni, hogy 
közben igazságosak maradjunk. A csoportbeszélgetéseken 
megvitattuk, kinek mi jutott eszébe az előadások közben, ki 
milyen gyakorlati módszert tud arra, hogy miközben szeretjük 
tanítványainkat, ugyanakkor igazságosak is legyünk velük.

Sebestényné Jáger Orsolya harmadik hittan tanárunk, 
aki most tért vissza a gyermeke születését követő néhány 
év után az iskolába közénk újra, verseket is ír, amelyek közül 

néhányat, amelyek a szívének különösen kedvesek, elmon-
dott nekünk bizonyságtételként. A záró beszélgetést Földi 
János igazgató úr vezette. Szeretném, ha sikerülne a tan-
év folyamán a magunk elé kitűzött célt megvalósítanunk, és 
lelkileg növekednünk, amelyre első lépésként kiváló alkalom 
volt a csendesnapunk.

Mózes Mónika

Végül álljon itt Orsolya tanárnő egyik verse:

Szavaid igaza
(Jn 6,68)

Még tanulgatom egyre szavaid igazát,
lábad nyomát keresve a porban,
s ha fölém borultak téli éjszakák,

elrejtett kincsedért földig hajoltam.

Platánok csöndjét hoztam magammal,
vércsék vijjogását, virrasztott éjeket,
ha ágyamra ült, mozdulatlan arccal,

hogy meg ne moccanjak - az emlékezet.

Csak bárkád ölében nyugszom el.
Tavad tükrében, hol álmodnak a fák.

S míg Benned kikötve partot nem érek -
még tanulgatom egyre szavaid igazát.

3. oldal

Elmélkedés
Szívesen és gyakran olvasgatom Dietrich Bonhoeffer írá-
sait, akinek barátja, Eberhard Bethge így írt egyszer neki 
– véleményem szerint nagyon is találóan – egyik levelé-
ben: „Amikor a gondolatkristályok túlságosan is rögzülnek, 
jössz te, s mindannyiszor felkavarod őket. Így mindig új és 
új konstellációba kerülnek, s a szemlélődő szem hosszú 
időre izgalmas és érdekfeszítő anyagot kap.”

A következő Bonhoeffer idézetet a reformáció emlékün-
nepére készülődő lelkünk épülésére választottam: 
„A keresztény üzenet tartalma nem az, hogy olyanok le-
gyünk, mint egy bibliai alak, hanem olyanok legyünk, mint 
Krisztus maga. Ehhez azonban semmiféle módszer nem 
vezet el, hanem egyedül a hit. Máskülönben az Evangéli-
um elveszítené értékét. A drága kegyelem olcsóvá válna…
Megvan az ideje, amikor az Isten megenged, és megvan az 
ideje, amikor várakozik és előkészít. Megvan az ideje, ami-
kor az utolsó előttit igazítja el és szakítja meg. Luthernek a 
kolostoron keresztül, Pálnak a törvénytiszteleten keresztül, 
a bűnösnek a bűnön keresztül kellett elmennie a keresztre 
azért, hogy meghallja a végső szót. Egy utat kellett bejárnia, 
át kellett haladnia az utolsó előtti dolgok hosszú útján. Min-
denkinek térdre kellett esnie ezen dolgok terhe alatt, s az 
utolsó szó nem a megkoronázás volt, hanem az utolsó előtti 
teljes megtörése. Az utolsó szót tekintve Luther és Pál nem 
volt más helyzetben, mint az alkudozó a kereszten. Végig 
kell járni egy utat, bár nincs út ehhez a célhoz. Ezt az utat 
végig kell járni, ez azt jelenti, egészen addig kell menni, ahol 
Isten véget vet neki. Az utolsó előtti tehát mindaddig fennáll, 
amíg az utolsó nem szünteti meg teljesen, és nem helyezi 
hatályon kívül.” 

(Dietrich Bonhoeffer, Vademecum – Elmélkedések az év 
minden napjára, Kairosz Kiadó, Budapest)

Németh Ildikó beosztott lelkész



INTÉZMÉNYI ESEMÉNYEK

Örömmel és hálával gondolok vissza mind a visegrádi sátras, 
mind a szentendrei napközis hittantáborunkra, amelynek gim-
náziumunk adott helyet. 

A június végén megrendezésre került „Egyszer élünk?!” 
címet viselő táborunkon 59 gyermek vett részt, és amelynek 
nagy sikere volt. Mindenki – szinte kivétel nélkül – azzal a kér-
déssel búcsúzott, hogy: ugye lesz ilyen jövőre is? A jó pásztor, 
A tíz szűz és Az okos és a gonosz szolga történetein keresztül 
kerestük a választ az öt nap során arra, hogy mi Istenünk célja 
és terve az életünkkel. Az esti áhítatok végén – Ferenczi Alpár 
tanár úr gitárkíséretének hála – alig lehetett rávenni a fiatalokat, 
hogy a templomból visszatérjünk sátorhelyükre, ugyanis nem 
akarták abbahagyni az éneklést. A reggeli áhítatoknál köny-
nyebb dolgunk volt az indulással, mert a programok annyira 
csábították őket, hogy kifejezetten várták az indulást. Mentünk 
bicikli- és gyalogtúrára, strandolni, éjszakai bátorság próbára, 
bobozni, sőt a rengeteg sportolási lehetőség, foci, röplabda, 
íjászat mellett még kézműveskedésre is – mint például neme-
zelés, levendula-buzogány készítés – minden nap volt módunk. 

Az egész időszak alatt rendkívüli módon éreztük Istenünk 
gondviselését, ugyanis például minden programunkhoz a leg-
megfelelőbb időjárást kaptuk. Egyszer sem zavart meg minket 
tikkasztó hőség, és szinte hihetetlen módon csak akkor esett az 
eső is, ha a templom vagy a sátrak védelmében voltunk. Utolsó 
két éjszaka a legkisebbekkel elővigyázatosságból a reformá-
tus templomban aludtunk, de a nagyobbak inkább izgalmas-
nak találták az éjszakai szelet és záport. A hihetetlen mértékű 
szülői összefogásnak hála, a gyermekek egész idő alatt nagy 
biztonságban voltak, hiszen nagyon sok segítséget kaptunk 
tervezett programjaink lebonyolításához. Volt, aki szinte min-
den napon segített valamiben, volt, aki éjjeli őrzést vállalt, volt, 
aki kézműves programot szervezett, áhítatot tartott, s volt, aki 
gyümölccsel, fagyival lepte meg a gyermekeket. S tudom azt 
is, hogy többen mellettünk álltak imádságaikkal is. Hadd mond-
junk hát ezúton köszönetet dr. P. Tóth Béla lelkipásztornak, 
Antal Ferencnek, Ács Péternek,  Ácsné Labát Helgának, Bal-
lai Boglárkának,  Bereti Istvánnak, Berényi Mariannak, Bényei 
Botondnak, Bényei Ferencnek, Borné Haluska Mariannak, Bö-
röndi Gábornak, Dévai Máriának, Hegedűs Ildikónak, Koleszár 
Andreának, Lapis Istvánnak, Mizsei Andreának, Nagy Domon-
kosnak, Németh Andreának, Szalkai Teodórának, Szentgyörgyi 
Árpádnak, Szentgyörgyiné Kormos Máriának, Tamás Attilának, 
Tárkányi Ágnesnek, Tárkányi Tamásnak, Tóth Attilának, Wolf 
Péternek. Anyagi támogatást is kaptunk táborunk lebonyolítá-

sához egyházközségünktől, gimnáziumunktól és az északpesti 
egyházmegyétől, így a számtalan emberi és az anyagi támoga-
tás segítségével igen kedvező áron, nagyon gazdag programo-
kon vehettek részt a gyermekek. 

Augusztusi napközis hittantáborunkra, amely egy egészen 
új kezdeményezés volt részünkről, naponta változó számú, 
10-15 gyermek érkezett. Témánk „A Lélek gyümölcsei” volt, vezér-
igénk pedig: „Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek!” (I.Pét.3,3) 

A gyermekek ezen a héten is nagyon jól érezték magukat, és 
itt is nagyon sok segítséget kaptunk. Hadd mondjunk köszönetet 
Földi Jánosnak, gimnáziumunk igazgatójának, Ballai Boglárká-
nak, Ferenczi Alpárnak, Hajek Zsuzsannának, Hajek Évánek, Lá-
zár Enikőnek, Szentgyörgyi Boglárkának, Szentgyörgyi Máténak 
és Szentgyörgyi Nórának. Hála legyen az Úrnak, erről a táborról is 
úgy távoztak a gyerekek, hogy: ugye lesz ilyen jövőre is?

Zárásként hadd válaszoljak tehát a mindkét tábor után el-
hangzott kérdésekre: igen – ha a mi Urunk is úgy akarja – mind-
két tábort ezt a tanévet követően is meg fogjuk szervezni és ren-
dezni. Hogy pedig a családok jó előre tudjanak tervezni, az idő-
pontokon sem kívánunk változtatni, vagyis június utolsó hetében 
sátortáborba, augusztus első hetében pedig napközis táborba 
hívjuk és várjuk egyházközségünk ifjait.

Kérem egyúttal a szülőket, hogy bíztassuk, küldjük gyerme-
keinket ezekre az alkalmakra, hiszen pusztán a hittanórák nem 
adnak elég lehetőséget hitükben való fejlődésükre!

„Legyetek az Igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be 
ne csapjátok magatokat!” (Lk.12,25)

Németh Ildikó beosztott lelkész

Óvodai évnyitó istentisztelet 
Augusztus 30-án tartottuk hagyományos évnyitó Isten-
tiszteletünket a református templomban. A szülőket és 
a gyermekeket dr. P. Tóth Béla egyházközségünk lelki-
pásztora és Bene Andrásné az óvoda vezetője köszön-
tötte, Németh Ildikó beosztott lelkész pedig ismertette az 
elkövetkezendő év feladatait.

A gyermekek és az óvónők szolgálata után szeretet-
vendégség várta a résztvevőket, ahol a szülők, a vendé-
gek és a gyermekek is kötetlenül beszélgethettek, ismer-
kedhettek egymással.

Kádár Péterné óvodavezető helyettes 

4. oldal

Nyári hittantáboraink

„…senki sem tölt újbort régi tömlőbe, mert szétrepesztené a bor a tömlőt, 
s odalenne a bor is, a tömlő is; hanem az újbor új tömlőbe való.” 

Mk. 2, 22.

Kézműveskedés a visegrádi hittantáborban



Szeptember 13-án újra megrendeztük az immár hagyo-
mánnyá vált Családi Napunkat, amelynek keretében a szü-
lőket, a gyermekeket és a vendégeket is sokféle érdekes és 
tartalmas program várta. A dr. P Tóth Béla lelkipásztorunk 
által tartott Istentisztelet után az intézményvezető, Bene 
Andrásné Erika köszöntötte a vendégeket, majd az óvodá-
sok verses, dalos szolgálata következett.

Ezután a gyermekek kézműves és sport-foglakozáso-
kon, a felnőttek pedig tiszteletes úr irányításával Biblia-köri 
beszélgetésen vehettek részt.

A Habakuk Bábszínház Dávid és Góliát történetéről szó-
ló előadását már nagy izgalommal várták a gyerekek.

Ezen a napon a szülők is ismerkedhettek egymással, a 
gyermekekkel, valamint az óvoda dolgozóival és az egyház 

tagjaival. A szülők finom süteményekkel, az óvoda jó ízű gu-
lyással járult hozzá a szép naphoz.

A főzést köszönjük Kádár Péternek, a szervezést és a le-
bonyolítást pedig a Szentendrei Református Egyházközség-
nek, valamint az óvoda dolgozóinak és a szülőknek.

Kádár Péterné óvodavezető helyettes

Karasszon Dezső orgonahangversenye 
a Szentendrei Református Gimnázium Kápolnájában

2014. október 19., vasárnap 18 óra
Műsor:

Gárdonyi Zoltán (1906-1986): Rapszódia a 8. genfi zsoltár 
dallamára (1971)

Karl Höller (1907-1987): Choral-Passacaglia, Op. 61.
Julius Klengel (1859-1933): Három darab két gordonkára és 

orgonára, Op. 62.
Louis Vierne (1877-1937): Introdukció és Allegro, Op. 59, Nr. 1.

Közreműködik:
Karasszon Dénes és Rönkös Ildikó – gordonka

5. oldal

Családi nap a Református Óvodában

„Nem mindenki megy be a mennyek 
országába, aki ezt mondja nekem: 
Uram, Uram, hanem csak az, aki 

cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” 
Mt. 7, 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 min-
denben a szerkesztõség véleményét, hanem elsõsorban azok 

szerzõinek gondolatait tükrözik.

Az óvódások szolgálata

A Habakuk Bábszínház előadására várva

Elkészült a finom bográcsgulyás

Kézműves foglalkozás a Családi Napon



A 2014/2015-ös tanévtől Református Óvodánk már négy 
olyan óvónővel büszkélkedhet, akik Református Gim-
náziumunkban kaptak oktatást és nevelést. Egyház-
községünk elnöksége, presbitériuma, s minden más – a 
gimnázium és az óvoda alapításában tevékenyen részt-
vevő, vagy azóta, ezek fenntartását segítő – tagja mél-
tán büszke rájuk. Ismerjük hát meg őket!

Schopperné Lakatos Ilona vagyok, 28 
éves, Tahiban élek. 2005-ben érettsé-
giztem a Református Gimnáziumban, 
2009-ben végeztem óvodapedagógus 
szakon a váci Apor Vilmos Katolikus 
Főiskolán, 2009 augusztusa óta pedig 
a Református Óvodában dolgozom. 
A gimnáziumban osztályfőnökömtől, 
Kiss-Székely Zoltántól rengeteg érté-
ket, az iskolától másfajta világszem-
léletet, nagyon jó osztályközösséget, 
sok élményt, szép emlékeket, verseny-

képes érettségit és a mai napig tartó barátságokat kaptam.
És hogy hogyan kerültem az óvodához? Igazából az óvo-

da „talált meg” engem. Nem is tudtam, hogy református óvo-
da van alakulóban Szentendrén. Dr. P. Tóth Béla lelkipásztor 
keresett meg telefonon a lehetőséggel, és még aznap meg-
történt az állásinterjú. Nemsokára pedig már a Szentendrei 
Református Óvoda óvónénije voltam. Azóta is nagyon örülök, 
hogy így történt!

Szabóné Kun Hajna vagyok. A Re-
formátus Gimnázium után – amelyre 
mindig szívesen gondolok vissza, és 
ahol sok odafigyelésben és rengeteg 
élményben volt részünk – a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemre kerültem, 
ahol szociológia szakon végeztem. 
Ám addigra már tudtam, hogy valójá-
ban inkább gyermekekkel szeretnék 
foglalkozni, ezért jelentkeztem az Apor 
Vilmos Katolikus Főiskola óvodapeda-
gógus szakára, ahol a diploma mellé 

megszereztem egy olyan specifikációt, amelynek révén korai 
idegennyelv-oktatással is foglalkozom. Ezután a Szentendrei 
Református Óvodában helyezkedtem el három évvel ezelőtt.

A főiskola ideje alatt az óvodai gyakorlataimat is itt töl-
töttem, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy szeret-
nék itt, vagy egy ehhez hasonló szellemiségű intézményben 
dolgozni. Így amikor lehetőség adódott, hogy ide jöhetek, 
nagyon boldog voltam.

Izsó Emma Ivettnek hívnak és jelenleg 
Pomázon lakom a családommal. Szüle-
imnek köszönhetően egész kis koromtól 
vallásos nevelésben részesültem a Po-
mázi Református Gyülekezet tagjaként. 
Nagyon boldog voltam, amikor 2003-
ban felvételt nyertem a Szentendrei 
Református Gimnáziumba, ahol minda-
mellett, hogy életre szóló barátságokat 
kötöttem, egy olyan közösség tagja is 
lehettem, amely mindig mellettem állt, 

és támogatott. Most is szívesen emlékszem vissza osztályfőnö-
keimre Földi János tanár úrra és Perényi Mária tanárnőre. 

A 2011-ben tett érettségim után tanulmányaimat a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem óvodapedagógia sza-
kán folytattam, ahol sikeresen megszereztem a diplomá-
mat. A mai napig úgy érzem, Istennek köszönhetem, hogy 
a Szentendrei Református Óvodához kerültem. Egyetemi 
éveim alatt itt teljesítettem szakmai gyakorlataimat, így már 
akkor szívemhez nőtt az óvoda és a gyerekek. Nagy bol-
dogsággal töltött el, mikor az óvoda vezetője, Bene And-
rásné Erika megkeresett, hogy szívesen fogadna a közös-
ségbe. Nagy lehetőség volt számomra, hogy a Református 
Gimnázium „kistestvérében”, a Református Óvodában dol-
gozhatok. Gyakorlataim során sok intézménybe látogathat-
tam el és nyerhettem betekintést a mindennapi életükbe. 
Észrevettem, hogy az ide járó gyermekek lelkileg sokkal 
nyugodtabbak, érzelmileg stabilabbak. A mindennapos 
csendes percek is segítenek nekik egy olyan értékekben 
gazdag világkép és személyiség kialakításában, amely ké-
sőbbi életük meghatározó alapja lesz.

Heiligermann Zsófia vagyok, 25 
éves. A gimnázium végéig úgy gon-
doltam, hogy orvosi egyetemre me-
gyek, és gyerekeket fogok gyógyíta-
ni, mivel nagyon szerettem őket, és 
segíteni akartam rajtuk. Az élet és 
hiszem, Isten úgy hozta, hogy a gyer-
mekszeretet megmaradt bennem, de 
az irány változott; tavaly végeztem a 
Szegedi Tudományegyetemen, mint 
óvodapedagógus. Egy kedvenc idé-
zetem talán a legjobban megmutatja 
az igazi énemet: „Mindenki különc, és pontosan ez a dolog 
lényege. Ünnepelnünk kellene az egyediségünket ahelyett, 
hogy szégyenkezünk miatta. Mindnyájunknak megvannak a 
magunk hóbortjai. Az emberek sokat ártanak maguknak az-
zal, hogy igyekeznek elrejteni önmaguk elől valódi énjüket 
pusztán azért, mert félnek attól, vajon mit gondolnak majd 
róluk a többiek” (Johnny Depp). És hogy bennem mi ez a 
különcség? Egy nyitott, mindig mosolygó, sokat éneklő, 
emberek és különösen a gyerekek felé szeretettel forduló 
lány vagyok, de ami sajnos a mai világban sokak számára 
különccé tesz, hogy hiszek Istenben, a Teremtőmben élő 
hittel.

Az általános iskola felső osztályaiban sokat bántottak a hi-
tem miatt, de ezeket a sebeket Isten a Szentendrei Reformá-
tus Gimnáziumban teljesen begyógyította. Esztergomiként 
két évig naponta jártam be, de ezen a 10. évfolyam végén 
változtatnunk kellet. Ezt sem bántam meg, mert hiszem, hogy 
abban az időben is mindent elrendezett Mennyei Atyánk. So-
sem fogom elfelejteni a gimnazista éveimet, a tanáraimat, 
osztálytársaimat, mindig hálával gondolok rájuk. 

Hiszem, hogy mennyei vezetés volt az is, amely ebbe az 
óvodába hozott. Véletlenül láttam meg az interneten, hogy 
sürgősen hívő óvónőt keresnek. Azonnal fel is hívtam az 
óvoda vezetőjét, másnapra meg is beszéltük a találkozót, 
nem egészen egy hét múlva pedig már a Szentendrei Re-
formátus Óvoda Zöld Bárányka csoportosainak óvó néni-
jévé válhattam. Nagyon örültem, mert itt is azt a családias 
és kedves hangulat fogadott, amelyhez hasonlót a gimná-
ziumban már érezhettem. A kollégáim szeretete, az óvoda 
felépítése, a gyerekek mindennapi angyali tekintete és mo-
solya teszi csodássá a napjaimat. Jó ehhez a közösséghez 
tartozni!

6. oldal

Gimnáziumunkban végzett óvónőink



Hogy mit jelent számomra a hit? 
Énünk talán legmélyebb, leg-
személyesebb részéről, egyéni-
ségünk legbensőbb, és részben 
számunkra is rejtett területéről van 
szó. A hit számomra iránytű az 
út keresésében, tükör önmagam 
megismeréséhez, fegyver a külső 
és belső negatív erőkkel vívott min-
dennapi küzdelemben, kapcsolat a 
végtelen szeretethez, eszköz a lelki 

felemelkedéshez. Mindig csodáltam a mély hittel rendelkező 
embereket. Ők általában háttérben levő hősök, akik óriási ter-
heket hordoznak, legtöbbször mások terheit. Nem vágynak 
társadalmi vagy anyagi elismerésre, jutalmakra. Nagyon so-
kat tudnak a világról, de a titkokat hűségesen, küldetésüknek 
megfelelően őrzik. Határozottak és következetesek, ugyan-
akkor alázatosak, jóságosak és szeretetteljesek. Önzetlenül 
segítenek másokon, a munkában fáradhatatlanok, spontán 
módon mindig jót cselekszenek, derűsek, kiegyensúlyozottak, 
sosem panaszkodnak, és nem aggodalmaskodnak. Gondola-
taik tiszták, beszédük mindig őszinte és egyenes. Ilyen volt a 
barátom, Vetési Kálmán is. Emlékét sokan őrizzük a szívünk-
ben. És még vannak igazi mély hittel élő emberek a közössé-
günkben. Szeretnék hozzájuk hasonlóan hitemben folyama-
tosan erősödni, és ezt kívánom a Kehely olvasóinak is.

Nagy Domokos presbiter

A hit túlmutat az 
elmúlás felett. 
Kopjafa Vetési 
Kálmán sírjánál 
Tahitótfaluban

„Mindenre van erőm a Krisztusban, 
aki engem megerősít.” (Fil. 4,13.)

Hogy mit jelent számomra a hitem? Erre a 
Bibliám szavaival válaszolhatok: „Az Úr Is-
ten az én erősségem.” (Hab. 3,19.)

Református iskoláim, szüleim és nagyma-
mám – a példaképeim – hitre neveltek. Nagy-
mamám szorgalmasan erősítgette a hitemet 
és fontosnak tartotta, hogy megismerjem a 
Bibliát. Érettségi után éreztem először, hogy 
erősen meg kell állnom a hitben, mert nem 
vettek fel az egyetemre. Igyekeztem a körülöt-

tem élő világban meglátni az Istent, rábíztam magam. A szomorúságomat 
aztán felváltotta az öröm, pedagógus lehettem; mégis megkaptam a szolgá-
latot az akkori hatalommal szemben. Imám meghallgatásra talált, s én a rám 
bízott munkában boldogan igyekeztem helytállni a rám bízott gyermekekért.

Később újabb és hosszabb próbálkozással akartak eltéríteni a pá-
lyámról; felszólításra el kellett vállalnom a Művelődési Ház vezetését. 
Mellesleg a tudomásomra hozták, hogy a „pedagógusnak templomba 
járni nem magánügy”. És a tanítás mellett – tiszteletdíjért – végeztem a 
sok munkát négy évig. Csak később értettem meg, hogy ez is szolgálat 
volt, mert Isten segítségével kultúrát vihettem a falum életébe többek kö-
zött az írók, költők közreműködésével tartott rendhagyó irodalomórákkal 
az iskolában, az író-olvasó találkozókkal a faluban, az Erkel Színházi 
szerződésekkel, a népdalkórus létrehozásával. De nem tudtak kinevez-
ni: Isten akaratából tanító maradhattam. Szentendrén, a 70-es évek vé-
gén az iskolai munkám már a szabadságot jelentette számomra, és sok 
örömben volt részem. Szakmai elismeréseket, még a művelődésügyi mi-
niszter dicsérő oklevelét is megkaptam. És amit elértem, arra Ő tanított, 
segített az életutamon – máig segít, tanít a hitem és a Bibliám. 

Próbatételeimet sorolhatnám a számtalan műtét megélésével; nem-
csak egyszer közölték velem az orvosok, hogy az életemből már csak né-
hány hónap van hátra. Volt, aki hozzátette: „de vannak még csodák”. Én 
hiszek „egy csodában” – mondtam. Az orvosok ámulatára a csoda megtör-
tént. Meggyógyultam. Egyik alkalommal például a műtétem után a klinika 
éppen egy rám alkalmazható angol tudományos kísérletre kapott gyógyító 
programot, amelyet nálam próbáltak ki. Siker koronázta.

De egyik próbatételem sem volt hasonlóan nehéz a lányom elveszté-
séhez. Betegsége nem örömmel végződött, és meg kellett élnem, hogy 
a gyermekemet temettem el. Akkor is törekedtem én a lelki feltöltődésre, 
és szeretettel vett körül a családom, de azt is tudtam, nem kérdezhetem: 
miért? Istentől kértem őt, megkaptam, és negyvennégy évig az enyém 
lehetett. Isten akaratát elfogadtam. Felfogtam ésszel, de a lelkem fájdal-
mát nehezen tudtam csillapítani. Nagymamám kérését nehéz volt betar-
tani: „Örömödet, bánatodat viseld mindig méltósággal és alázattal!”

Költészetünk nagyjai közül említhetném Arany Jánost, aki majdnem 
belerokkant gyermeke elvesztésébe, vagy Tompa Mihálynak az „Isten 
akaratja” című gyönyörű, talán legnagyobb versét, de Babits Mihály több 
költeményéből is olvashatjuk az emberi lélek fájdalmát. Babits azt is írja: 
„A halál nem Isten büntetése, beengedtük az életünkbe. Jézus pedig a ha-
lálért halállal fizetett.” A Bibliában is azt olvashatjuk: „A bűn zsoldja a halál.”

Az életem során kapott szeretetet, örömeimet megköszönöm Isten-
nek, mert „az Úristen őriz engem..” (Babits Mihály), és ha érzékenyen 
érint valami, vagy aggódni kezdek, Herczeg Ferenc szép mondása jut 
eszembe: „a vonuló felhők felett örökké kék az ég.” 

Molnár Bertalanné Győri Mária

ÜNNEPI RENDÜNK
Bűnbánati esték: október 22. és 24. este 7 órakor 
Újborért hálaadás: október 26., vasárnap 
de. 8 és 10 óra, úrvacsorával
Reformáció emlékest: október 31., péntek 6 óra. 
Helyszín: evangélikus templom

7. oldal

„…tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, 
hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által.” 

Gal. 2, 16a.

Mit jelent számomra a hit?
Vallomások gyülekezetünk tagjaitól



PORTRÉ

A kezdetektől alapító tanár-
ként, igazgató helyettes-
ként vett részt a gimnázium 
életében, 1990-től pedig – dr. 
P. Tóth Béláné Zsuzsa asz-
szony nyugdíjba vonulását 
követően igazgatja is az isko-
lát. Most, a presbitérium dön-
tése alapján második ötéves 
mandátumát kezdi a reformá-
tus gimnázium élén, ahol az 
indulástól – a körülmények, 
a hagyományok megteremté-
sétől a fejlődés, gyarapodás, 

növekedés feladatain át számtalan kihívással kellett szem-
benézniük. Milyen feladatok előtt áll ma az iskola vezetése? 

A legfőbb dolgunk, hogy a mindennapi életre felkészítve a diá-
kokat, a magyarságtudatukat, a hitüket is megerősítve enged-
jük el őket a gimnáziumból. A jelenlegi legnagyobb kihívás a 
szerkezetváltásból adódik, hiszen 2010 óta két párhuzamos 
nyolc osztályos tagozattal indítjuk tanéveinket. Ennek követ-
keztében idén még több, már 493 diák tanul nálunk. Úgy gon-
dolom, így is megmaradhat a személyes varázs, hogy nálunk 
szinte mindenki név szerint ismeri a másikat. A másik nagy vál-
tozás, hogy a párhuzamos osztályok felértek a nyolcadik év-
folyamig, ezért nyelvi előkészítő osztályt ez évtől már nem in-
dítottunk. Ennek viszont a külföldi diákkapcsolatok beindítása, 
kialakítása terén elért komoly hozadékát szeretnénk feltétlenül 
megőrizni, és tovább építkezni e téren. Tavaly például iskolánk 
falai között 12 ország diákja fordult meg.

Korábban világi iskolákban is tanított, többek között igaz-
gatóhelyettes is volt Pomázon. Egy egyházi iskola vezeté-
se más lehetőség és feladat? 

Az egyházi fenntartású intézményeknél – főleg a mostani, 
folyamatosan változó oktatási viszonyok között – szeren-
csére a szakmai, strukturális, illetve a tárgyi fejlesztéseket 
sokkal rugalmasabban, gyorsabban lehet véghezvinni, mint 
az állami iskoláknál. Nálunk hatalmas előny, hogy olyan ösz-
szetartozó közösség vagyunk, akik mind egy irányban gon-
dolkodunk, és ez az egy irány a fölfelé való gondolkodás. A 
közösség kialakításában nagy szerepe volt dr. P. Tóth Bé-
lánénak, a gimnázium alapító igazgatójának, akinek örök-
re hálás leszek mindenért, amit tőle tanultam és hálás va-
gyok az Úrnak, hogy a pályámból tíz évet vele tölthettem el. 
Természetesen a tanáraink is mind vallásos hívő emberek 
és azt gondolom, nagyon szerencsés helyzetben vagyunk 
a téren is – amelyet ráadásul nem minden egyházi iskola 
mondhat el magáról –, hogy hozzánk minden gyermek lel-
készi ajánlással kerül be. Iskolánk tulajdonképpen a Duna-
kanyar református gimnáziumaként működik, így törekszünk 
arra, hogy a gyülekezetekkel is jó kapcsolatot alakítsunk ki 
és tartsunk fenn, amelyek viszik a hírét az iskolának, kül-
dik a diákokat – akiknek egyébként több mint a fele nem 
Szentendréről érkezik. Mivel elsősorban református gim-
názium vagyunk, célunk, hogy szemben a nyolcosztályos 
gimnáziumok felé támasztott elvárással, miszerint ezek az 
intézmények úgymond „versenyistállóként” funkcionáljanak, 
hozzánk ne feltétlenül csak a mindenben kiválóan teljesítő, 
hanem a kevésbé kiemelkedő képességű református tanu-
lók is bejuthassanak. Fontos viszont ehhez megteremteni 
azt is, hogy a diákok a mindennapjaikban ne kudarcként, 
hanem örömként éljék meg a tanulást, amelyben a tanári 
karnak és a lelkészeinknek is nagy szerepe van.

Hogyan indult el a hit útján? Kinek, kiknek van ebben nagy 
szerepe, akik életútja, példája, eligazításai sokat jelentettek?

A legnagyobb szerepe a hitre jutásomban elsősorban a Jó-
istennek van, aki a feleségemmel összehozott. Annak idején 
Szegeden, a főiskolán ismerkedtem meg egy református hívő 
lánnyal, Tündével – aki azóta a feleségem és gyermekeink 
anyja, sőt a gimnázium tanára is lett. Amikor először járogat-
tunk haza hozzájuk Szentendrére, már akkor elindultunk va-
sárnaponként a templomba.  Amikor összeházasodtunk, még 
mindig nem voltam hívő református. De ahogy együtt jártunk a 
templomba, tiszteletes úr igehirdetései egyre mélyebben meg-
szólítottak. Egy nap megkeresett, hogy indul felnőtt konfirmá-
ciós alkalom. Jelentkeztem. „A hit tehát hallásból van, a hallás 
pedig a Krisztus beszéde által” (Róm, 10,17.). Felnőttként kon-
firmáltam és keresztelkedtem a gyülekezetben, itt jutottam hitre 
ebben a közösségben.

Miképpen lehetséges a hit közvetítése, átadása igazgató-
ként? 

Az embernek elsősorban a Jóistennel kell egyensúlyban lennie 
és ahhoz, hogy ez működjön, folyamatos párbeszédet kell foly-
tatnia Vele. Ha a Teremtővel rendben van a viszonyunk, akkor a 
személyes életünk, viselkedésünk, megjelenésünk mind-mind 
átadják azt, amelytől a másik ember megszólíttatásra lelhet, 
amit közvetíteni szeretnénk feléjük.

Mit tart a legfontosabbnak, legértékesebbnek a szolgála-
tában?

A legfontosabb, hogy itt olyan közösség alakuljon, amely tény-
leg a szeretetre és az egymás iránti tiszteletre alapozza a min-
dennapi életét, munkáját. Mindamellett azonban fontos az is, 
akár pedagógusról, akár diákról legyen szó, hogy mindannyian 
az egyéni céljaiknak megfelelőn is tudjanak teljesíteni. A diá-
koknál a továbbtanulás az egyik ilyen nagy cél, a tanárainknál 
pedig a személyes fejlődés. Számtalan pedagógus végzett már 
egyetemet a biztatásomra, és gyakran kellett melléjük állnom, 
mert különben feladták volna. Az elmúlt öt év alatt a pedagógus 
gárdából hatan szereztek egyetemi végzettséget.

Melyek a legnehezebb feladatai, pillanatai a munkájának?

Igazából a legszomorúbb, amikor valamilyen okból nincs pár-
beszéd a szülőkkel. Nekik is el szoktam mondani, hogy a szü-
lő-diák-iskola kapcsolat olyan, mint egy háromlábú szék, és 
persze középen ott a Jóisten, akire figyelnünk kell. És egy há-
romlábú szék nagyon bizonytalan, ingatag szerkezetté válhat, 
ha az egyik lába sérül, vagy nincs a helyén…

Van-e olyan bibliai rész, ige, ami átsegíti a nehézségeken, 
amit a szívében hord? 

Különös, hogy a beszélgetésünk reggelén olvasva a Bibliaolva-
só Kalauzt, a kijelölt igeszakasz épp ugyanaz volt, mint amit a 
konfirmációm során választottam magamnak vezérigének. Ez 
a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 6. verse, amelyet akkor 
beírtam az énekeskönyvembe, és azóta is hordok: „Hit nélkül 
pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent ke-
resi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, 
akik őt keresik.”

Kolos Emőke

A presbitérium szintén meghosszabbította a Szentendrei Re-
formátus Óvoda vezetésével megbízott Bene Andrásné, Erika 
mandátumát is újabb öt esztendővel, akivel következő lapszá-
munkban beszélgetünk. Mindkettejük életére, munkájára Isten 
gazdag áldását kérjük!
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