
Szeretett Testvéreim!

Isten Igéjének idő-
szerűségét az adja, 
hogy mindig a történe-
lem egy bizonyos pont-
ján szólal meg és ad 
határozott eligazítást. 
A két részre szakadt 
Zsidó-ország északi ré-
sze (Izrael) megszűnt, 
a déli rész (Júda) pedig 
két ellenség közé szo-
rítva, bizonytalan jövő 
elé nézett. Királyai hol 
az egyik, hol a másik 
nagyhatalom pártfogá-
sát, segítségét keresték. 
Ebben a bizonytalan, 
szorult, nehéz helyzet-
ben szólalt meg Ézsaiás 
próféta és közvetítette 
Isten üzenetét: „A nép, 
amely sötétségben jár, 
nagy világosságot lát. A 
halál árnyékának földjén 
lakókra világosság ra-
gyog!” (Ézs. 9,1.) Valami 
olyan bejelentés történt, 
amire mindenki felkapta a fejét és figyelt a prófétára, raj-
ta keresztül pedig az élet Urára. És milyen különös, hogy 
ennek következtében a megnyugvást, reménységet és 
békességet nem egy hatalmas király, nem is győztes had-
vezér valósítja majd meg, hanem egy Gyermek. „Mert egy 
Gyermek születik nékünk, Fiú adatik nékünk. Az uralom az 
Ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, 
Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség fejedelme. Uralma 
növekedésének nem lesz vége a Dávid trónján, és országá-
ban!” (Ézs. 9,5-6.)

Isten ereje csendben munkálkodó erő. Így is kifejezhet-
jük ezt: rejtett erő. Jól lehet, Jézus születését hatalmas fény 
és mennyei seregek sokaságának dicsőítő éneke kísérte, 
az angyal mégis azt mondta a megrettent pásztoroknak: 
„Ne féljetek! Találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fek-
szik a jászolban.” (Luk. 2,12.) Micsoda ellentmondás ez? 
Az Erős Isten, a Békesség Fejedelme, akinek megadatott 
minden hatalom, kiszolgáltatott gyermekként egy istállóban, 
szalmák között született meg.

Megérthetjük ebből azt az üzenetet, hogy Isten nem az 
erő, hanem a kegyelem helyzetéből szól hozzánk, ma élő, 

és itt élő emberekhez. 
Gondoljuk egy kicsit to-
vább a karácsonyi tör-
ténet látszólagos ellent-
mondásának valóságát. 
Volt-e erőtlenebb és ki-
szolgáltatottabb valaki, 
mint a keresztre feszített 
Jézus Krisztus? És mi-
lyen csodálatos ebben a 
tényben az, hogy amikor 
a legerőtlenebb, akkor 
győzi le a bűnt és halált, 
mint a legnagyobb el-
lenséget, és biztosítja a 
Benne hívők számára az 
örökéletet.

Isten szeretete a 
Fiúban öltött testet. Őró-
la írta Pál: „Mert Ő Isten 
formájában lévén, nem 
tekintette zsákmánynak, 
hogy egyenlő Istennel, 
hanem megüresítette 
önmagát, szolgai formát 
vett fel, emberekhez ha-
sonlóvá lett, és maga-
tartásában is embernek 

bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mindha-
lálig!” (Fil. 2,6-8.)

Jézus Krisztusban az örök béke valósult meg. Születése, 
halála, feltámadása, dicsőséges mennybemenetele ezt iga-
zolja. Minden keresztyén embernek ebben a bizonyosságban 
kell(ene) megerősödnie ezen a karácsonyon is. Az ellenség 
mindig támad, szítja az ellentéteket talán még jobban, mint 
Ézsaiás idejében vagy Jézus Krisztus születésekor. Izgalmak 
között élünk; kérdezgetjük magunktól, másoktól: mi lesz veled 
Magyarország? Mi lesz veled Európa? Akik a nagypolitikát in-
tézik, azokért a vezetőkért a hívő embereknek igen sokat kell 
imádkozniuk. Ugyanakkor Isten gyermekeinek mindenkor 
tudniuk kell, hinniük kell, hogy Jézus Krisztus azért született 
erre a világra, azért üresítette meg önmagát, hogy a Teremtő 
Istent megbékéltesse az emberrel, az embert Istennel és az 
embert az emberrel. „Mert Ő a mi békességünk!” (Ef. 2,14.) 
Aki ebben a biztonságban, örömben ünnepel, annak áldott a 
karácsonya. Adja meg a mi Urunk, hogy minél többen derűs 
szívvel énekelhessék: Dicsőség mennyben az Istennek…. 
Békesség földön az embernek!

Deák Zoltán ny. lelkész
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Önmagát megüresítette

A háromkirályok imádása (1303-1305  körül), Padova, Scrovegni-kápolna



HÍREINK2. oldal

Nehéz lenne meghatódottság és személyes hangvétel nélkül 
írnom arról, hogy október 4-én megköszöntük Dr. P. Tóth Béla lel-
kipásztor úrnak és hitvesének Zsuzsa asszonynak harminchárom 
évi hűséges szolgálatukat gyülekezetünkben. Isten iránti hálával 
gondolok arra ugyanis, hogy mennyi mindent tanulhattam tőlük. 
Arra, hogy egy olyan lelkipásztor szolgálatát segíthettem, akire én 
magam is felnézek, és akire méltán lehetett büszke a szentendrei 
gyülekezet is. Isten iránti alázatos hűsége, a szolgálatban való fá-
radhatatlansága, igényessége, és a prófétai szót – sokak nemtet-
szése ellenére is – kimondani tudó bátorsága mindig példaként fog 
előttem állni. „Legyen világosság!” című igehirdetés kötete, ame-
lyet ajándékul kapott gyülekezetünktől ezen az alkalmon, nekünk 
ajándék igazából, hiszen a presbitérium által válogatott igehirdeté-
sei kivétel nélkül valódi kincsek, amelyekben Isten igéje igazán és 
bölcsen került megmagyarázásra. 

A Presbitérium 2015. szeptember 2-án kelt határozata – amelyben 
megköszönjük lelkipásztorunk szolgálatait – szintén felolvasásra 
került ezen a napon:

„A Presbitérium köszönetet mond dr. P. Tóth Béla nagytiszteletű 
úrnak a Szentendrei református gyülekezetben végzett harminchá-
rom évi hűséges szolgálatáért. Hálát adunk Istennek azért a hitért 
és reménységért, amivel megajándékozta őt, és ezáltal a szintén 
Tőle kapott öt talentumát élő hittel és reménységgel a gyüleke-
zet lelki és anyagi épülésére kamatoztatta. Köszönjük hitvesének, 
hogy ebben az áldozatos szolgálatban úgy volt lelkipásztorunk 
mellett, hogy nem megfáradva, hanem mindig megújulva tudott 
szolgálni. Köszönjük nagytiszteletű asszonynak a gyülekezetünk 
érdekében tett sokirányú munkáját is. Isten gazdag áldását kérjük 
további életükre.”

A búcsúztató istentiszteletnek a Református Gimnázium adott he-
lyet, ahol nyugalmazott lelkipásztorunkat és feleségét szóval és 
zenével többen is köszöntötték, melyek közül most Sikolya Zsolt 
gondnok úr és Farkas Turánka presbiter asszony szavait hadd 
idézzük itt föl:

„Kedves Nagytiszteletű Úr! Remélem, hogy vendégeink nem ve-
szik rossz néven, ha a presbitérium köszönetének tolmácsolása 
után néhány személyes szót is szólok, mint aki hosszú szolgálatod 
alatt kezdettől fogva presbiterként és huszonöt évig mint legközvet-
lenebb munkatársad, gondnokként szolgálhattam melletted, tanúja 
és haszonélvezője voltam rengeteg munkádnak, fáradozásodnak, 
vívódásodnak, amiből – így kell neveznem – egy életmű született. 
Hálát adok az Úrnak, hogy ennek az életműnek a létrejöttében a 
magam szerény eszközeivel támogathattalak. Köszönöm mindazt, 
amit eközben tanulhattam Tőled, azokat az igehirdetéseket, ame-
lyek hitemben erősítettek, nehéz élethelyzeteimen átsegítettek, és 
azt a lelki támaszt, amivel betegágyam mellett bátorítottál. A Ki-
rályok első könyve, 17. rész, 24. versével mondom: „…Most már 
tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az 
Úr igéje.” Áldjon meg a Mindenható mindezért, és adjon Neked to-
vábbi egészséget, boldogságot kedves családod és gyülekezetünk 
körében!”

„Kedves Tiszteletes Asszony! Drága Zsuzsa! Pál apostol Korint-
husbeliekhez írott második leveléből hoztam pár sort búcsúzóul: 
„Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megad-
ja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok 
gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tisztaszívű-
ségre, amely általunk hálaadást szül Isten iránt. Mert az Isten előtti 
szolgálat nemcsak enyhít a szentek nyomorúságán, hanem soka-
kat hálaadásra is indít Isten iránt.” 

Búcsúzunk

Sikolya Zsolt gondok, Farkas Turánka és Ácsné Zsuzsa 
presbiterek búcsúznak a gyülekezet nevében

A Legyen világosság! című ajándékkötet átadása

Verseghy-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere is meleg 
szavakkal méltatta nyugalomba vonuló lelkészünket

Az elköszönő lelkipásztor szeretett nyája körében



GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBŐL

Mindennapok öröme 
„Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek! Mert 
én újat cselekszem, most kezd kibontakozni - talán nem tudjátok? 
Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasz-
tok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és 
a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a siva-
tagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet 
magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet.”

(Ézs 43,18-21)

Gyülekezetünk – missziós tevékenysége keretében – novem-
ber 22-én, vasárnap délután Adventi szeretetvendégséget szerve-
zett a hit- és erkölcstanos diákoknak és családjaiknak. A gyerekek 
előzetesen nagy gonddal és szeretettel igés kártyákat rajzoltak 
minden résztvevő számára, amelyek kedves ajándékok és emlé-
kek vendégeinknek. 

A gimnázium kápolnájában Bokor György és felesége, Ági a 
gyermekekkel közös zeneszóval fogadta az érkező családokat, 
majd Szénási László Tiszteletes úr az áhitatot Ézsaiás 43, 18-21 
igeszakaszra alapozta.

Az áhitatot követően a szervezők moderálásával a szülők 
egy-egy asztalnál tovább boncolgatták Tiszteletes úr gondolata-

it. Beszélgettek a mindennapi örömökről, a jelen adta tényleges 
élményekről és tapasztalatokról, a múlt emlékképeinek és a jövő 
lehetőségeinek hangsúlyozásáról a jelen örömének megélésével 
szemben. Mindennapjainkat sokszor uralja a múltbéli események 
feletti sajnálkozás és jövőtől való aggodalom, amely elterelheti fi-
gyelmünket a jelen szépségeiről, a mindennapok csodáiról, Isten 
teremtett világáról, Isten szeretetéről. 

A gyermekek mindeköz-
ben Kádár Péter és felesé-
ge, Zsóka vezetésével gyer-
mekáhítat keretében meg-
ismerkedhettek a teremtés 
történetével, az emberi fele-
lősséggel világunkért, imád-
kozhattak az állatokért. Az ál-
latokról nemcsak a teremtés 
kapcsán hallottak, hanem az 
egyik tanteremben berende-
zett hüllőbemutatón is. Meg-
simogathattak kígyót, siklót, 
varánuszt, gyíkot, amelyekről 
nagyon sokat meg is tudtak. 
A bemutató végén a legfélő-
sebb gyermek is bátran simo-
gatta a hüllőket.

A kreatív gyermekek 
kézműves foglalkozásokon 
szebbnél szebb karácsonyi 
díszeket, illatozó narancso-
kat készítettek, amelyeket 
örömmel vittek otthonuk 
díszítésére. Az aktívabb gyermekek a gimnázium tornatermében 
sorversenyen, sportokban mérhették össze erejüket.

A szülői beszélgetések és a gyermekfoglalkozások után a gim-
názium Áprily termében finom édes és sós sütemények, frissítő 
tea mellett a családok immár a gyermekekkel együtt folytathatták 
a beszélgetéseket. Estére mind gyermek, mind felnőtt azzal távo-
zott, hogy kevés volt a délután, még lett volna miről beszélgetni.

Somogyi Melinda

3. oldal
Isten vetőmagot adott nektek, akik a vetést vé-
geztétek. Lelki és szellemi vetőmagot. És meg-
szaporította a magokat, amit itt Szentendrén el-
vetettetek. Így lesz bőséges, amit aratni fogtok. 
Ez is Isten ajándéka, így viszonozza nektek, 
amit másoknak adtatok. Áldása bőven kiárad 
majd rátok. Az a szolgálat, amit végeztetek, 
példát mutat nekünk és Isten iránti hálával tölti 
meg szívünket. Köszönjük neked a hosszú és 
hűséges szolgálatot, a türelmet és az odaadást. 
A Jelenések könyvében lévő bíztató mondattal 
búcsúzunk: „Tudom a te dolgaidat, és szerete-
tedet, szolgálatodat, és hitedet és tűrésedet, és 
hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsők-
nél.”

Németh Ildikó 
beosztott lelkész

Legyen világosság!

A prédikációkból szerkesztett kötethez – 
amelyet a hívek is megrendelhettek a lelké-
szi hivatalban – a gyülekezet ma élő negy-
ven egykori és jelenlegi presbitere, valamint 
beosztott lelkésze válogatta azokat az 
igehirdetéseket, amelyek a legmélyebben 
érintették meg őket, s a legerősebb bibliai 
üzeneteket juttatták el hozzájuk éppen ak-
kor, amikor a legnagyobb szükségét érez-
ték az igei útmutatásnak. A kötet művészi 
illusztrálásához Vincze Ottó bocsátotta ren-
delkezésre alkotásait.

Érkeznek a lelkes résztvevők a délutáni közös beszélgetésre

Hüllőbemutató is színesítette 
a családi programot

„Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” 
Lk.2,11



INTÉZMÉNYI ESEMÉNYEK

A 2015/2016-os tanév első negyedéve sok örömöt hozott a 
Szentendrei Református Gimnázium tanárai és diákjai életében. 
Szeptemberben a tanári kar egy európai uniós pályázatnak kö-
szönhetően szakmai kiránduláson vett részt Erdélyben, ahol meg-
látogatta a partner- és testvériskolákat. Így találkozhattunk a Nagy-
váradi Loránffy Zsuzsanna Református Gimnázium, a középajtai 
Benkő József Általános Iskola és a Kézdivásárhelyi Református 
Kollégium tanári karával és a diákjaival. A hatnapos kiránduláson, 
amelyet Kuzma Márta igazgatóhelyettes szervezett, lehetőségünk 
volt sokat beszélgetni, megismerkedni az ottani tanárok életével, 
feladataival. A középajtai iskolának számítógépeket, magyar nyel-
vű tankönyveket és a 9. a osztály által gyűjtött egyéb ajándékokat 
adtunk át. Nagy örömünkre volt lehetőségünk kirándulni Erdély 
csodálatos tájain és a néphagyományokból is bőven kaptunk ízelí-
tőt. Hazaérkezés után októberben mi voltunk a vendéglátók. Akkor 
hozzánk érkeztek meg testvériskoláink tanárai diákküldöttségükkel 
kiegészülve. Közös projektünkhöz csatlakozott a Hollandiai part-
neriskola. Nagy feladat volt ennek a találkozónak a megszerve-
zése. Sokat segítettek a szülők, akik 46 diákot láttak vendégül ez 
alatt az idő alatt.

A tanévkezdés egyik 
örömhíre, hogy iskolánk 
kiválóan akkreditált tehet-
ségpont lett. Ennek elis-
mertetése során az akkre-
ditációs bizottság minden 
olyan projektet számba 
vett, amellyel büszkélked-
hetünk.

Októberben szüle-
ik jelenlétében felavat-
tuk a hozzánk érkezett 
új ötödik osztályosokat. 
Ez a hagyományos Gó-
lyaavatás az idei tanév-
ben is sikeres esemény 
volt. Sok vidámságot ho-
zott az életünkbe. Az est 
megszervezésében és 
lebonyolításában a Szülői 
Munkaközösség nagyon 
sok segítséget nyújtott. 
Köszönjük a családoknak, 
hogy rengeteg szendvics-

csel, üdítővel, édes és sós süteményekkel hozzájárultak az est 
megszervezéséhez.

A gólyaavatás után nem győztük kapkodni a fejünket annyi fel-
adat és öröm ért bennünket.

Az iskola történetében először Székely András 9.a osztályos 
diákunk beverekedte magát abba a hat fős csapatba, amelyik az 

idén decemberben Magyarországot képviseli a Koreában megren-
dezésre kerülő Nemzetközi Természettudományos Diákolimpián. 
Nagyon büszkék vagyunk rá és sok sikert kívánunk a csapatnak.

Az őszi szünetben nyilvánosságra hozott magyarországi kö-
zépiskolai rangsor ismét nagy meglepetést tartogatott számunkra, 
hiszen iskolánk az ország körülbelül 1000 gimnáziumának rangso-
rában a 74. helyezést érte el. Az egyházi gimnáziumok között ez a 
12., a református gimnáziumok között pedig a 3. helyezést jelenti. 
Köszönet illet mindenkit, aki ezért a sikerért maximálisan teljesített. 
Legyen az diák, vagy tanár. SoliDeoGloria.

Ez az időszak iskolánkban már a következő tanévre készülő-
dést is jelenti. Ennek keretében diákjaink meglátogatják a Dunaka-
nyar református gyülekezeteit és szupplikáció keretei közt hirdetik 
iskolánkat. Eközben köszönetet mondanak a gyülekezetnek azért, 
hogy imádságaikban hordozták és hordozzák a gimnáziumot, 
megismerik osztálytársaik gyülekezeteit és bátorítják azokat a diá-
kokat, akik a következő évtől nálunk szeretnék folytatni a tanulmá-
nyaikat. Ezeken az alkalmakon elmondjuk, hogy a gimnáziumba 
jelentkezők számára a felvételivel kapcsolatban melyek a legfon-
tosabb időpontok és azt, hogy mikor vannak nálunk Nyitott kapuk, 
amelynek keretében az érdeklődő tanulók és szüleik kérdéseket 
tehetnek fel diákoknak, tanároknak, megismerhetik az iskola épü-
letét, felszereltségét. Ilyenkor azt is megtudhatják, hogy egyházi 
intézményünkbe jelentkezőként milyen egyéb feltételeknek kell 
megfelelniük.

Az őszi szünet után a végzős diákok szeme előtt már csak a 
szalagavató lebeg. A két osztály rengeteget készült a november 
14-én tartott ünnepre. A szalagtűzés megható élmény volt a jelen-
lévő 500 vendég, diák és tanár számára egyaránt. Ezek után a tán-
cok következtek, amelyek sorát egy csodálatos palotással nyitották 
a diákok, amelyet új tánctanárunk Vincze Éva tanárnő vezetésével 

4. oldal

Öröm, feladat, áldás

Tanári kirándulás Erdélyben. 
Kolozsvár főtere

Gólyaavatás

Az 5.a osztályosok szupplikációja Tahitótfaluban

A Szalagavató bálnak 
minden évben gyönyörű színfoltja a keringő



„Szeresd az Urat, a Te Istenedet teljes szívedből, teljes elméd-
ből és minden erődből. Ez az első parancsolat. A második hasonla-
tos ehhez, szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Máté 22:37. 39.)

Október 2-án vendégül láttuk a Verőcei Református Óvoda al-
kalmazotti testületét. Tavaly mi voltunk az ő óvodájukban, ahol egy 
kellemes napot töltöttünk. Azóta többször emlékeztünk a kedves 
fogadtatásra – Márkus Gábor tiszteletes úr imádságos szavakkal 
fogadott minket. Igazi „hagyományos” vendéglátásban volt ré-
szünk; népi ruhában, szeretettel vártak bennünket, az óvoda kert-
jében lévő kemencében sült kenyérrel láttak vendégül. Lehetőség 
volt beszélgetésre, az óvoda megtekintésére. A református temp-
lomban énekeltünk, imádkoztunk, majd finom ebéddel vendégeltek 
meg bennünket a parókián. A Gorka múzeum megtekintése után 
még hintóval is mentünk.

Biztos nem véletlen, hogy könnyen megtaláltuk egymással a 
hangot, mivel mindkét óvoda helyi programja a hitéleti nevelésre, 
a magyar népi hagyományok éltetésére és a környezeti nevelésre 
helyezi a hangsúlyt. Szívesen és örömmel hívtuk őket vissza ven-
dégségbe. Nagy izgalommal készültünk, szerettük volna, ha ők is 
olyan jól érzik magukat, mint mi náluk. Igazi csapatépítésnek bizo-
nyult az előkészület: az óvoda őszi díszbe öltöztetése, ajándékok, 
finom sütemények készítése, közös program szervezése. Eljött a 
nap, október 2-án, egy pénteki napon, az óvoda nevelés nélküli 
napját kihasználva az óvoda gyermekek nélkül üzemelt. Óvó néni, 
dadus néni annál több volt, mivel a verőcei óvoda nyolc csoportos, 
és ha nem is volt itt mindenki, így is több mint negyvenen voltunk. 

Szénási László tiszteletes úr áhítatával méltó módon kezdődött 
a napunk. Ezt követően a finom reggeli közben jókat beszélget-
tünk, énekeltünk. Vendégeink elkényeztettek minket ötletes, saját 
készítésű, szebbnél szebb ajándékokkal. Majd alig várták, hogy 

körbejárhassák az óvodát. Egyik ámulatból a másikba estek – di-
csekvés nélkül, de nem kis büszkeséggel mondhatom, nagyon tet-
szett nekik az épület, a csoportszobák és az udvar egyaránt. 

Ezután egy rendkívüli városnézés következett Papp Kornélia 
vezetésével. Nellit mindkét nevelőtestület ismeri, mint a SZÓNÉK 
(Szentendrei Óvónők Néphagyományt Éltető Közössége) vezető-
je, aki egy nagyon kedves, Szentendrét bemutató könyvet írt, az 
óvodás gyermekek számára megmutatva Szentendre szépségeit, 
történetét. Különleges volt ez a városnézés, büszkék lehettünk vá-
rosunkra is.

Ebéd után lassan búcsúzkodtunk vendégeinktől. Megfogalma-
zódott mindnyájunkban, jó lenne testvéróvodaként tovább tartani a 
kapcsolatot. Kíváncsian várjuk, és már tervezzük a folytatást.

Bene Andrásné óvodavezető

5. oldal

Vendégek a Református Óvodában

tanultak meg. Majd az osztálytáncok és a keringők következtek, 
melyek sikeréhez iskolánk tanári karából Richter András tanár úr 
is nagyban hozzájárult, aki versenytáncos múlttal rendelkezve vál-
lalta az egyik osztály táncainak betanítását is. Az ünnepség végén 
a diákok tanáraikkal és szüleikkel táncolva zárták a programot. Az 
est hátterét, a díszítést, a büfét, a ruhatárakat, a zene megszerve-
zését a két 11.-es osztály hatalmas összehangolt munkája segítet-

te. Őket Szende Gabriella és Elefánty Adrienn osztályfőnökök és 
Kun Csabáné igazgatóhelyettes irányították.

Az érettségihez és a továbbtanuláshoz sok sikert kívánunk a 
végzős diákoknak.

„Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel, mert raj-
tunk itt az Úr nagy csoda dolgot mível.”

Földi János igazgató

A Verőcei és a Szentendrei Református Óvoda dolgozói a 
közös városnézésen

„Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, 
mert az tökéletesen összefog mindent.” Lk.2,11

Ovi Olimpia 2015
Ebben az évben november 7-én, szombaton került sor a 

városi Ovi Olimpia megrendezésére, amelyre a Szentendrei 
Református Óvodába járó gyermekek közül is sokan eljöttek 
szüleikkel együtt.

A bemelegítés után kezdődtek a sorversenyek, amelyeken 
hat gyermek és két felnőtt vehetett részt egy csapatban. Kellemes 
hangulatban zajlott a vetélkedő, amelynek végén hajszállal marad-
tunk csak le a dobogóról. Nagyon jól összekovácsolta ez a délelőtt 
a családokat: jó alkalom volt együtt szurkolni, beszélgetni. Min-
den csapat oklevéllel és szép ajándékkal távozott. A gyermekek 
egyénileg is versenyezhettek; több sport- és ügyességi számban 
kipróbálhatták tudásukat, amelyért matricákat kaptak, a pontgyűjtő 
kártya alapján pedig ajándékot választhattak maguknak.

A felnőttek részére női és férfi kategóriában dobóversenyt 
szerveztek, ahol a szülők mutathatták meg ügyességüket. A felnőtt 
férfi dobóversenyt az óvodánkba járó Barta Bende és Borsika apu-
kája Barta Zsolt nyerte, így ő kapta meg a kupát. Köszönet a szer-
vezőknek, Tóth Attilának és feleségének Mák Ildikónak, valamint 
a szülőknek és a gyermekeknek, akik részt vettek az eseményen.

Kádár Péterné óvodavezető helyettes

Jó hangulatban zajlott a 
megmérettetés az idei Ovi 

Olimpián

Kupa és oklevél
Jól szerepeltek a református

óvodások



A Református Gimnázium 2013 
őszén átadott orgonáján a hangszer 
ünnepélyes felavatása óta immár a 
harmadik orgonahangversenyt ren-
deztük november 15-én. Ezúttal Pálúr 
János, a Budapesti Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem tanára, a Fasori 
ReformátusTemplom orgonistája, Pá-
rizs Városának Nagydíjasa lépett fel. 
Az orgonaművész maga vállalkozott 
rá, hogy bevezetőt mondjon, s röviden 
ismertesse műsorát. Mint kiderült, szin-
te „hazaérkezett” Szentendrére, hiszen 
saját templomának megújuló hang-
szerét ugyanaz a Pécsi Orgonaüzem 
készíti, mint a mi orgonánkat. A fasori 
orgona a jövő év március 8-án szó-

lal majd meg először teljes pompájában. Pálúr János a koráldallamok 
témakörére fűzte fel műsorát. Mendelssohn (1809-1847) d-moll szo-
nátája a gyülekezeti énekeskönyvünkben is megtalálható „Mennybéli 
fenséges Isten” (483. dicséret) dallamára írt korálfantázia. Louis Vierne 
(1870-1837) a párizsi Notre-Dame egykori orgonistája ugyancsak a ko-
rál címet adta II. orgona-szimfóniája 2. tételének, de ez a dallam nem 

azonosítható egyetlen gyülekezeti énekkel sem. Ismert énekünk viszont 
a gregorián eredetű Veni Creator dallam, (373. dicséret: Jövel, teremtő 
Szentlélek), melyre Maurice Duruflé (1902-1986), Gárdonyi Zoltán kor-
társa írt Prelúdiumból, Adagióból és korálvariációkból álló nagyszabású 
kompozíciót. Ez az orgonamű minden bizonnyal nagyobb hangszerre 
íródott, mint a református gimnázium huszonöt regiszteres, két manu-
álos orgonája, de a kompozíció fantasztikus, olykor impresszionista 
hangfestményeinek hallgatásakor semmiféle hiányérzete nem támad-
hatott a hallgatónak. Kiderült, hogy Pálúr János az egyedi hangzáskom-
binációk mestere, és eddig még soha nem hallott színeket varázsolt a 
kápolna falai közé. Orgonánk is jól vizsgázott, hiszen egyes sípsorainak 
gondos intonációja teszi lehetővé a hangszínek ilyen mesteri keverését. 

Pálúr János a műsor záró számában is bebizonyította, hogy a fran-
cia orgonaiskola kiváló követője: saját improvizációját adta elő a mű-
sor elején már elhangzott „Mennybéli fenséges Isten” kezdetű énekünk 
dallamára. A rögtönzés felidézte a francia művek színgazdagságát, de 
olykor Kodály Zoltán műveire emlékeztető harmóniáiban és ritmusaiban 
letagadhatatlanul érződött, hogy magyar művész játszik az orgonán. S 
hogy az Úri imát feldolgozó gyülekezeti énekre megszülető improvizá-
ciót nem valamiféle diadalmas harsogással, hanem elcsendesülő medi-
tációval fejezte be Pálúr János, ezzel nemcsak biztos ízléséről, hanem 
hitéről is szép bizonyságot adott. 

Farkas Zoltán

6. oldal

A hangszínek varázslatos világa – Pálúr János orgonaestje

ZENEI HÍREINK

„Jutalom, hogy tehetem”
A diakonisszák jelmondata jut eszembe, ha szolgálatról 

esik szó. Református kórusunk szolgáló közössége gyüleke-
zetünknek. Pál apostollal együtt valljuk, ahogyan a Galatabe-
liekhez írt levél 5. részében írja:„Egy kevés kovász az egész 
tésztát megkeleszti. (…) Mert ti, testvéreim, szabadságra vagy-
tok elhíva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, 
hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész 
törvény ebben az egy igében teljesedik be: »Szeresd felebará-
todat, mint magadat.« (…) A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, 
öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, 
önmegtartóztatás.”

Aki a Lélek gyümölcseivel él, az tud szolgálni. Hálaadó 
szívvel élni, tenni másokért. Boldogság, hogy mi is így élhe-
tünk, énekkel dicsérhetjük Mennyei Atyánkat! Ehhez erőt, ál-
dást kapunk ingyen kegyelméből nap mint nap.  

Gondolják sokan, kedves Testvérek: könnyű nekik, szép a 
hangjuk, milyen harmonikus az életük… Ne ez legyen a hoz-
záállásunk! A kórustagságnak nem feltétele a zenei előkép-
zettség, kottaolvasás. Ne tartson senkit távol a sok munka, a 
családi programok! Szolgáljunk néki hű szívvel, a többit Isten 
Szentlelke elvégzi bennünk. Higgyük és hirdessük együtt Pállal 
a hervadhatatlan koszorúért való versenyben:

„Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy 
öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom 
és engedelmessé teszem a testemet, hogy amíg másoknak pré-
dikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre.”

Szeretettel buzdítok mindenkit, jöjjön közénk, sok erőt merít-
het a közös éneklésből! Jelentkezést örömmel fogadunk az is-
tentiszteletek után személyesen, vagy b.forro.agi@gmail.com 
e-mail címen.

Jöjjetek az Urat áldani, nevét hálával zengeni!

Bokorné Forró Ágnes kórusvezető

Adventi zenés istentiszteleteink
•  November 29., vasárnap 10 óra, Református templom 

A Szentendrei Református Kórus szolgálatával, 
 vezényel: Bokorné Forró Ágnes.

•  December 6., vasárnap 10 óra, Szentendrei Reformá-
tus Gimnázium, Orgonazenés istentisztelet. Vendégünk 
Balogh Lázár, a Nagyvárad téri gyülekezet orgonistája.

•  December 13., vasárnap 10 óra, Református templom
Nyári Kornél Zeneakadémiai hallgató közreműködésével

•  December 20., vasárnap 10 óra, Református templom 
Kovács Zsuzsanna fuvola- és Kovács Katalin csembaló-
művész közreműködésével

Adventi Ökumenikus Kórustalálkozó
szentendrei keresztény liturgikus kórusok részvételével

2015. december 13., vasárnap, 15:30 órakor
a Szentendrei Református Gimnázium Kápolnájában

A belépés díjtalan.

Szentendrei Református Hírlevél
Kiadja:  az egyházközség - Cím: 2000 Szentendre Rákóczi út 14. 
Telefon: 06 26 310-524 - Felelõs kiadó: Szénási László lelkipásztor
Fõszerkesztõ: Kolos Emőke (E-mail: emoke.kolos [kukac] 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.

„Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, 
azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek.” Jn.1,11-12a



7. oldalMÉLYBENÉZŐ

„Ezért ha valaki Krisztusban van, 
új teremtés az…” 

(2 Kor, 5,17)

Valójában nem nevelkedtem val-
lásos családban. Bár a szüleim római 
katolikus keresztények voltak, minket 
már nem kereszteltettek meg, mond-
ván, majd felnőttkorunkban eldöntjük, 
vajon hiszünk-e Istenben vagy sem.

Már egyetemista voltam, amikor 
elkezdtem keresni Istent, és úgy éreztem, szeretnék megkeresztel-
kedni.  De valamiért végül nem kerestem fel a közeli római katolikus 
templomot, így feledésbe merült a dolog, és éltem tovább a megszo-
kott életem.

Dolgoztam, családot alapítottam, megszülettek a gyerekeim, és 
nagyjából elterveztem az életemet egészen nyugdíjas koromig. Lát-
szólag tökéletes életet élő ember voltam, aki nem nélkülöz semmit.  
Valójában üresnek és boldogtalannak éreztem magam, hiányoltam a 
lelki nyugalmat és békét; az életem minden tervezés ellenére céltalan 
volt.  A magánéletem teljes csődjét jelezte, hogy még el is váltam.

Azután, amikor egyáltalán nem számítottam rá, kiderült, hogy ismét 
babát várok.  A születendő gyermekem „felforgatta” a teljes életemet: 
ott kellett hagynom a sikeres és jól fizető munkámat, új otthont kellett 
találnunk egy másik városban, a két fiam számára új iskolát kellett vá-
lasztanunk, nekem pedig vissza kellett térnem a főállású anya-szerep-
be, amit pedig már elképzelhetetlennek tartottam a magam számára.

Egy dolgot viszont nagyon pontosan tudtam: másként szeretném a 
legkisebb fiamat felnevelni, mint ahogyan addig a testvéreit. Annak el-
lenére, hogy nagyon szeretem őket, látnom kellett, hogy sokszor meny-
nyire értéktelen dolgokat tartanak fontosnak, és mennyire nem veszik 
észre azt, ami igazán fontos az életben.  Ezért döntöttünk úgy, hogy 
a legkisebb gyermekünket megkereszteltetjük. Én pedig úgy éreztem, 
az ő keresztelőjét és nevelését csak akkor tudom tartalmassá tenni, ha 
én is teljes szívemből és lelkemből vállalom ezt az új életet.

Nagyon féltem az első konfirmációs órától; ostobának éreztem 
magam, főleg azután, miután kiderült, hogy a többieknek mennyivel 
több közük van a valláshoz, hogy ők valójában hívő emberek, ők nem 
most tértek magukhoz, legfeljebb csak egy kis biztatásra van szüksé-
gük.  De nem nevetett ki senki, befogadtak. Én pedig most próbálom 
behozni a negyvenéves lemaradásomat. A vasárnapi istentiszteletek 
számomra a lelki feltöltődés jegyében telnek.  Ezen kívül egyszerre 
több könyvet is olvasok a református hittel kapcsolatban, igyekszem 
minél többet tanulni, Isten akaratát a lehető legjobban megismerni, a 
kérdéseimre válaszokat kapni.  Erre remek lehetőséget nyújtanak a 
konfirmációs órák is; most már sokkal kevésbé izzad a tenyerem, ha 
egy-egy problémámat, kérdésemet a Tiszteletes úrnak megemlítem.  
A Biblia-olvasás számomra létszükségletté vált. Ha pedig bármilyen 
gondom támad az életemben, már nem a régi énem rutinja szerint 
próbálom megoldani a dolgokat, hanem először imádkozom, és útmu-
tatást kérek Istentől.  És Ő még nem hagyott válasz nélkül.

Tökéletesen tisztában vagyok azzal, mennyire az út elején tartok 
még. De már most olyan óriási megkönnyebbülést érzek, amit korábban 
sohasem.  Nem vagyok egyedül, és ez megnyugtató biztonságot ad.  
Már a férjem is észrevette, hogy kiegyensúlyozottabbá és jókedvűbbé 
váltam. Nagyon hálás vagyok Istennek, akinek még rám is gondja van, 
vezet az utamon, annak ellenére, hogy korábban teljesen vak és ér-
zéketlen voltam, és ezért helytelenül éltem.  Most már ebből is tudom, 
hogy Ő minket, embereket, milyen hihetetlen mértékben szeret.

Turáni Laura

„Nem maradok el tőled, sem el 
nem hagylak téged”

(Zsid.13, 5)

Eredetileg azért jelentkeztem a kon-
firmáció előkészítőre, hogy a gyerme-
keimnek bővebb felvilágosítást tudjak 
adni a református vallásról. 

Amikor elkezdődött, azt gondoltam, 
hogy ezek az alkalmak szigorúan 
csakis a Bibliáról szólnak majd. Kel-

lemes csalódással tapasztaltam, hogy ez egy baráti, kötetlen beszél-
getés a református hitről, a református hitre való nevelésről; bizonyos 
élethelyzetek kezelése az Úrba vetett hit által.

Amióta ennek a kis közösségnek a tagja vagyok, elkezdtem átértékelni 
a család, az összetartozás és a szeretet fogalmát. Egyes dolgok eltör-
pültek, míg mások előtérbe kerültek. Nagymértékben segít a változá-
sok megértésében és az ezekhez való pozitív hozzáállásban.

Azt látom, hogy a mai emberek nem bíznak egymásban, általában 
bizalmatlanok, félnek minden változástól. Mindenki próbál megfelelni 
valakinek, valamilyen elvárásnak, követelménynek.

Úgy gondolom, és ezt ezalatt a rövidke idő alatt már megtanultam, 
hogy az Úr mércéje teljesen más, mint az embereké. Megmutatja az 
igaz utat minden embernek – bár néhányan nem élnek vele – és az 
úton erősíti belé vetett hitünket.

Tudom, hogy nem hagy magunkra, mindig utat mutat majd, bárhol is 
leszünk. 

Madaras Éva 

VALLOMÁSOK FELNŐTT KONFIRMANDUSAINKTÓL

„Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem 
az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed.” Ézs.60,19

ÜNNEPI REND

Dec. 18., du. 6 óra: Óvodások karácsonya

Dec. 19., du. 6 óra: Gyermekek karácsonya

Dec. 20., vasárnap de. 8 és 10 óra: Istentisztelet – Advent 
utolsó vasárnapja

Dec. 22-23., du. 6 óra: Adventi bűnbánati esték 

Dec. 24., du. 5 óra: Gyülekezeti karácsonyest 

KARÁCSONY I. nap, dec. 25.: 

de. 8 és 10 óra Ünnepi istentisztelet, 
külön kelyhes úrvacsora

du.6 óra: Ünnepi istentisztelet, úrvacsora 

KARÁCSONY II. nap, dec.26.: 

de. 10 óra: Ünnepi istentisztelet, úrvacsora 

Dec. 27., vasárnap de. 10 óra: Istentisztelet 

Óév utolsó alkalma: dec. 31., du. 6 óra, Istentisztelet 

ÚJÉVI istentisztelet: jan. 1., de. 10 óra.



PORTRÉ

Családja története sok szállal kötődik Szentendréhez. 
Most éppen Tahitótfaluban él, bár ezt talán sokan nem is tud-
ják, annyira mindennapi részese a városi történéseknek.

Szépapám a reformkorban telepedett le itt, dédnagyapám 
presbitere volt egyházközségünknek, s évekig tulajdonosa és 
szerkesztője a Szentendre és Vidéke című újságnak. Igaz, szüleim 
a második világháború előtt a fővárosba költöztek, így 1943. októ-
ber 22-én Budapesten születtem, de gyerekkoromat már Szent-
endrén töltöttem. Itt végeztem az iskoláimat, itt érettségiztem és 
innen jártam egyetemre, az ELTE Bölcsészettudományi Karára. 
Történelem-könyvtár szakot végeztem, de később megszereztem 
a művelődésszervezői végzettséget is, majd szakvizsgáztam esz-
tétikából. Szerettem tanulni, de voltak kudarcaim is: a 70-es évek-
ben jártam a Színház és Filmművészeti Egyetemre is, nagyszerű 
volt, de nem fejeztem be.

 Az egyetemen ismertem meg a leendő feleségemet; már 
közeledünk az 50. évforduló felé. Feleségem, Sára pedagógus, 
jelenleg ő is nyugdíjas. Három gyermekünk született, Barnabás, 
Gábor és Gergely. 

Néha elszakadtunk ugyan a várostól, de amint lehetőségem 
nyílott rá, ismét visszaköltöztünk. Jó példa erre a jelenlegi helyzet: 
most tahitótfalusi lakosok vagyunk, de mire a cikk megjelenik, már 
ismét szentendreiek leszünk. 

Hivatása, munkája révén sokakkal kapcsolatba került; 
megismerték, megszerették a városban.

 Az egyetem után egy évvel kerültem Szentendrére dolgozni az 
akkori művelődési házba, és bár az intézményt többször átszer-
vezték, annak vezetőjeként mentem nyugdíjba.  Izgalmas munka 
várt itt, jó munkatársaim voltak, és sok olyan kezdeményezést, 
csoportot, baráti kört indítottunk el, melyek ma is élnek, működ-
nek. Jó volt velük ünnepelni a megalakulásuk 25, 35... 60. évfor-
dulóit. Örömmel gondolok a Szentendrei Nyár, vagy a Szentendrei 
Teátrum régebbi évadjaira, a Művészetmalomban eltöltött évekre 
és lényegében az intézmény egészére. Közben folyamatosan ta-
nítottam, igaz csak óraadóként, de szerettem azt a munkát is, és 
remélem, tanítványaim is jó emlékekkel gondolnak rám. Büszke 
vagyok a munkám elismerését jelző kitüntetésekre is: a Pro Urbe, 
a Bessenyei Díj, a Feketedió Díj.

Hogyan talált a szentendrei református gyülekezethez? 
Hívő családban éltem. Természetes volt, hogy jártunk vasár-

napi iskolába, templomba, később hittanra, a hallottakat és látot-
takat mindig megbeszéltük. Ma is emlékezem lelkipásztorunkkal, 
Pásztor Jánossal és feleségével, Jutka nénivel folytatott beszélge-
tésekre; a konfirmáció, az erre való felkészülés fiatalkorom meg-
határozó élménye volt.

A fentiekből egyenesen következik, hogy szinte belenőttem 
a gyülekezetbe. Akkor még Szentendre sem volt a mai, talán az 
ország egyik legkisebb városa volt, mindenki ismert mindenkit. Ez 
jellemezte gyülekezetünket is, nem voltunk sokan. Emlékeim szerint 
talán ötven-hatvan fő. Mindig éreztük a „felnőttek” figyelmét, törődé-
sét.  Aztán elfordultam az egyháztól, de a fiatal koromban kialakult 
kötődések megmaradtak. Az egyik Szentendrei Nyár alkalmával a 
Plébániatemplomban rendezett hangversenyen a kórusmű Isten 
otthonának szépségéről szólt. Az emlékek szinte elöntöttek, Gábor 
fiam ült mellettem a hangversenyen, így neki kezdtem el mesélni a 
saját templomunkhoz kötődő erőteljes érzéseimről, illetve templo-
munk hiányáról. És mikor mész el megint? Elmentem! Visszagon-
dolva, nem fogadtak idegenként, de nekem hiányzott a kimaradt idő, 
sokáig éreztem magam vétkesnek. Egy úrvacsoraosztásnál mellém 
állt egy régi-régi ismerős, Gyula bácsi, belém karolt: Gyere, itt a he-
lyed közöttünk! Ez az alkalom volt második belépésem a gyüleke-
zetbe. Otthon voltam! Aztán jött Gergő fiam, majd feleségem.

Azóta a református közösségnek is aktív tagja. Mit tart a 
legfontosabbnak a gyülekezeti munkája során?  

A művelődési ház és az egyházközség között alakult ki még 
a 90-es évek elején főleg zenei rendezvények terén olyan együtt-
működés, amelynek megvalósításában szívesen munkálkodtam. 
Gondolok a virágvasárnapi és az augusztus 20-i hangversenyek-
re, jó volt, hogy megvalósításukban részt vállalt a Városi Kórus 
és a Szentendrei Kamarazenekar; az estek szervezése, sikere 
sok örömet okozott. A legutóbbi választások óta vagyok tagja a 
presbitériumnak, a Missziói Diakóniai Bizottságban végzem szol-
gálatomat. Remélem, folyamatosan tagja lehetek annak a körnek, 
amely az órarendi hittanoktatás segítésére jött létre. Azon fárado-
zunk, hogy a templomba még nem járó gyermekeket és szüleiket 
bevonjuk a gyülekezet életébe. Megmutassuk a közös szolgálat 
szépségeit, áldásait. Most például egy Adventi-napra készülünk. 

Mit jelent az Ön számára ez a közösség és az az ösvény, 
amelyre végül újra rátalált?

Tizennyolc évet töltöttünk távol Szentendrétől, de ettől a gyü-
lekezettől soha nem szakadtunk el. Sok baj, próbatétel, néha ke-
serűség is ért ezalatt; gyakran a gyülekezet szeretete, támogatása 
erősítette hitünket, és segített át a nehézségeken. 

Megtiszteltetésnek vettem presbiterré választásomat. Mikor el-
indultam ezen az úton, olyan volt, mint a János által leírt tengeri 
halászat (Jn 21.,7.), „Az Úr van ott”, Ő ad célt az életemnek, Ő ad 
áldást a szolgálatomra. Gazdag élettel ajándékozott meg a Terem-
tő: családdal, gyülekezettel, szolgálattal. Nemcsak adott, hanem 
mindig megmutatta az utat is. „Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; 
ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek 
ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.” (Jn 3.,20) Igen, velem 
vacsorál és én Ővele, közben beszélgetünk. Beszélgetünk a szol-
gálatról, a feladatokról és mindig a jövőről. 

 K.E.

8. oldal

„Ímé az ajtó előtt állok…”
Perjéssy Barnabás gyülekezetünk presbitere, Szentendre város kulturális életének egyik meghatározó 

szereplője mesél hivatásról, hazatalálásról és a közös szolgálat áldásairól

„Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében.” Zsolt.130,5


