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Lélekjelenlét
„Hol van az Úr?” Sokféle
Atyaisten jobbján”? Ha számunkindíttatásból születhet meg ez
ra ez annak a körülírását jelena kérdés: őszinte kereséséből,
tené, hogy „nem tudjuk, hol van,
csalódás dühéből, cinikus vállráncsak azt, hogy itt nincs”, akkor küdításból, kétségbeejtő tehetetlenlönösen is nagy szükségünk van
ségből. A válasz ennek megfelearra, hogy a pünkösdi történetre
lően más és más lesz. De egyik
figyeljünk, hogy végre felfedezzük
esetben sem a stílus az igazán
Pünkösd csodáját!
fontos, hanem az, hogy tudunk-e
A tanítványok, látva Jézus elvalóban válaszolni a kérdésre!
távozását, nem széledtek szét
Jézus korában a felelet egycsalódottan, hanem összegyűltek,
értelmű volt: a jeruzsálemi tempegy szívvel és egy lélekkel imádlomban van az Úr! Igen, mert
koztak. Tudták, hogy az, aki az
ott ért össze a Menny a Földdel.
életénél is jobban szerette őket,
Isten (jelen)léte nem reménység
nem hagyja őket magukra! Várkérdése volt a zsidó nép számátak rá, várták az Élet fejedelmét,
ra, hanem az istentisztelet terméaki legyőzte a halált – s akit ezért
szetessége. A Menny nem fönt,
egy felhő nem takarhat el előlük.
hanem itt van: szemmel ugyan
Nem voltak kétségbeesve. Inkább
láthatatlan, de az áldozatok, az
készültek a vele való találkozásra,
istentisztelet, az imádságok által
hiszen azt ígérte, hogy velük lesz!
mégis nyilvánvaló és jelenvaló
És igen, azon a pünkösdi napon
volt. Meglehet, ezért van még ma
megélték, hogy jelen van Jézus –
is annyi imádság beletömködve
a Lélek által. Megbizonyosodtak
az egykori templom falának maróla, hogy valóban Ő az Úr, akinek
radványaiba, a jeruzsálemi Siraellenállhatatlan és csodás az ereje!
tófal repedéseibe. Hátha maradt
És immár nem közvetítő áldozaegy repedésnyi nyílás a két világ
tok, de még csak nem is egy máközött...
sik emberhez való odafordulásban,
Imre Lajos: Templombelső
A mi számunkra azonban nem
vagy egy érintésben találkozhatnak
(Kolozsvár, Farkas utca), linómetszet
a templom lerombolása, az áldovele. Ő egyenesen bennük él! Az Ő
zati kultusz megszűnése az igazi
uralma nem valahol „kint” található
kérdés, mintha ettől kezdve nem
meg, hanem belülről feszít, hataltalálnánk az Úrral való találkozás helyét! Nekünk nem emiatt maz fel és indít szolgálatra. Igen, ez szeretet, öröm, békesség,
kell újragondolnunk, hogy hol van az Úr. Hanem azért, mert türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás
az evangéliumok arról tesznek bizonyságot, hogy Isten már a – ezek, mint valami gyümölcs, maguktól teremnek jelenlétben
templom lerombolása előtt kilépett annak falai közül, hogy em- bennünk, jelezve kinek a fennhatósága alá tartozik ez a „terület”,
berré lévén, belépjen az életünkbe!
vagyis az életünk (Gal 5:22). Nincs ennél nagyobb szabadság,
Ki ne irigykedett volna épp ezért a tanítványokra? Hiszen nincs ennél nagyobb biztonság!
ők, miután megnyílt a szemük arra, hogy ki is valójában Jézus,
Te magad, tudsz-e felelni arra a kérdésre, hogy hol van
boldogan vallhatták: „Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni, hó- Jézus, hol van az Úr? Ne egy helyet keress valahol, inkább
dolattal elé állni!” De éppen ezért ki ne rendült volna meg velük magadban engedd át a helyet az Ő uralmának! És meglátod,
együtt azon, hogy feltámadása után eltűnik az Úr a szemük megannyi „helytelenkedésed” egyszeriben gyümölcstermés
elől egy felhő takarásában? Mi maradt hát nekünk? Csupán helyszínévé változik a Lélek jelenlétében!
a hitvallásunk szép szavai, hogy „felment a Menybe, ott ül az
Harmathy András

„A Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek,
amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet.”
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HÍREINK

Lelkészbeiktatás
Szeretettel hívjuk a testvéreket Harmathy András megválasztott lelkipásztorunk beiktatására,
2016. június 5-én, 15 órára a templomunkba. Ezen az ünnepi istentiszteleten Szabó István
püspök úr hirdeti az igét, a beiktatást pedig Nyilas Zoltán esperes úr végzi majd.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
egykori beosztott lelkipásztorunk, Veszelka Tamás életének
42. évében elhunyt. Sokan emlékeznek még közöttünk végzett
majd egy évtizedes színes szolgálatára a gyülekezetünk tagjai
és a gimnázium egykori növendékei közül. Szomorúságunkban, és hirtelen halála miatti
megrendülésünkben bátorítson
minket Jézus szava: „Én vagyok
a feltámadás és az élet, aki hisz
énbennem, ha meghal is él.”
(János 11:25)
Júliusban és augusztusban a korábbi évekhez hasonlóan
vasárnaponként csak egy istentiszteletet tartunk templomunkban,
de a megszokottól eltérően 9 órai kezdettel.
Kérjük a Testvéreket, hogy jegyezzék be ezt jó előre naptárjukba!

•••

Rendelkezés az SZJA 1+1%-áról
Aki személyi jövedelemadót fizet, rendelkezhet annak kétszer
1%-a felől. Az egyik 1% felajánlásához valamelyik alapítványunkat
ajánljuk a testvérek figyelmébe:
Alapítvány a Szentendrei Református Gimnáziumért,
adószáma 19179337-1-13
Alapítvány a Szentendrei Református Óvodáért,
adószáma 18710247-1-13
A másik 1%-kal a Magyarországi Református Egyházat támogathatják: ehhez a nyilatkozaton a 0066 technikai számot kell feltüntetni.

•••
A Budapesti Vonósok hangversenye a
Szentendrei Református Gimnáziumban
2016. május 21., 18 óra

(2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 5.)
Közreműködik: Szamosi Szabolcs - orgona
Koncertmester: Pilz János
Művészeti vezető: Botvay Károly
Műsor:
J. S. Bach: III. Brandenburgi verseny (BWV 1048)
J. S: Bach: f-moll versenymű (BWV 1056)
J. S: Bach: C-dúr adagio, toccata és fúga orgonára (BWV 564)
C. P. E. Bach: B-dúr szimfónia (Wq. 182/2)
W. A. Mozart: Három templomi szonáta
Helyfoglalás érkezési sorrendben.
Teljes árú jegy: 2.000 Ft, diák és nyugdíjas jegy: 1000 Ft.
Bővebb információ, előzetes regisztráció: +36 30 432 5931,
jegy@budapestivonosok.hu, www.budapestivonosok.hu.
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Virágvasárnap idén is gyönyörű
hangversenyt hallhattunk a gimnázium
kápolnájában

A virágvasárnapi hangverseny végén a Musica Beata Kórussal
és az Új Szentendrei Kamarazenekarral együtt énekelte a
közönség Áprily Lajos gyönyörű műfordításával J.S.Bach Ó,
Krisztusfő, te zúzott kezdetű korálját a Máté Passióból.

•••
Újra ökumenikus családi nap
a Skanzenben!
„Emlékszel milyen jól éreztük magunkat, és a gyerekek is hogy élvezték a közös családi napot a Skanzenben?”
Ezt a kérdést kaptam, amikor szóba került, hogy ebben az évben
újra lesz ökumenikus családi nap június 4-én, szombaton.
A beszélgetés során egymás szavába vágva soroltuk: emlékszel
az elsőre a Postás strandon, vagy milyen örömmel jöttünk először
a Skanzenbe, ahol azonnal „elfoglaltuk a Kisalföldet”?
Az évek során minden gyülekezet – katolikus, református,
evangélikus, baptista – részt vett ennek a közös élménynek a szervezésében, lelki tartalommal való megtöltésében.
Idén újra lesznek a már kipróbált nagysikerű programok, kézműveskedések, sportversenyek, vetélkedők kicsiknek, nagyoknak,
örökifjaknak, és természetesen lesznek meglepetések is. Ökumenikus istentisztelet indítja el a napot, amelynek témája az irgalom
lesz.
Most újra összeáll a református szervező csapat is! Várjuk azokat, akik tudnak időt szakítani a szervezésre és a lebonyolításra.
Jelentkezni Fülöp Zsoltnál lehet a 20/548-5738-as telefonszámon
vagy a flpzslt@gmail.com e-mail-címen.
Lehetőleg már most mindenki írja be a naptárba, hogy 2016.
június 4-én a Skanzenben ökumenikus családi nap lesz! Ebben az
évben két tájegységet veszünk birtokba, az Észak-magyarországi
falut és a Felföldi mezővárost.
A részletes programot és a jelentkezés módjait hirdetjük a vasárnapi istentiszteleteken, a gyülekezeti levelezőlistán, az óvodában, a hittanórákon és a gimnáziumban.
Fülöp Zsolt
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GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBŐL

Konfirmáció gyülekezetünkben
Március 19-én rendkívül családias, meghitt hangulatban tehették le konfirmációi vizsgájukat az idén konfirmáló fiatalok, így
virágvasárnap összesen 23 fő, 12 fiú és 11 leány tett fogadalmat templomunkban. A felnőttek konfirmációi felkészítése még
zajlik, az ő fogadalomtételük pünkösdre várható.  Az új ifjúsági és felnőtt konfirmációs csoportok szeptemberben indulnak,
ezekre még lehet jelentkezni a lelkészi hivatalban.

Idén konfirmált fiataljaink

Fogadalomtételre készülve a gyülekezet közösségében

Konfirmáció – szülői szemmel

Hittantáboraink

Gyermekkori emlékeim között tisztán él bennem a kép, amikor szüleimmel és nővéremmel egy vidéki utazásról hazafelé tartva először került
szóba a konfirmációm. A szavakra már nem emlékszem, de az érzésre
igen: hogy szüleim szeretnék, ha nővéremmel nekünk is fontos lenne, hogy
a konfirmáció által hitben megerősített úton haladjunk tovább az életben.
Most, szülőként átélve gyermekeim konfirmációját, már a szavakat is
megtalálom ennek kifejezésére. A mai felgyorsult, sokszor felületes kapcsolatokra épülő és erkölcsi alapokat nélkülöző világban annyi külső hatás
éri a gyermekeket és a fiatalokat, hogy nehéz megtalálni a kapaszkodókat,
amelyek a helyes irányban tartanak. Az első ilyen kapaszkodó, amit férjemmel gyermekeinknek igyekszünk biztosítani, a szeretetteli és bizalomra
épülő családi kötelék, a második pedig a Jézus tanítása szerint való élet.
Virágvasárnapon szülőként másodszor, összesen három gyermekünk
konfirmációi fogadalomtételének és lelki értelemben vett felnőtté válásának lehettünk tanúi. Jó volt végigélni velük a felkészülés két évét, látni,
ahogy lelkükbe épülnek a Biblia tanító szavai. Hiszem, hogy a gyülekezet
közösségébe tartozás révén megtanulnak szeretettel fordulni mások felé,
segítséget nyújtani, hálát adni Istennek az egyszerű dolgokért is.
Kívánom minden konfirmált fiatalnak, hogy megtalálják azt az utat,
amelyet Máté evangéliuma olyan szépen ír le: „Mert szoros az a kapu és
keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.” (Máté 7, 14)
			

Vörösné Szatura Ágnes

Három nyári hittantábort szervezünk idén, amelyekre várjuk a
gyermekek és fiatalok jelentkezését. Az ehhez szükséges jelentkezési lapokat a gyermek-istentiszteleteken az ügyeletes presbiterektől, a
Lelkészi Hivatalban és honlapunkról (www.szre.hu) lehet beszerezni, és Németh Ildikó beosztott lelkészhez kell eljuttatni május 31-ig
(nemeth75@yahoo.com).
Június 20-tól június 24-ig Napközis hittantábort szervezünk templomunknál, minden nap reggel 8 órától délután 4 óráig. 1-4. osztályos
korig várjuk ide a gyülekezetünkbe tartozó gyermekeket.
Részvételi díj: 8.000 Ft.
Június 29-től július 3-ig Sátras hittantábort szervezünk Visegrádra,
ahová 4-7. osztályos korig várjuk a résztvevőket. Ezt a táborunkat gimnáziumunkkal együtt szervezzük, így ide nemcsak a gyülekezetünkből várjuk a gyermekeket, hanem gimnazistáink – felekezeti hovatartozás nélkül
– is jelentkezhetnek ebből a korosztályból. Részvételi díj: 15.000 Ft.
Július 4-től július 8-ig Biciklis ifis-tábort szervezünk Köveskálra.
Erre főleg gyülekezetünk ifjúsági bibliakörének tagjait várjuk, de a szabadon maradó helyek függvényében jelentkezhetnek még konfirmált fiatalok. Részvételi díj: 15.000 Ft.
Felhívjuk a figyelmet, hogy idén gyűjtést szerveztünk a hittantáborok támogatására, így különösen gazdag programokkal készülünk,
valamint az eddigiekhez képest nagyobb lehetőségünk lesz támogatásban részesíteni az arra rászoruló családokat. Amennyiben tehát a
tábor költségei meghaladják anyagi lehetőségeiket, töltsenek ki támogatásigénylő űrlapot, amelyet a Lelkészi Hivatalból, vagy honlapunkról
tudnak beszerezni, és a jelentkezési lapokkal együtt juttassák el azt
Németh Ildikó beosztott lelkészhez.

Szolgálati lehetőségek gyülekezetünkben
Várjuk azon Testvéreink jelentkezését, akik szívesen segítenék gyülekezetünk életét következő szükségeink betöltésében:
• gyülekezeti honlapunk (www.szre.hu) fejlesztése, karbantartása,
• istentiszteleti hanganyagaink vágása,
• a templomudvar előkertjének gondozása,
• az úrasztalának vasárnaponként virággal való díszítése (ehhez feliratkozó ívet a templom hátsó kijáratánál találunk),
• valamint anyagi támogatással segíthetjük idén a három nyári hittantábor szervezését, hogy minél többen kedvezménnyel
vehessenek részt ezeken, és minél gazdagabb programokat kínálhassunk. Az adományokat a lelkészi hivatalban vagy átutalással
is befizethetjük a cél megjelölésével („hittantáboraink támogatása”). Számlaszámunk: OTP Bank 11742087-20000679.
Az első négy feladatra Sikolya Zsolt gondnok úrnál lehet jelentkezni a szentendre@reformatus.hu e-mail-címen vagy a 06-30-9199734-es telefonszámon.
Pál apostol szavaival zárjuk felhívásunkat, amelyekkel megkérte a korinthusiakat a jeruzsálemi gyülekezet támogatására: „Ezért
ahogyan mindenben bővelkedtek: hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy
ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő
szeretet valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek,
hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.”
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intézményi események

Rendkívüli diákok, rendkívüli tanárok. Az eredmény…
Soli Deo Gloria!
Események januártól áprilisig a Szentendrei Református Gimnáziumban
Újévi koncerttel indult a január. Diákjaink ismét csodálatos hangokat csaltak elő a fülünk hallatára. Zsuzsanna tanárnő fáradhatatlan munkával szervezte össze azokat, akik zeneiskolába járnak,
és szeretnék megmutatni tudásukat az iskola közössége előtt is.
Köszönjük azoknak a zenetanároknak, akik hetente tanítják, segítik a szorgos hangszereseket.
Az újévi koncert után rögtön a félévzárás következett. Az iskola
4,24-os tanulmányi átlaga ismételten szép eredmény. 23 diák kitűnő
eredményt ért el, de sajnos volt 16 tanuló, akik első féléves teljesítményük alapján elégtelen osztályzatot szereztek. A második félév
némelyeknek az idei tanévben is a sítáborral kezdődött. Köck Gábor
tanár úr, Elefánty Adrienn és Nagy Bernadett tanárnők vezetésével
most is az ausztriai Murauban töltöttek pár napot a merész síelők.
A felvételizők számára elérkezett a várva várt nap, a központi
írásbeli felvételi napja, amelyen több mint száz felvételiző vágott
neki a nagy megpróbáltatásnak. Az írásbelin két feladatsort kellett
a diákoknak megoldaniuk, egyet magyarból és egyet matematikából. Az írásbeli izgalmait a februári szóbeli felvételi beszélgetések
követték, ahol a diákoknak egy-egy bizottság előtt kellet megmutatniuk tudásukat. A sikeres felvételizők a következő tanévben két új
5. osztály keretén belül kezdhetik meg gimnáziumi tanulmányaikat.
A felvételi bizottság most is nagyon nehéz helyzetben volt, hiszen
szívünk szerint minden felvételizőt felvettünk volna, de a tanulói
székek száma határt szabott nekünk ebben. A végső eredmény az
Oktatási Hivatal informatikai rendszerébe beküldött jelentkezések
alapján fog kiderülni. Mivel egy diák több iskolába is jelentkezhet,
elképzelhető, hogy a sorrend alapján valakit másik iskolába vettek
fel, így helyére az juthat be, aki jelenleg a várólistán szerepel. Sok
sikert a felvételizőknek, és sikeres tanévzárást kívánunk mindan�nyiuknak!
A február a farsang és a Ki Mit Tud jegyében zajlott. Az előbbit
hagyományosan a 7. évfolyam szervezi, és egy játszóház keretein
belül zajlik. Köszönjük a Szülői Munkaközösség büfében nyújtott
segítségét! A Ki Mit Tud leginkább a kisgimnázium diákjait mozgatta meg; a lelkes versenyt végül a 7. a osztály nyerte.
Nagygimnáziumi diákjaink sem tétlenkedtek: egy lelkes csapatuk a Nemzeti Tehetség Program keretében egy kiránduláson
vett részt, amelyet a természettudományos kompetencia erősítésére kiírt pályázatnak köszönhetően tudtunk megvalósítani. A
pályázatot Szakács Erzsébet tanárnő írta. Az út csak egy része
volt a hatvanórás műhelymunkának. A két nap során eljutottak
Győrbe az AUDI gyárba, a Mobilis Interaktív Kiállítási Központba
és Mosonmagyaróváron a Futura Interaktív Természettudományi
Élményközpontba. Ez utóbbi kettő Csodák Palotája típusú természettudományos játszóház.

sára, amelyet a pályázatban vállaltak. Cél volt továbbá a tanulók
természettudományos kompetenciájának erősítése is. A szabadulószoba létre is jött; nagy érdeklődés volt iránta az iskola március elején megrendezett egészségnapján, valamint a kiskunhalasi
Szilády Áron Református Gimnázium diákjainak iskolánkban tett
idei látogatásán. A szabadulószobát a pünkösdi gyülekezeti családi napon meg lehet tekinteni és ki is lehet próbálni, mert a diákok
akkor is berendezik.
Március 5-én egészségnapot tartottunk, amelyen több
programlehetőséget is kínáltunk diákjainknak. Volt elsősegélynyújtás, szabadulószoba, zumba táncolás, elhívtuk a mentősöket,
akik meséltek a munkájukról, és megmutatták az érdeklődőknek a
mentőautót belülről is. Emellett a nagygimnazistáknak két előadást
szerveztünk, az egyiket egy rendőrségről érkezett előadó tartotta,
majd Zacher Gábor toxikológus előadása zárta a napot.
Március közepén diákjaink egy korábban lezajlott európai uniós
versenyben való eredményes részvételük díjaként meghívást kaptak a március 17-i Euroscola napra Strasbourgba, hogy egy teljes
napon keresztül EU-s képviselőként dolgozhassanak az Európai
Parlamentben a többi tagország nyertes diákjaival együtt.

A Gimnázium küldöttsége a strasbourgi Euroscola-napon
A versenyfelkészítést és az út szervezését Dr. Török Márta tanárnő végezte, és a diákok kicsiny, de elszánt csapata lelkesen vitatkozott, felszólalt és szavazott, vagyis kiválóan képviselte hazánkat
és iskolánkat a rendezvényen. Az út legnagyobb élménye vitathatatlanul ez a parlamenti nap volt, de a csapat nagyon élvezte a kirándulásokat is Elzász és Németország kisebb-nagyobb városaiban is
(Nürnberg, Strasbourg, Colmar, Riquewihr). A hosszú útra diákjainkat Szabó Réka tanárnő és Ferenczi Alpár tanár úr kísérte el.
A húsvéti szünet előtt tartottuk idei harmadik csendesnapunkat,
ahol Ruszka Sándor, a Kézdivásárhelyi Református Kollégium lelkésze és az iskola diákzenekara voltak a vendégeink. Az elmélkedések
során a diákok a félelmeinkről hallhattak igei szolgálatot, amelyet csoportbeszélgetés követett, majd a vendég diákok adtak nagy sikerrel
koncertet ifjúsági énekekből. A koncert végén a két iskola diákjai közösen elénekelték az Örökségünk című dalt, amely egy paksi kezdeményezés során jutott el hozzánk. Az alábbi linken megtekinthető az erről
készült közös videó: https://youtube.com/aHMZAaP_UeA.

Pályaorientációs programra készülve a győri Audi gyár udvarán
Céljuk a gyárlátogatással a pályaorientáció segítése volt a természettudományos és technikai-mérnöki irányba, a másik két hely
pedig a felkészülést segítette egy saját szabadulószoba létrehozá-

Kehely_20160424.indd 4

A Kézdivásárhelyi Református Kollégium diákzenekarának
koncertje a kápolnában
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A csendesnapot a 8. a osztály által előadott Passió zárta. A
húsvéti szünet utáni iskolakezdés alkalmával közös áhítatunkat
az iskolaudvaron tartottuk, ahol a rézfúvósaink Körösmezei-Varga
Zsuzsanna tanárnő vezetésével feltámadást köszöntő örömzenével kedveskedtek az iskola minden diákjának és dolgozójának, valamint az áhítaton is ők vezették az énekeket.

hetségazonosításban vesznek részt. A pályázat keretében jelenleg
a kódexeiket és a rajzos, kreatív összefoglalóikat készítik. A tanulók számára a programsorozat jó alkalmat kínál a hagyományőrző
szokások, népi foglakozások megismerésére, fejleszti a kreatív
és kritikai gondolkodást, és nem utolsósorban kiváló csapatépítő,
közösségformáló hatása is van. A tanulók már több múzeumpedagógiai programon vettek részt a Néprajzi Múzeum és a szentendrei Skanzen szervezésében, a májusi bikali kirándulás pedig
drámapedagógiai szempontból is nagyon izgalmas lesz, amelyet
már nagyon várnak a tanulók.

Feltámadást köszöntő örömzene gimnáziumunk udvarán
Április elején egy péntek délután és egy szombat délelőtt erejéig a kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium diáktanácsát láttuk vendégül. A vendéglátást a mi iskolánk Diákpresbitériuma szervezte Szende Gabriella tanárnő vezetésével. A két iskola
diákjai közösen kézműves foglalkozáson, filmklubbon vehettek
részt. A kézműves foglalkozáson – amelyet Kun Attiláné tanárnő
vezetett – próbáltuk ki először az iskola új tűzzománc kemencéjét.
Ezek mellett lehetőségük volt közös társasjátékra, buborékfújásra az udvaron, és a szabadulószobában is kipróbálhatták ügyességüket a bátor próbálkozók. Ezt követően közös tánctanuláson
és ismerkedési játékokon vehettek részt a vendégek. Szombaton
Visegrádra kirándult a két csapat. A túra a vár megtekintése után
a nyári bobpályán ért véget. A következő tanévben a mi iskolánk
látogat el Kiskunhalasra.

Múzeumpedagógiai foglalkozás a szentendrei Skanzenben
A pályázat „Ima, szablya, rokolya” címmel a májusi kirándulást
követő kiállítással ér majd véget, amely a tanulók foglalkozásokon
készített produktumaiból, élménybeszámolóiból, a foglakozásokon
és a programokon készített fényképekből és kisfilmből áll majd ös�sze.
Végezetül sok sikert kívánunk a végzős évfolyamosoknak, akik
májusban kezdik meg az érettségit!
„Megtanulom, megőrzöm
Tanítom, továbbadom
A szüleim nyelvét a gyerekeim hangján
Elkopni nem hagyom”
Földi János
a Szentendrei Református Gimnázium igazgatója

A kiskunhalasi gimnázium diáktanácsa áprilisban
a gimnázium vendége volt
A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége tehetséggondozó programja keretében valósul meg egy olyan program,
amelyre 2015 szeptemberében pályáztak sikeresen Hídvégi Eszter és Dr. Török Márta tanárnők. Így a 6. b osztály tanulói 2016 májusában Bikalon, egy élménybirtokon vesznek részt olyan múzeumpedagógiai foglalkozásokon, amely lehetővé teszi számunkra,
hogy jobban megismerjék az ország középkori és a középkorhoz
kapcsolódó művészeti és művelődéstörténeti emlékeit, az ország
etnikai kisebbségeit és azok hagyományait is. A gyerekek különféle kooperatív foglakozáson, tehetséggondozó programokon, te-

Szentendrei Református Hírlevél
Kiadja: az egyházközség - Cím: 2000 Szentendre Rákóczi utca 14.
Telefon: 06 26 310-524 - Felelõs kiadó: Dr. Harmathy András
Fõszerkesztõ: Kolos Emőke (E-mail: emoke.kolos [kukac] gmail.com)
Olvasói levelek: szentendre@reformatus.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.

„Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten mondta: Közöttük fogok
lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek.”
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intézményi események

Hírek a Szentendrei Református Óvodából
Hagyományaink szerint az óvoda alapítványa idén is megtartotta szokásos farsangi jótékonysági bálját. A befolyt közel félmillió forintból fejlesztő sporteszközöket szerettünk volna vásárolni.
Időközben úgy alakult, hogy a Wolf Kft. képviselője, akitől a sószobánk berendezéseit vásároltuk, megkeresett bennünket egy
kedvező ajánlattal. Az óvodánk vezetősége és a kuratórium úgy
döntött, hogy élünk a felajánlott lehetőséggel és mind a négy csoportba vásároltunk egy sófallal összeépített sópadot. Így azokon a
napokon, amikor nem jutnak be a gyerekek a sószobába, ahol sóvár és „somokozó” áll a rendelkezésükre, ezek az eszközök akkor
is csökkenteni tudják a több gyermeket érintő légúti problémákat.

A sófal jótékony hatással van a légúti megbetegedésekre
Az óvoda gazdálkodása idén lehetővé tette, hogy a négy csoportszoba előtti teraszok fölé szép színes, távirányítós napellenzőket vásárolhattunk. További terveink között szerepel a homokozók
árnyékolása is. Bővítjük udvari eszközeinket két szép kerti paddal
és egy esztétikus ivókúttal. Érkezésüket a napokban várjuk.

Számunkra nagyon fontos a gyermekek biztonsága, ezért
rendszeresen ellenőriztetjük a játékainkat. Szeretnénk mindenben megfelelni az európai uniós előírásoknak is, ezért felkértünk
egy szakértő céget, akik segítségével megkezdjük a még hiányzó
esés- és ütésvédelmi burkolat kiépítését.
A gyerekek testi fejlődése mellett az értelmi képességük kibontakoztatása érdekében a hitéletre nevelés, a játékos foglalkozások
és különféle előadások mellett rendszeresen Boros Luca alkotófejlesztő meseterápia-vezető foglalkozik a gyermekekkel. A gyerekek fejlesztése mellett az óvónők továbbképzésére is figyelmet fordítunk. Ennek jegyében április elején Horváthné Csapucha Klára,
több szakmai könyv szerzője járt nálunk, aki az elméleti előadás
után gyakorlati bemutatót is tartott számunkra.
Nagy öröm volt számunkra, hogy két napot tölthettünk április 1516-án Pécsett, a Református Óvodák XXV. Kárpát-medencei Szakmai Találkozóján, ahol lelkileg és szakmailag is sokat kaptunk.
Óvodánkban is folynak a pedagógus életpályamodell részeként előírt minősítések. Két óvónő már sikeresen teljesítette a
követelményeket, két gyakornok pedig még ebben az évben minősítésre kerül.
A gyermekekkel a városi Föld napja pályázatra újrahasznosított anyagokból készítettünk egy kétrészes alkotást, amely elnyerte a közönségdíjat, és amely április 22-24-e között a Duna-korzón,
április 25-től május 1-ig pedig a Barcsay Múzeumban került kiállításra. Az anyák napját buszkirándulással, Madarász-ovi bemutatóval, kedves versekkel, énekekkel, játékkal Visegrádon tartottuk.
Készülünk még pünkösdre, a gyermeknapra és az évzáróra is.
„Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején.”
(Zsoltár 37:39)
Kádár Péterné
óvodavezetőhelyettes, az alapítvány képviselője

Református óvodák szakmai találkozója Pécsett
A Szentendrei Református Óvoda közösségével április 1516-án részt vettünk a Református Óvodák XXV. Kárpát-medencei
Szakmai Találkozóján Pécsett.
Minden évben nagy várakozással és izgalommal készülünk az alkalomra. Most ez annál is inkább így volt, hiszen a találkozó színhelye
Pécs, amely 2010-ben elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet,
így a pedagógiai ismeretek gyarapodása és a lelki feltöltődés mellett
a város szépségeinek
megtekintése is vonzott minket.
Örömmel indultunk útnak
és az áhítatra
meg is érkeztünk. A köszöntéseket
követően a
Pécsi Református Kollégium Óvodájának gyermekei és óvodapedagógusai tavaszi játékfüzérrel örvendeztettek meg bennünket. Ezt követően előadások során
gyarapodtak pedagógiai és közneveléssel kapcsolatos ismereteink.
Különösen érdekes és hasznos volt a „Pedagógusminősítés keresztyén aspektusból” és az „Öt szeretetnyelv pedagógiája” című előadás.
A vacsora után elfoglaltuk szállásunkat a Szent Margit Kollégiumban, majd sétát tettünk a valóban látványos belvárosban. Másnap reggel a Zsolnay Negyedbe utaztunk, ahol megcsodálhattuk a
manufaktúra különleges alkotásait bemutató egyedülálló, hatszáz
darabos Gyugyi-gyűjteményt. Ezt követte az óvodalátogatás, ami
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mindig nagy öröm, hiszen betekintést kapunk hozzánk hasonló református óvodák életébe, gondjaiba, örömeibe. Majd megtekintettük
a Belvárosi Református Templomot és ott a reformációtörténeti kiállítást. Amikor felszálltunk a városnéző kisvonatra, még nem is sejtettük, milyen élményben lesz részünk; Pécs összes nevezetességét
körbejártuk és az idegenvezető részletes tájékoztatását hallgatva
megismerkedtünk a város legszebb látnivalóival.
Hálás
a
szívünk a vendéglátóinknak,
segítőinknek,
de legfőképpen
a mi Urunknak,
Istenünknek,
hogy ezen az
alkalmon részt
vehettünk. Nagyon jó dolog
Lovadi István, volt segédlelkészünk és felesége Isten „munkatársának” lenBerkó Helga, gimnáziumunk korábbi tanára
ni – Soli Deo
kislányukkal
Gloria!
Útban hazafelé pedig betértünk Sellyére, ahol meglátogattuk
Lovadi István tiszteletes urat és családját. Őt még akkor zártuk
szívünkbe, amikor óvodásainkat tanította Isten igéjére, ezért kölcsönös öröm volt a velük való találkozás.
Közösségünk lelki épülését, feltöltődését szolgálta ez a két
nap. A hosszú úttól kicsit fáradtan szálltunk le a buszról, de tudván,
hogy „Akik az Úrban bíznak, erejük megújul”. /Ézsaiás 40,31/
Izsóné Chromcsik Ildikó óvodapedagógus
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Mélybenéző

Mit jelent számomra a fiatalok körében végzett szolgálat?
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítván�nyá minden népet, megkeresztelve őket
az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek
nevében, tanítva őket, hogy megtartsák
mindazt, amit én parancsoltam nektek…”
Isten különös kegyelmét látom abban,
hogy meghívást kaptam a helyi közösségben végzett szolgálatra. Ha az egyházat egy ezer darabos puzzle-hoz hasonlítanám, akkor azt mondanám, hogy
a fiatalokkal történő foglalkozás egy elem
a kirakósból. „Krisztus testének” feladata,
hogy minden egyes tagját végigvezesse a pólyától egészen a koporsóig. Ennek a folyamatnak az állomásai: a keresztelő, a hittanoktatás, a konfirmáció, az „ifi” és még számos esemény.
Gondolkodtam, mit is jelent számomra ez a lehetőség. Ez a
szolgálat hozzásegít az úrvacsora alkalmával tett ígéretem és fogadalmam megvalósításához: „hálából odaszánom magamat élő,
szent és Istennek kedves áldozatul.” Hálából végzem azért, hogy
minél több fiatal lehessen részese a „szentek közösségének”; illetve tehessek valamit annak érdekében, hogy egyházunk ne elavult,
megporosodott intézmény legyen, hanem élő és ható gyülekezet,
melyet a korosztályok sokszínűsége jellemez.
Minden igyekezetem ellenére azonban a megvalósítással gondjaim akadtak. Azt szerettem volna elérni, hogy minél többen jöjjenek
a programokra, csak ezt Isten segítsége nélkül, saját erőfeszítésből
igyekeztem megoldani. Az Örökkévalónak hála, a gyülekezetünk
vezetőitől még időben segítséget kaptam. Így válhattak ezek az alkalmak a fiatal gyülekezeti tagok számára ismertté, és mára mintegy 25-30 főt számláló közösség hitmélyítő programjaivá.

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat, diákokat,
hozzátartozókat, ismerősöket

2016. május 16-án, hétfőn
PÜNKÖSDI GYÜLEKEZETI NAPUNKRA
Helyszín:
SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
(2000 Szentendre, Áprily tér 5.)
Gyülekezés 9:00 órától, záróra 14:30-kor
Programok több párhuzamos helyszínen:
kicsiknek, nagyoknak, időseknek, fiataloknak, családosoknak,
egyedülállóknak
• Családi istentisztelet, kórus szolgálata
• Habakuk bábszínház 		
• Kézműveskedés
• Tornatermi és udvari sportprogramok
• Szabadulószoba		
• Filmvetítés
• Felnőtteknek bibliakör és kiscsoportos beszélgetések
• Kémiai kísérletek		
• Gimnáziumi túra
• Könyvárusítás			
• Süteményverseny
Ebédre egytálételt és napközben ásványvizet biztosítunk.
Süteményt a versenyre és a szeretetvendégségre is hozhatunk.
További részletek a honlapon (www.szre.hu).
Idős testvéreinknek szükség estén szállítást tudunk biztosítani.
A Szentendrei Református Egyházközség, a Református
Gimnázium és a Református Óvoda közössége
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És mit jelent még számomra ez a szolgálat? Tanulást, gyakorlást, felkészülést, épülést. Tanulást Harmathy András nagytiszteletű úrtól, akinek a foglalkozásait figyelve közvetlenül kapom meg
azt a – nem kizárólagosan elméleti – tudást, amit itt, és később,
majd a saját gyülekezetemben is alkalmazhatok. Gyakorlást, mivel
aktívan részt veszek a programokon, a fiataloktól kapott visszajelzések pedig segítenek a tapasztalatszerzésben. Felkészítést is,
hiszen – remélem, nem tűnik túlzónak a hasonlat – egy aprócska gyülekezet „beosztott lelkipásztora” vagyok. Láthatom, milyen
ennek a nagy család tagjának, és ezzel egyidejűleg vezetőjének
is lenni. Végül, de nem utolsó sorban épülést is, hiszen azokon
az estéken nemcsak hallom az Igét, hanem beszélhetek is róla.
Számos esetben fordult elő, hogy olyan kérdéseket tettek fel nekem, amelyekre nem tudtam azonnal válaszolni, vagy még nem is
gondolkodtam el az elhangzott problémákon. Ahhoz, hogy hiteles
válaszokat tudjak adni, nekem is komolyabban fel kellett készülnöm, jobban el kellett mélyülnöm bizonyos kérdésekben, s ez is a
javamra vált.
Mi voltaképpen számomra az ifi? Fontos szolgálat, szeretetközösség, jó hangulat, összetartozás és lehetőség az Istennel való
személyes kapcsolatom megerősítésére.
Császár Domonkos Zoltán
teológus hallgató, az Ifjúsági Bibliakör vezetője
Szeretettel várjuk a konfirmált fiatalokat ifjúsági alkalmainkra
minden pénteken 17 órától a gyülekezeti terembe, ahol közös
bibliatanulmányozás, mély beszélgetések, éneklés, játék, jó
hangulat vár egy vidám közösségben!

PÜNKÖSDI ÜNNEPI RENDÜNK
ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK:
május 5., este 7 órakor istentisztelet
Bűnbánati esték:
május 11-13., este 7 órakor
PÜNKÖSD I. nap:
május 15., vasárnap, délelőtt 8 és 10 órakor
ünnepi istentisztelet, úrvacsora
PÜNKÖSD II. nap:
május 16., hétfő, 9 órától 14.30 óráig
Gyülekezeti Nap a Református Gimnázium
udvarán, termeiben és kertjében gyermek és
felnőtt programokkal
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PORTRÉ

„Örüljetek az Úrban mindenkor!”

(Fil 4,4)

Beszélgetés dr. Imre Lajos hídépítő mérnök-grafikussal, gyülekezetünk presbiterével
A mostani lapszámunk
címlapján látható Kolozsvári templombelső című
illusztráció Imre Lajos
grafikusművész alkotása,
akinek munkái korábban
már többször is ékesítették lapunkat. A Királyhágói
tél vagy a koratavaszi vízparti táj hangulatát hűen
visszatükröző Megújulás
című linómetszetét nemcsak mi mutattuk be, hanem számos kiállításon
sokan megcsodálhatták
már.
Honnan a témaválasztás, az erdélyi kötődés?
Bár magam Hódmezővásárhelyen születtem – ahol egyébként
dédapám a XIX. század közepén, nagyapám a XX. század elején
volt a Református Bethlen Gábor Gimnázium igazgatója, édesapám pedig a MÁV Pályafenntartási főnökeként magánemberként
az Újtemplomi Egyházközség presbitere –, családunk mindkét
ága erdélyi származású. Apai ágon udvarhelyszéki, anyai ágon
aranyosszéki. Egyébként mindkettőnek ma is több generációja él
ott, zömmel lelkészi, illetve tanári hivatással.
Eredetileg mérnöknek készült.
A Budapesti Műszaki Egyetemen én is édesapám szakterületén kívántam továbbtanulni, de végül a Híd- és Szerkezetépítő Szakra jutottam be. Nem bántam meg! A hidak még jelképesen
is az emberek előtt álló akadályok és az emberek közötti szakadékok leküzdésének lehetővé tevői. Ravasz László püspök úr mondta egyszer: „Mindig azt szerettem volna: hidakat építeni.”
1960-ban hidász mérnökként végeztem. Összesen ötven éves
hivatalos munkám zöme is kifejezetten a hidakhoz kötődik, bár néhány könyv illusztrálása és egy-egy megye hídjait bemutató kötet
is ide sorolhatók.
Hogyan került kapcsolatba a képzőművészettel?
Fiatal koromban gyakran mentünk az erdélyi rokonokhoz.
Ilyenkor anyai nagybátyámmal nemegyszer mentünk el Kolozsvárt Gy. Szabó Bélához, a neves grafikushoz – akit közvetlen
környezete egyszerűen csak „Gy”-nek emlegetett – műveit megnézni, majd később rajzaimat is megmutatni. Bíztatott tömör, de
elismerő módján: „Spiritusz van, tessék folytatni!” Majd 1967 nyarának egyik délutánján kezembe adott egy 6x12 cm-es körtefa
lapot, és hozzá egy vésőt, hogy másnapra készítsek a lapra egy
metszetet. Így született meg az első fametszetem, amely Kolozsvár belvárosának egy részére nyíló látkép a Tordai út elejéről.
Ettől kezdve máig mintegy 350 fa- és linómetszetem készült; a fa-

metszetekből 75 darab ex libris. A linómetszésben és a művek alkotási folyamatában személyesen tőle és Kós Károlytól tanultam sokat. Ennek köszönhető, hogy 1977-ben felvettek a Művészeti Alap
tagjai közé. Ezek mellett készítek tus ecsetrajzokat is – amelyeket a
kínaiak tusfestménynek neveznek – főleg könyvek illusztrálására és
ugyancsak Gy.Szabó Bélától nyert indíttatás alapján.
Grafikai műfajaim megválasztásában nagy szerepe volt első
mesteremnek. Az egyetem elvégzése után egy tanévet jártam
a Művészeti Gimnázium esti tagozatára, ahol például Luzsicza
Lajos grafikusművész oktatott, és nyári művészeti táborokba is, de
grafikai munkásságomra legnagyobb hatása Gy.Szabó Bélának és
részben Kós Károlynak volt. Így jutott nálam fő szerephez a véső
és ecset, utóbbi az akvarell iránti rokonszenv miatt is.
Eddig harmincöt önálló kiállítása nyílt; grafikái Magyarországon kívül belga, holland, olasz, lengyel és japán közgyűjteményekben is megtalálhatóak, főleg ex libris pályázatok eredményeként. Számtalan könyvet is illusztrált. Mely témákhoz
nyúl legszívesebben?
Témáim elsősorban a növényzettel borított tájak, akár nagy látképben, akár egyetlen, göcsörtös öreg fában. Szeretem ábrázolni
a műemlékeket is. E tárgykörben jelent meg a téma nagy ismerőjével, dr.Gilyén Nándor szerzőtársammal az Erdély népi építészete –
Kölcsönhatások című kötetünk. Ezen kívül nagyjából tizenöt egyéb
könyvet is illusztráltam. Például az Áprily tanár úr című, volt diákjainak és akkor még élő, egykori tanártársainak személyes emlékeit
feldolgozó kötetet, a költő élethelyszíneit ábrázoló metszeteimmel.
Ezeken kívül alaphivatásomhoz illeszkedően, mintegy tíz különböző, hidakkal foglalkozó kötetet is. Kedvenc könyvem e téren a
Boltozott hidak a Kárpát-medencében című kötet.
Aktív tagja a gyülekezetnek, a presbitériumnak és a reggeli bibliaóráknak is hűséges résztvevője. Mi adja az erőt a
hétköznapokhoz?
A szentendrei református gyülekezetbe az 1990-es évek közepén kerültem, amikor családommal Budapestről, a pasaréti gyülekezetből – ahol 20 éven át presbiterként szolgáltam – Pomázra
költöztünk. A szentendrei gyülekezet tagja lettem; közel 10 éve vagyok itt is presbiter. Tagja vagyok az építési bizottságnak és a két
oktatási intézményünk igazgató tanácsának, amely két testületen
belül örömmel végzem az adódó feladatokat.
A gyülekezeten belül lelki életem szempontjából pedig igen
sokat jelent számomra a hetenkénti délelőtti bibliaóra mint igei
feltöltődés. A napi igék megbeszélése és mint közösség is. Borúlátásra, a problémák felnagyítására hajlamos emberként legfontosabb igém Pál Filippiekhez írt levelének 4. fejezetének 4. verse: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!” És
nagy hálával tapasztalom meg a napi bibliai rész sokszor konkrét
figyelmeztető vagy bíztató üzenetét is.
K.E.

„Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg

bennem! Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem!”

Zsolt. 51,12-13.
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