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„Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül,
mint az elhunytak zsengéje.” 1Kor 15,20
Minden vasárnap az Úr napZsenge… Definíció szerint újat,
ja, amikor a helyreállítás előfrisset, elsőt, hamvasat jelent.
ízét kóstoltatja meg velünk Isten
Zsenge a vetés és a mező, ami a
Szentlelke által. Ünnepnap, mert
tavaszi napfény kérlelésére emeli
a reménység nélküli világban elfel fejét, és ring a szélben. Zsenfáradva az örök élet igéit ülteti el
ge az, ami először válik láthatóvá.
bennünk az istentisztelet. MinZsengéje van a költőnek, ami önden vasárnap az első húsvétra
magában rejti és már előre sejtemutat rá, és ezzel együtt a még
ti a kibontakozó tehetség mélyelőttünk lévő teljes húsvétra.
ségeit és teljességét. Zsengét
Ahogyan az Ószövetség embevitt a templomba az Ószövetség
re előre örvendezett a templomembere, amikor örömében bemuban a zsengét bemutatva a betatta az Úrnak, hogy mi az a terkövetkező gazdag aratáson, úgy
més, amivel meg fogja áldani őt
emelhetjük fel mi is meggyötört
Isten az aratáskor. A zsenge tele
tekintetünket Isten hűségére.
van élettel, reménnyel. A zsen„Örvendezzünk, vígadjunk, Kriszge ígér valamit. A zsenge az eljötus lett a vígaszunk!” (185. dicsévendő teljesség eleje, előíz, kósret) Nem vagyunk Pártfogó néltoló a még hátralévő egészből.
kül! Nem állunk egyedül a haKrisztus pedig az elhunytak
lállal szemben! Nem örömtelenzsengéje. Pál apostol úgy beszél
ségre és szomorúságra hívott el
a halálról, testünk földbe tétebennünket az Úr! „Megismerteted
léről, mint a vetésről. „Elvettetik
velem az élet útját, teljes öröm van
romlandóságban,
feltámasztatik Albrecht Dürer: Feltámadás
romolhatatlanságban;
elvettetik (1509 körül, fametszet, papír, Szlovák Nemzeti Galéria) tenálad, örökké tart a gyönyörűség
jobbodon.” (Zsolt 16,11)
gyalázatban, feltámasztatik dicsőHúsvét csöndje, az üres sír néségben; elvettetik erőtlenségben,
masága a leghangosabb örömhír az életünkben. Hadd
feltámasztatik erőben. Elvettetik földi test, feltámasztatik
járjon át bennünket is húsvét öröme! Hadd érintse meg
lelki test.” (1Kor 15,42-44) Jézus Krisztus az első kikelő
minden kudarcunkat, minden bűnünket, minden visszamag a holtak vetéséből. Ő az az első hajtás, aki átüti felesésünket, minden függőségünket, minden gyengesétámadásával a halál gránittömbjét. Joó Sándor szavaival
günket, minden sérelmünket, minden büszkeségünket,
élve: „...vállalta a halál alá rekesztettség sorsát, de a benne
minden félelmünket, minden hitetlenségünket a feltálévő isteni életerő szétfeszítette kriptasorsunk gránitfalát...”
madás valósága! Mert Krisztus az első zsenge, Isten hűJézus feltámadásában látjuk meg előre azt, ami még hátségének igazolása, a kibontakozó új teremtés sarokköravan. Húsvét az az első történelmi esemény, ami sem
ve, ami köré mi is felépülhetünk élő házzá! Ne félj, mert
előtte, sem utána még nem történt meg, de mégis ezt a
Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak
mintát követve jön el a feltámadás napja. Jézus feltámazsengéje!
dása az új teremtés első lépése, akiben ott van a teljes
világegyetem helyreállításának ígérete.
Koncz Hunor Attila

Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, hogy másé legyetek:
azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Róm 7,4
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Visszatekintés a gyülekezet 2017-es esztendejére
Missziói munkánk középpontjában ebben az esztendőben a közösség állt, amelyet számos oldalról jártunk
körül.
Az istentiszteleti közösségünk volt a legmeghatározóbb. Két irányba is elindultunk: időben vissza – Huszár
Gál liturgiáját elevenítettük fel –, illetve előre, amikor a
gyülekezet fiataljait hívogattuk az ifjúsági istentiszteletre, amelyen ifiseink vezették a liturgiát.
Meghívtunk olyan közösségeket, amelyek falakat bontanak le azért, hogy nagyobb rálátásunk legyen, és hogy
részesei is legyünk annak a missziói munkának, ami a világunkban zajlik. Istentiszteleteinken szolgált az erdélyi
Bonus Pastor drogrehabilitációs központból dr. Horváth
Levente lelkipásztor, és az Interserve missziói társaság
képviseletében Joó András református misszionárius, aki
a muszlimok közötti munkáról számolt be.
Gyülekezeti látogatásokat szerveztünk a budai, kecskeméti, szóládi gyülekezetnél, amelyek a presbitérium
tanulmányútjai voltak. A legnagyobb hatást ránk mégis a
göncruszkai református gyülekezetnél tett nyári látogatás gyakorolta, amelynek következtében elindult a támogatásuk is az általuk készített méz terjesztésével.
Saját közösségünk formálódásában a sárospataki nyári tábor volt a legmeghatározóbb. Hosszú évek óta először volt ilyen alkalom a gyülekezetben, amelyen negyvenketten vettünk részt fiatalok és idősek, családosok és
egyedülállók egyaránt. A mai napig érződik közöttünk a
tábor hatása.
Voltak hívogató alkalmaink is, ahol egészen kitártuk
templomunk ajtajait. Részben a reformáció jubileumához kapcsolódva koncertek rendezésével, részben pedig a Kereszt-kérdések sorozat elindításával. Ez utóbbi
váratlan gyümölcseként sokan konfirmáltak felnőttként
gyülekezetünkben.
Kiléptünk együtt Szentendre városa elé az evangelizációs nap alkalmával. Sok tanulsággal szolgált ez a szervezésre, a hívogatásra, a megszólalásra nézve is – hogy
hogyan kell jelen lenni, felmutatni, továbbadni az örömhírt a templom falain kívül.
Összegezve azt mondhatjuk, hogy fontos év volt ez a
közösség épülése szempontjából: sok előremutató alkalom, és tisztázása annak, hol is tart közösségünk.
Fontos év volt ez a reformáció 500. jubileuma miatt is.
Sok rendezvényünk volt – talán túl sok is –, ami igen
sok feladatot, szervezést rótt ránk, de a legnagyobb kihívásnak mégis azt tekintettük, hogy a jubileumi évünk ne
felkiáltójel legyen, hanem kettőspont. Vagyis, hogy ne
csupán tradíciónk értékének és saját jelentőségünknek
a bizonygatásáról szóljanak alkalmaink, hanem inkább
meghívás és kezdet legyen, amibe be lehet kapcsolódni.
Hálásak vagyunk, hogy a szentendrei evangelizáció alkalmával együtt tudtunk kilépni a város elé a katolikus
testvérekkel is, és hogy a protestáns közösség munkaközösséggé érett. Felemelő volt a közös protestáns presbiteri gyűlés, a jubileumi nyilatkozat elfogadása és az önkormányzati megemlékezés is. Nagy dolog, hogy társadalmi nyitottsággal találkoztunk és megéltük helyi szinten azt – mind a városban, mind az egyházmegyében –,
ami országos szinten is ritka: hogy jó volt együtt lenni,

együtt szolgálni, hogy van mit adnunk, s hogy mindez
nem csak demonstráció.
A presbiteri tisztújítás miatt is fontos volt ez az esztendő. Huszonnégyről tizenhatra, a pótpresbiterekkel együtt
huszonkilencről húsz tagúra, illetve egy testvérünk lemondásával végül tizenkilenc fősre csökkent a gyülekezet vezető testülete: a tizenhárom korábbi tag mellett
hat új szolgáló vezetővel egészült ki a presbitérium. Új
gondnoka is lett a gyülekezetnek, Sikolya Zsolt helyett
Szalai Zsolt személyében – több mint negyedévszázados korszak zárult le ezzel. Beosztott lelkészünk, Németh Ildikó rendelkezési állományba vonult, új beosztott
lelkészünk, Koncz Hunor pedig augusztus 15-től szolgál
közöttünk.
A számok tükrében az elmúlt esztendő a következő képet mutatja:
Keresztelő
A 2017-es évben összesen 23 keresztelő történt, ebből
19 gyermekkeresztség (6 fiú és 13 leány) és 4 felnőttkeresztség (1 férfi és 3 nő).
Hittanoktatás
A 2017-es évben 650 hittanost oktattunk 8 iskolában, 54
csoportban, 8 hittanoktató munkájával. Ebből a gimnáziumban 287 hittanost 16 csoportban 3 hittanoktató lelkész tanított.
Konfirmáció
Összesen 40 konfirmáció történt a 2017-es évben, ebből 22 gyermekkonfirmáció volt (10 fiú és 12 leány) és
18 felnőttkonfirmáció (4 férfi és 14 asszony). Nemek szerint életkortól függetlenül 14 férfi és 26 nő konfirmált
gyülekezetünkben.
Házasságkötés
A 2017-es évben 7 házasságkötés történt, ebből 6
vegyes felekezetű házasság.
Temetés
Tavaly 20 temetés történt, ebből 11 férfi és 9 nő halottja
volt a gyülekezetnek.
Az anyagiak közül a következő számokat érdemes kiemelni:
Bevételek közül:
egyházfenntartói járulékok: 12,8 millió Ft
perselyes adakozás: 4,8 millió Ft
adományok: 7,2 millió Ft
ingatlan örökjáradék: 10,5 millió Ft
állami, önkormányzati, közegyházi támogatások
Reformáció 500 programokhoz (gyülekezeti kirándulással): 2,4 millió Ft
Kiadások közül:
gyülekezeti ház felújításának, átépítésének költségei:
18,5 millió Ft
gyülekezeti ház berendezésének költségei: 1,7 millió Ft
Reformáció 500 programok költségei (gyülekezeti
kirándulással): 3,5 millió Ft
elküldött adományok: 1,9 millió Ft
közalapi hozzájárulás: 1,2 millió m Ft
Köszönjük mindenkinek a szeretetét, az imádságát, az
áldozathozatalát, a munkáját, az adakozását! Soli Deo
Gloria!
Harmathy András
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gyülekezetünk életéből

Presbiteri tisztújítás

Új presbitériumunk tagjai január 7-én tették le esküjüket a 10 órai istentiszteleten a gimnázium kápolnájában, ahol a gyülekezet
köszönetét fejezte ki a korábbi presbiterek hűséges szolgálatáért is. Isten gazdag áldását kérjük mindannyiuk életére!
G Y Ü LE KE Z E T- ÉS I S KO L ATÖ RTÉ N E T I
A N YAGO K G Y ŰJTÉS E

Szeretnénk összegyűjteni és rendszerezni gyülekezetünk és egykori polgári iskolánk, kollégiumunk történetével kapcsolatos olyan dokumentumokat, fényképeket, amelyek gyülekezetünk tagjainál vagy ismerőseiknél fellelhetők. Ehhez kérjük azok segítségét, akik rendelkeznek ilyenekkel vagy tudnak ilyen anyagok hollétéről, hogy
keressenek meg személyesen, e-mailben (zsolt.
sikolya@gmail.com) vagy telefonon (30/919-9734).
Jelenlegi intézményeink dokumentumai szerencsére rendelkezésre állnak, de ha valakinek van különösen érdekes anyaga, fényképe gimnáziumunkkal
vagy óvodánkkal kapcsolatosan, természetesen az
is érdekelne minket.
Köszönettel:
Sikolya Zsolt, tiszteletbeli gondnok

Tetőtéri termeink berendezése
Ősszel céladománygyűjtést hirdettünk a gyülekezeti ház
felújított termeinek berendezésére. A szükséges ös�szegen felül a kiírást még 83 ezer forinttal meghaladva, 1 455 870 forint gyűlt össze november közepéig, így
a baba-mama szoba hangosításán kívül – ami technikai
oldalról alaposan körbejárandó ügy – a berendezési tárgyak többségét már be is szereztük. Egy kanapé, két fotel, szekrények, játéktárolók, egy monitor, 25 darab vízálló huzatú babzsák, egy csocsóasztal, két vízforraló, egy
mikrohullámú sütő és egy fenyő tárolószekrény is gazdagítja innentől közösségi termeinket. Köszönjük a testvérek adakozó szeretetét!

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
Pilisszentlászlói Református Gyülekezetért Alapítvány,
adószáma: 18702453-1-13
A másik 1%-kal a Magyarországi Református Egyházat
támogathatják: ehhez a nyilatkozaton a 0066 technikai
számot kell feltüntetni. Ez utóbbi 1% nem ugyanaz, mint
amit egyházi törvényeink alapján presbitériumunk kér
egyháztagjainktól, hogy nettó jövedelmük legalább 1%át szánják egyházközségünk fenntartására. Az SZJA 1%-a,
amely névtelenül érkezik a Magyarországi Református
Egyházhoz, az országos közegyházi intézmények fenntartását szolgálja, míg az egyházfenntartói járulékokból
tudjuk biztosítani egyházközségünk működését. Fontos,
hogy akinek minimális, esetleg 0 Ft szja befizetése van
(meglévő adókedvezmények miatt), annak is érdemes a
közegyház javára rendelkeznie az 1%-ról (az alapítványi 1% ilyenkor nem érdekes), mert az állam az egyházak
1%-ait kiegészítő állami támogatást újabban nem a felajánlott összegek arányában, hanem a felajánlások száma arányában állapítja meg.
A Kehely mostani számához mellékelünk egy olyan rendelkező nyilatkozatot, amely a fentiek szerint van kitöltve. Az alapítványi 1% esetében az óvodai alapítvány
adószáma van megjelölve, de ez lecserélhető akár a gimnáziumi alapítványéval is. A lap hátoldalán megtalálhatók a rendelkezéssel kapcsolatos tudnivalók.
A 2016. évi személyi jövedelemadókból 2017-ben gimnáziumi alapítványunk javára 1 352 981 Ft, óvodai alapítványunk javára 332 773 Ft felajánlás érkezett. Mindkét
kedvezményezett a teljes összeget az alapító okiratokban rögzített célra, vagyis a gimnázium, illetve az óvoda
támogatására fordította. Köszönjük a felajánlásokat, és
szeretettel várjuk azokat idén is!
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Beszámoló a Református Gimnázium első félévéről
Istennek adunk hálát azért az elvégzett munkáért, ami
a Szentendrei Református Gimnázium 2017/2018-as
tanévének első félévében történt. Köszönet mindazoknak, akik áldozatvállalásukkal, imádságaikkal segítették
munkánkat, és köszönjük a Szentendrei Református Egyházközség félév során nyújtott támogatását is.
Hitéleti programjainkat a reformáció 500. évfordulója
határozta meg. Sikeresen lezártuk az év ünnepségsorozatát, amelynek záróakkordját a „Hitkeresők és hitújítók…”
című versenyünk jelentette, amely nemcsak megemlékezés volt, hanem a több mint félezer évvel korábban kezdődő szellemi, lelki megújulás felelevenítése, ébren tartása és a mindennapokban való megélése is.
Az emlékév kapcsán az iskola csatlakozott ahhoz az országos mozgalomhoz, amely a 2017 tavaszán Budapesten átadott köztéri installáció, a Kálvin téri kövek „ikertestvéreinek” örökbefogadásával teljesedett ki, amely
gesztus a projekt célkitűzése iránti szellemi közösségvállalást jelképezte (http://reform500.hu/orokbefogadas/).
Léleknyitogató csendesnapunkból az első félév során
már két alkalmat rendeztünk meg. Havonként szülők iskoláját szervezünk, amelyek iránt változó érdeklődés tapasztalható: hattól hetven főig fordultak elő érdeklődők.
Köszönjük az áldozatos munkát, amelyet erre a késői
időpontra sem sajnálnak a szervezők!
Diákjaink tanulmányi eredményét tekintve a közel 500
diák – akik között vannak vendég és magántanulók is
– 4,4-es tanulmányi eredménnyel zárta az első félévet,
ami megfelel a tavalyi tanév eredményének. Diákjaink a
félév során számos tanulmányi, kulturális és sportversenyen vettek részt, amelyek eredményeiről a honlapunkon adunk folyamatos tájékoztatást. Ezek közül kiemelkednek az OKTV-n elért sikerek és az Ádámok és Évák
ünnepén való színházi szereplésünk.
Tanáraink közel negyven délutáni alkalmat hirdettek meg a diákok számára, amelyek között csillagászat,
érettségi-előkészítő, fizika, matematika, természettudományos, sport stb. alkalmak találhatók.
Szeptembertől a tavalyi tanévhez hasonlóan tanári bibliaköröket szervezünk, amelyekhez egyre többen
csatlakoznak, és ahol a reggeli áhítatok megtartásához is kapunk segítséget, és közösen épülhetünk az ige
értelmezéséből.
Januárban a félévzárás előtt a diákoknak még volt erejük az új évet egy nagyszerű koncerttel köszönteni, ami
bár nem kevés szervezést igényelt, de nagyon színvonalasan sikerült.
Ebben a tanévben is csatlakoztunk a Kárpát-medencei
Református Oktatási Intézmények adománygyűjtéséhez,
amellyel a határon túli magyarság megmaradását támogattuk. Örömmel vettünk részt az Egy Doboznyi Szeretet –
Élelmiszergyűjtés 2017 akcióban: a diákok és szüleik több
doboz tartós élelmiszert gyűjtöttek a rászorulók számára.
Méltó módon emlékeztünk meg az állami és egyházi
ünnepeinkről, karácsonykor pedig ismét elvittük betlehemes műsorunkat a Leányfalui Református Szeretetotthonba, ahonnan szép köszönetet kaptunk. A Bárczi iskola
rászoruló diákjainak cipősdobozokkal kedveskedtünk.
Öröm volt ismételten megélni, hogy a gimnázium
a HVG által összeállított rangsor alapján bekerült az

ország 100 legjobb iskolája, a Nők Lapja Iskolaválasztó
különszámában megjelent legfrissebb kimutatás szerint
pedig az ország százhúsz legsikeresebb középiskolája
közé. Ez utóbbi rangsorban gimnáziumunk az egyházi iskolák között az ötödik helyen, a református gimnáziumok
közül pedig az első helyen szerepel.
A tanév elején kapcsolatot alakítottunk ki a Református Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézettel
(EGYMI), amely további lehetőséget biztosít a fejlesztésre szoruló diákjaink ellátásában, valamint pszichológusi
segítségnyújtásra is módot teremt.
A tehetséggondozás terén elindult a tehetségsegítő tanárok munkája, amelyre a Minősített Tehetséggondozó
Műhely cím elnyerése kapcsán nyílt lehetőség.
A tanév elején a tanári kar egy közös harmincórás képzésen ismerkedett A kiemelkedően sikeres pedagógusok
7 szokása nevű programmal. A tanfolyam végén a tanári kar megfogalmazta az iskola küldetésnyilatkozatát,
amelyet a diákok, a fenntartó, a szülők és a város vezetői
is véleményeztek, kiegészítettek.
A végzős évfolyamok november 11-én, egy mindenki számára emlékezetes estén mutatták be a szalagavató bálon táncaikat a családtagjaik, az iskola tanári kara,
valamint a meghívott vendégek részére. Sok köszönetet
kapott az iskola a szervezésért.
Hagyományos alkalmainkat is megszerveztük: novemberben ismét összegyűltünk Áprily-estre verseket mondani, beszélgetni, a Tentamen gálán pedig többek között
iskolánk volt diákja, Kalatovics Artúr előadását is meghallgathattuk. A Szentendrei Tudományos Önképző Kör
kétszer is a vendégünk volt: egyszer dr. Gloviczki Eszter,
máskor pedig iskolánk volt diákja, Dulai Dávid természetfotós előadását élvezhettük.
Novemberben pályaorientációs napot tartottunk, ahol
volt diákjaink meséltek egyetemi tapasztalataikról,
majd az egyetemek képviselői tartottak előadásokat a
tanulóknak.
Végül két szombati alkalommal is megnyitottuk kapuinkat az iskola iránt érdeklődő diákoknak és szüleiknek,
akik azon túl, hogy tájékoztatást kaptak a felvételiről,
többek között tanárokkal, diákokkal beszélgethettek, kísérletezhettek a kémia laborban, vagy közös vezetés keretében az iskola épületét is bejárhatták.
Bizalommal fordulunk a második félév felé, hogy továbbra is Isten áldása kíséri majd munkánkat.
Földi János igazgató

Szentendrei Református Hírlevél
Kiadja: az egyházközség – Cím: 2000 Szentendre, Rákóczi utca 14.
Telefon: 06 26 310-524 – Felelős kiadó: dr. Harmathy András
Főszerkesztő: Kolos Emőke
Olvasói levelek: szentendre [kukac] reformatus.hu
Tördelő: Fábry Katalin • Nyomtatás: Kádár Péter www.digitalisnyomda.net

A kiadványunkban megjelenő cikkek, írások nem feltétlenül fedik
mindenben a szerkesztőség véleményét, hanem elsősorban azok
szerzőinek gondolatait tükrözik.
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A Szentendrei Református Óvoda
2018. évi jótékonysági farsangi bálja

Igazi báli hangulat a gimnázium Áprily-termében

A hagyományokhoz híven idén is megrendeztük óvodánk
jótékonysági bálját, amelynek helyszíne a Szentendrei
Református Gimnázium Áprily-terme volt. Köszönet érte
Földi János igazgató úrnak.
Este hét órától már érkeztek a vendégek. A köszöntő
ital után mindenki elfoglalhatta a helyét, ismerkedhetett, megnézhette a kiállított tombolanyereményeket és
az árverésre kerülő adományokat. Idén is a legnagyobb
értéket képviselő adomány Aknay János Kossuth-díjas
festőművész alkotása volt. Közben a csoportok óvónői
és dajkái szorgalmasan árulták a tombolajegyeket.
Jelenlétével ebben az évben is megtisztelte jótékonysági bálunkat dr. Harmathy András gyülekezetvezető lelkipásztorunk és felesége, Ágota, valamint dr. Szalay Zsolt
gondok úr, az alapítványunk kurátora és felesége, Melinda.

Nyolc órakor, miután mindenki megérkezett, kezdetét
vette a műsor. Bene Andrásné óvodavezető köszöntője
után Jánosi Márton előadóművész – akinek már a harmadik gyermeke jár óvodánkba – Lázár Ervin Foci című művét adta elő. Ezután az óvónők által megtanult meglepetéstáncot láthatták a jelenlévők; Tóthné Mák Ildikó által betanított koreográfia segítségével szórakoztattuk a
vendégeket. Közben mindenki kellőképpen megéhezett,
így jóízűen fogyasztotta el a vacsorát. Mint mindig, ezután egy kis néptánc következett Rigó Erika vezetésével, a
zenét egy régi óvodásunk édesapja, Nagy Zoltán, a Dunazug együttes tagja szolgáltatta. Jól elfáradtunk, így örültünk, hogy kicsit leülhetünk, ugyanis Kádár Péter vezetésével kezdetét vette az árverés. Az összegyűlt vendégek buzgón licitáltak, ennek is köszönhető, hogy nagyon
szép bevétellel zárult a bál.
A tombola után megkezdődött a hajnalig tartó tánc és
mulatság, amelyhez a zenét és a jó hangulatot ebben az
évben is a Lombos Music Band szolgáltatta. Köszönjük a
részvételt és az adományokat. A bevételt fejlesztőjátékok vásárlására, valamint az óvodánk infrastruktúrájának
fejlesztésére fordítjuk, minden óvodába járó gyermek
legnagyobb örömére.
Hálás köszönetünk minden szervezőnek és segítőnek,
aki a munkákban részt vett!
Jövőre is mindenkit szeretettel várunk!
Kádár Péterné óvodavezető-helyettes,
az alapítvány képviselője

Óvodavezetőt keresünk
Bene Andrásné, Erika 10 évi hűséges szolgálatot követően úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul, így 2018. augusztus 1-vel megüresedik a Szentendrei Református
Óvoda vezetői széke. A pozíció betöltésére egyházközségünk – mint fenntartó – pályázatot ír ki, amelynek részletei megtalálhatóak honlapunkon. Tájékoztatásul itt
is leírjuk, hogy a pályázóknak milyen feltételeknek kell
megfelelniük:
• református vallás, konfirmáció, teljes jogú egyháztagság, elkötelezett keresztyén életvitel,
• szakirányú, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és
szakképzettség,
• az állás betöltéséhez szükséges egyéb feltételek fennállása (nem áll a foglalkozás eltiltásának hatálya alatt,
büntetlen előéletű és cselekvőképes),
• legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat,
• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
Kérjük a testvéreket, hogy ismeretségi körükben terjes�szék ezt a lehetőséget, hiszen közös érdekünk, hogy találjunk jó vezetőt óvodánk élére.

Meglepetéstánc óvónőinktől
N YÁ R I TÁ BO R A IN K

Kincskereső napközis hittantábor a templomnál,
gyülekezetünkhöz tartozó, 1–4. osztályos általános
iskolás korú gyermekeknek június 18–22., hétfőtől
péntekig, naponta 8–16 óráig.
Ifjúsági tábor konfirmált fiataljainknak Szarvason,
július 1-től 7-ig, vasárnaptól szombatig.
Gyülekezeti tábor egyházközségünk tagjainak és
családjaiknak július 29-től augusztus 3-ig, vasárnaptól péntekig.
Jelentkezni minden táborra 2018. április 30-ig
hivatali időben a lelkészi hivatalban lehet.
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Kántora lett gyülekezetünknek
Március 1-től Szotyori Nagy Gábor gyülekezetünk orgonistája. Miért fontos, hogy a gyülekezetnek fizetett kántora
legyen? Az istentisztelet szép rendjének biztosításában a
kántor-orgonista a lelkipásztor szolgatársa. Ahogyan természetesnek vesszük, hogy jól képzett, felkészült, odaszánt életű lelkészek álljanak gyülekezetünk élén, épp
oly fontos, hogy magasan képzett, tehetséges és elkötelezett muzsikus végezze a zenei szolgálatot. A gimnáziumunkban tartott orgonazenés istentiszteleteinken gyülekezetünk már megtapasztalhatta, milyen jelentősen gazdagíthatja a magas színvonalú orgonajáték, az ünnepélyes
bevezető, a gyülekezeti ének színvonalas kísérete vagy az
igehirdetésre felelő, csöndes imádságunkat ébresztő orgonazene. A jó orgonista az énekeink szövegéhez alkalmazkodó, változatos kíséretet improvizál, vezeti gyülekezetünk énekét, értékes régi szép énekeinket képes új köntösbe öltöztetni, de az új zenei értékek megismertetésében is
A PSA LM US KÓRUS SZOLG Á L ATA
GY Ü LE KE Z E TÜ N KBE N
Április 15-én a 10 órai istentiszteleten, gimnáziumunk
kápolnájában a pomázi református egyházközség Psalmus
Kórusa szolgál gyülekezetünk énekkarával közösen, akik
kórusunkkal egy esztendőben, immár húsz esztendeje
alakultak. Az alkalomra mindenkit szeretettel várunk!

Családi Kincskereső Futás
A Reformáció 500 emlékév kapcsán tavaly májusban
Luther Futás néven jótékonysági futóversenyt rendeztünk.
Idén május 26-án szintén várjuk azokat, akik részvételükkel támogatnák egy újabb jótékonysági futás megrendezését. Fő szervező a Szentendrei Református Egyházközség, támogatóink a Szeretethíd és Szentendre városa. A
Családi Kincskereső Futásra családokat várunk, akik a nevezési díjukkal rászoruló gyermekeket támogatnak.
A „városi tájfutás” során a résztvevőknek a belváros bizonyos pontjain az elrejtett „kincs” egy-egy darabját kell
összegyűjteniük ahhoz, hogy a célban összeálljon a teljes „kincs”. A versenyen csak családok indulhatnak, többgyermekesek akár két csapatot is létrehozhatnak. Minden család érmet kap, ajándékok is lesznek, a „kincset”
megtalálók között pedig támogatóink segítségével értékes nyereményeket sorsolunk ki.
Kérdéssel, felajánlással Kádár Péter szervezőhöz a
diakonus.szre@gmail.com e-mail címen vagy a
30/952-1972-es telefonszámon, illetve az egyházközségben Turáni Laurához fordulhatnak.
Luther-futás 2017 májusában a Dunakorzón

szorgoskodik. A templomi zene akkor van a helyén, ha az
igei szolgálat üzenetét erősítve járul hozzá az istentisztelethez. Hazánkban az utóbbi évtizedekben örvendetesen magas színvonalú egyházzenei képzés bontakozott
ki, s ma már szinte több kiváló egyházzenész várja feladatait, mint amennyire a gyülekezetek igényt tartanak.
A szentendrei gyülekezet az adományokból fizetett orgonista-kántor alkalmazásával azt fejezi ki, hogy az istentiszteleti zenének is megbecsült, fontos szerepet szán a
gyülekezet építésében. Szotyori Nagy Gábor személyében
megtaláltuk azt a zenészt, aki tehetségével magas színvonalon tudja ellátni ezt a feladatkört. Istentiszteleteinknek
legalább felében ő végzi majd a kántori szolgálatot, miközben a korábbi orgonisták – akik eddig is és ezután is
önkéntesen, fizetés nélkül szolgálnak – továbbra is részt
vállalnak a feladatban. Isten áldását kérjük új szolgatársunk életére és közöttünk való munkálkodására.

V IR ÁGVA SÁRNAPI HANGV ER SENY
A MUSIC A BE ATA KÓRUS ÉS A Z Ú J S ZEN T ENDREI K A M A R A ZENEK A R KÖZREMŰKÖDÉSÉ V EL

2018. március 25-én,
vasárnap 18 órától a Szentendrei Református
Gimnázium kápolnájában
Giuseppe Valentini: É-dúr szonáta op. 8. I–II. tétele
Joseph Haydn: C-dúr Csellóverseny
Előadja: Csőke Flóra – gordonka
Vitályos Balázs – zongora
Koncertmester: Schuster Andrea
Művészeti vezető: Négyessy Katalin
Reneszánsz, barokk és romantikus kórusművek
Felix Mendelssohn-Bartholdy 42. zsoltár 1. tétel
Vezényel: Bokorné Forró Ágnes
Wolfné Kovács Zsuzsanna
A virágvasárnapi hangverseny – a vegyeskar és a
kamarazenekar szereplésével – több évtizede kerül megrendezésre városunkban. A két együttes
több oratórikus művet adott elő az elmúlt években neves karmesterek – Gaál Tamás, Medveczky
Ádám és dr. Kamp Salamon – vezényletével. A
húsvéti ünnepkör szakrális művei mellett egy ifjú
tehetség bemutatkozásának is tanúja lehet a közönség. A Musica Beata Kórus nemcsak nevében
hordja az örömöt, hallgassák őket szeretettel!
B E L É P ŐJ EG Y: 1500 F T. J EG Y E K VÁ LT H ATÓA K
A H E LYS Z ÍN E N, A K E Z D É S E LŐT T 1 Ó R ÁVA L.
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Isten szeret
Egész életemben a maximumra törekedve kerestem az
igazságot, a tudást. A feszes tempót eleinte én diktáltam,
később a környezetemben élők – tanárok, edzők, munkaadók – hozzám alkalmazkodva el is várták tőlem az
emelt szintű munkát. Eredményesen szerepeltem tanulmányokban, versenyeken, munkahelyeken, viszont nem
éreztem, hogy igazán sikerült volna megvalósítanom a
„csúcsteljesítményt”, hogy a világot, vagy akár a családomat valamilyen szempontból jobbá tettem volna.
Egy éve a templomba menekültem (saját magam elől),
mert itt legalább egy órára leülhettem. Itt hallottam Jézusról, aki „képes a maximumra”. Mindig. A világ kezdete óta, most is és örökké. Jézus az abszolút tökéletesség,
igazság, a „csúcsteljesítmény”. Isten szeretetének bizonyítéka Ő. Csodákat tesz, érdek nélkül gyógyít, feltétel
nélkül szeret.
Az elmúlt egy évben rengeteget tanultam, változtam. A
saját magammal támasztott elvárásaim helyett Jézus egy
sokkal egyértelműbb, igazabb, értékesebb isteni világrendet fogalmaz meg. Az Ő törvényei szerint élni nem
kis kihívás. Követelményszintje rendkívül magas, meghaladja a jelenlegi képességeimet, igazán sportértékű ennek megfelelni. Részemről állandó önkontrollt és folyamatos fejlesztést igényel, ezt kivitelezni nehéz, mégsem
lehetetlen a megfeleléshez. A korábbi életemre jellemző
erőlködés helyett Jézusra figyelek, Őt szeretve értékelek
át mindent. Látom, hogy a bensőmben végbement változás milyen hatással van a környezetemre: nyugodtabbak a családtagjaim, a gyermekeim is kiegyensúlyozottabbak. Azt hiszem sikerült valamilyen szempontból jobbá változtatnom a saját életemet és a körülöttem élőkét,

és ebben Jézus segített, és
folyamatosan formál.
Sokszor gondolok arra,
bárcsak húsz évvel hamarabb ismerhettem volna
meg, kevesebb ballépésem lett volna az életemben. Hálás vagyok, hogy
gyermekeimet már arra
taníthatom, hogy helyes
életmóddal, szeretettel lehetséges szolgálni Isten
országát itt a földön.
A Biblia nagyszerű iránytű ahhoz, hogyan lehet
az üdvösséghez vezető úton haladni. Ez a legnagyobb
segítségem, emellett rendszeresen részt veszek az istentiszteleteken, a bibliaórákon.
Konfirmációmmal a szentendrei református gyülekezet tagja lettem; úgy érzem, ezzel bekerültem Krisztus
családjába. Feltölt a testvérekből áradó szeretet, odafigyelés. Körükben nincsenek versenytársak, mindenben segítenek, kérdéseimre válaszolnak. Jó, hogy van
egy hely a világban, ahol nem kell megjátszanom magam, megnyílhatok, elfogadnak úgy, ahogy vagyok. Rengeteg segítséget kapok egy-egy bátorító, biztató szótól,
és igyekszem Jézus példáját követve járni és cselekedni
a világban.
Mindez azért van így, mert Isten szeret.

H ÚS V É T I Ü N N E PI RE N DÜ N K

Ha pedig annak Lelke lakik bennetek,
aki feltámasztotta Jézust a halottak közül,
akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a
halottak közül, életre kelti halandó testeteket is
a bennetek lakó Lelke által. Róm 8,11

Március 25., virágvasárnap
8 óra: istentisztelet
10 óra: konfirmációi istentisztelet
Március 26-29., hétfő–csütörtök
19 óra: bűnbánati esték
Március 30., nagypéntek
10 óra:	ünnepi istentisztelet, közös kelyhes
úrvacsora
18 óra: Passió
Április 1., húsvét vasárnap
7 óra:	feltámadást köszöntő istentisztelet a régi
református temetőben
8 óra:	ünnepi istentisztelet, közös kelyhes
úrvacsora
10 óra:	ünnepi istentisztelet, külön kelyhes
úrvacsora
Április 2., húsvét hétfő
10 óra:	ünnepi istentisztelet, külön kelyhes
úrvacsora
12 óra: úrvacsorai istentisztelet a Skanzenben

Dolhayné dr. György Viktória

Gyerekszáj
„Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát,
mint egy kisgyermek, semmiképen sem megy be abba.”
Mk 10,15

A karácsonyi ételosztás kapcsán:
– Anyával amikor beszélgettem ezekről az emberekről, azon
gondolkodtam, hogyan lehetne rajtuk segíteni, én mit csinálnék a világban. Az életemben az az első célom, hogy –
ha elég sok pénzem lesz – alapítok egy olyan helyet, ahol
nem az lesz a legfontosabb, hogy a szegényeket tápláljuk,
hanem az, hogy befogadjuk őket ingyen, és megmutassuk
nekik, mi a helyes út, hogyan kell tovább menniük. Utána
visszamennek dolgozni, és fel tudják építeni ismét azt az
életet, ami egykor lesüllyedt.
***
– Miért jó, ha van barátod?
– Azért, mert meg lehet mindent osztani vele, és a nehézségnek is csak a felét kell cipelnem.
A hittanórákon elhangzottakból Lázár Enikő
hitoktatónk szemezgetett

8. oldal

portré

Közelebb az Úrhoz…
Interjú Szotyori Nagy Gábor orgonaművésszel, gyülekezetünk új kántorával
Nemzetközi
orgonaversenyek
győztese, rendszeresen koncertezik itthon és a határon túl is; a
világ számos országában fellépett
már. Repertoárján a kora barokk
szerzőktől a kortárs zenéig szinte minden fontosabb mű megtalálható. Számos gyülekezetben
végzett zenei szolgálatot; a Szent
István Bazilika zenei életében ma
is aktívan részt vesz, márciustól
pedig gyülekezetünk kántoraként
is szolgál.
Gyermekkorodnak is szerves
része volt a hit és az egyházi,
gyülekezeti közeg.
Édesapám református lelkész, így én és a nővérem is beleszülettünk az egyházi vérkeringésbe, és természetesen
születésünktől fogva fontos része az életünknek a hit. Mindig is felnéztem édesapámra, aki több éven keresztül dolgozott a világi életben, sokféle munkában kipróbálta magát, majd évekkel később, felnőtt fejjel döntött úgy, hogy
lelkipásztorként folytatja az életútját. 1993-ban költöztünk
Gödre, ahol egészen nyugdíjba vonulásig szolgált. Ebben a
gyülekezetben töltöttem a gyerekkorom nagy részét. Tőle
tanultam az ökomenikus szemléletet és a mindennapi élet
apró dolgaiban megmutatkozó cselekedeteink fontosságát,
hiszen életünk így válhat hitelessé olyanok számára is, akik
még nem találkoztak Krisztussal. Az ökumené egyébként
napi szinten is jelen volt és jelen is van a munkámban és
az életemben, hiszen nyolc évig voltam a Budapest Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia Templom orgonaművésze, és jelenleg is részt veszek a Szent István Bazilika zenei
életében mint állandó helyettes orgonista. Tehát valahogy
úgy tudnám megfogalmazni, hogy nem a „hogyan” a lényeg,
hanem a „mit”.
Mit jelent számodra az Úrban hinni?
Egyfajta életmódot, életvezetést, mércét, amit van lehetőségünk követni. Igazi kapaszkodó ez számomra, ami mindig átsegít az élet nehézségein. Jó érzés, amikor mások is
esetleg észreveszik, hogy az én szemléletem, hozzáállásom
más a dolgokhoz, mint ahogy az a világban általánosan jelen van. Amikor a hétköznapi életemben megvalósítom azt,
amit az igében hallok, olvasok. Sokan gratulálnak például
a tehetségemhez, kitartásomhoz. Ám én úgy gondolom, ez
nem az én érdemem elsősorban, hiszen végtére is én csak
próbálok jól gazdálkodni azokkal a tálentumokkal, amiket Istentől kaptam. Amikor végeztem az egyetemen, nagyon nehezen találtam meg a helyemet az életben; el sem
tudtam képzelni, hogyan fogok tudni megélni abból, amit
a hivatásomnak választottam. Kitartást, erőt csak a hitem
adott, és nem kellett csalódnom, hiszen hamarosan nagyon
sok lehetőségem lett: az elmúlt években a folyamatos egyházi szolgálat mellett körülbelül évi hatvan koncertet adtam itthon és külföldön egyaránt.
Hogyan formálódott a kapcsolat a szentendrei református
gyülekezettel, honnan a felkérés?
A szentendrei református gyülekezet zenei bizottságával már ötödik éve állunk munkakapcsolatban, így tehát
nem volt ismeretlen számomra a gyülekezet, sőt Szentendre sem, hiszen bár feleségemmel Sződligeten élek, de

orgonáltam már többször is a gimnázium kápolnájában, és
volt szerencsém különböző koncerteken is közreműködni az
itteni kórus kísérőjeként. Szentendrén a Vujicsics Tihamér
Zeneiskolában jelenleg orgonálni is tanítok, hét növendékem van. Az új esztendő új helyzetet is teremtett, hiszen
januárban Bokorné Forró Ágnes és Bokor György keresett fel
azzal, hogy a gyülekezetben felmerült az igény egy állandó orgonista jelenlétére, és hogy volna-e kedvem ehhez a
feladathoz. A megkeresést örömmel fogadtam, és nagyon
várom már az első alkalmat, amelyre március 4-én kerül sor.
Milyen gyakorisággal hallhatunk majd téged?
Havonta két istentiszteletet vállaltam, emellett természetesen az ünnepek és különböző zenei eseményeken való
részvételem is hozzá fog tartozni az itteni szolgálatomhoz.
Emellett a gyülekezet két orgonájának a karbantartására is
figyelni fogok a jövőben.
Hogyan lettél orgonaművész?
Gyermekkoromban kezdtem el zongorázni tanulni. Édesapám mindig is elkötelezett orgonarajongó volt, és amikor
lehetett, én is elkísértem őt különféle orgonakoncertekre.
Először ő maga tanított meg egy-két fogásra a hangszeren,
majd később, tizenhárom éves koromban, amikor a kántorunk beteg lett, és valakinek játszania kellett az istentiszteleten, jött a lehetőség, hogy kántorként is kipróbáljam
magam. Olyan jól sikerült, hogy egészen 2010-ig voltam a
göd-sződligeti gyülekezet kántora. Ez a tevékenység, mármint a liturgiában való művészi zenélés azóta is töretlenül
része az életemnek. Első orgonatanárom Koloss István orgonaművész-zeneszerző volt, aki élete nagy részét a Bazilika orgonistájaként töltötte el. Később a gimnázium mellett végeztem el a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskolát, ahol Deák László, majd a Debreceni Egyetem
Zeneművészeti Karát, ahol dr. Karasszon Dezső, Kovács Szilárd és dr. Jakab Hedvig voltak a tanáraim. Sokat köszönhetek még Virágh András orgonaművész-karnagynak is, akivel
hosszasan volt szerencsém együtt zenélni, és akivel jelenleg is dolgozunk együtt.
Hogyan tudnád három szóval jellemezni az orgonát mint
hangszert?
Isteni, monumentális, változatos. Az első kettő szerintem mindenkinek egyértelmű, de azt kevesen tudják, hogy
nincs két egyforma orgona. Mindegyik másképp szól, mások a méretei, a hangszínei, de sokszor még a hangterjedelme is változó, így nem lehet mindegyiken ugyanazokat
a darabokat eljátszani. Ez különös kreativitásra kényszeríti
a művészt.
Mit gondolsz a Szentendrei Református Gimnázium orgonájáról? Milyennek látod orgonaművész szemmel?
Ez valóban egy nagyon modern, európai színvonalú hangszer, amelyen öröm játszani, és az orgonairodalom évszázadainak egy igen nagy szeletét meg is lehet szólaltatni rajta.
Mit jelent számodra az orgonálás, a gyülekezetben végzett
zenei szolgálat?
Egyfajta imádkozást. Az orgona a liturgiát szolgálja ki,
alátámasztja azt az üzenetet, ami az igehirdetés során elhangzik. A célom, hogy a játékom által teremtett közegben,
„hangulatban” a hívek, illetve egy koncerten a hallgatók közelebb kerülhessenek az Úrhoz, és minél többet megértsenek ebből az üzenetből.
Bogátiné Schütz Gabriella
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