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Szentendrei Református Hírlevél – megjelenik negyedévente

Mint ébredés után az álomkép
isteni elvárásoknak – találKülönös dolog az álom. A vakozás, formálódás, beszélgelóságban gyökerezik, hiszen a
tés, megújulás, helyreállítás.
minket ért élményeket összeOtt van-e bennünk ez a váragezi és rendezi agyunk az alkozás, ez az éhség és szomvás állapotában. Ugyanakkor
júság? Ott van-e bennünk a
valószerűtlenül, bizarr módon
hit és a reménység, hogy lekapcsolódnak össze emlékehet Istennel „szót érteni”,
ink az álmainkban – felébredhogy az istentiszteleten Ő is
ve ezért is tudjuk, hogy mindott lesz? Ott van-e bennünk
ez csak álom volt, és nem a
az akarat, hogy Isten igenis
valóság. És mégis, mindaz,
„szóljon bele az életembe”? A
amit álmodunk, kihat a valóhúsvéti örömhír már régóta
ságra, formálja, alakítja azt.
zeng: Jézus él, és találkozA 73. zsoltár nehéz kérdéni akar velünk! Ő ott lesz az
sekkel viaskodik. Mit jelent
istentiszteleteinken.
igaznak lenni egy gonoszA másik, amit érdemes megsággal átitatott világban? Elragadni most ebből a zsoltárnyeri-e méltó büntetését a
ból az, hogy a zsoltáros, épp
hamisság, és méltó jutalmát
az istentisztelet miatt, fordítaz igazság? A zsoltáros tudva látja a világot. Nem az a vija, hova tartozik, tudja a helág a maradandó valóság, ami
lyes választ Isten kijelentése,
itt és most körülvesz minket,
szentsége és igazsága alapján.
hanem Isten szava: „Mint ébreA kérdések nem ettől nehezek
dés után az álomkép, úgy tűnik
számára, hanem attól, hogy
el képük, ha fölserkensz, Uram!”
tapasztalatai szerint a vi(20. v.). Kevélység, részegség,
lág nem úgy működik, ahogy
A feltámadás, Phillip Medhurst Biblia
erőszak, gúnyolódás, fenye„kellene”. Érzékelhető módon
getőzés – bármilyen erős, felIsten ítélete és igazsága nem
tartóztathatatlan és sikeres életforma is (3–12. v.), Isten
érvényesül, miközben a gonoszság háborítatlanul vielőtt nem áll meg, semmivé lesz. Jézus feltámadása nem
rít, arat és terjed. Mi lehet megrendítőbb, mint egy rossz
egy „probléma” a racionális gondolkodás számára, haálom után arra ébredni, hogy ez a valóság? Ez az élmény
nem hitbeli bizonyosság, amelyből – a racionális gonbizonnyal nemcsak a zsoltárosé, hanem mindannyiunké,
dolkodás miatt – hitvallás következik: „Ha elenyészik is
akiknek megadatott, hogy két helyen legyünk otthon: itt
testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maa földi valóságban és Isten kijelentett világában, a vele
radsz, Istenem, örökké!” (26. v.).
való közösségben.
Ki hát az álmodó? Az, aki elhiszi, hogy következmények
Két szempontból is fontos ezen a húsvéton erre a zsolnélkül élheti életét, és élvezheti mindazt, amit bármitárra figyelnünk. Egyrészt azért, mert nemcsak a „ketlyen módon is, de elért; vagy az, aki abban hisz, hogy az
tős állampolgárság” feszültségével találkozunk itt, haa Jézus, aki meghalt és feltámadt a bűnösökért, mint kőnem azzal a megoldási móddal is, ahogy ezzel megküzd
szikla megtart ebben és az eljövendő életben? Csak az
Isten népe. Túl a probléma érzékelésén, túl az „önerős”
egyik mondhatja: „De én mindig Veled leszek, mert Te fomegoldások kudarcán, a zsoltáros odaáll Isten elé, és
god jobb kezemet” (23. v.).
az istentiszteletben keresi a választ, a megoldást. „Végül elmentem Isten szentélyébe, és megértettem…„ (17. v.).
Ezek szerint az istentisztelet több, mint egy megszokott
Harmathy András
szép szertartás, több, mint a megfelelés az emberi és
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Beszámoló a Szentendrei Református Egyházközség 2018-as évéről
A gyülekezet életét alapvetően meghatározó változás az új
presbitérium szolgálatba állása volt. Többször töltöttünk
együtt egy-egy napot, hogy a jövőről gondolkodjunk, tervezzünk, hogy megtaláljuk azt a módot, ahogy együtt tudunk
működni. Az év második felétől elkezdtük közösen a Tanúim lesztek missziói vezető és munkatársképző kurzust, és így
minden héten találkozunk, tanulunk együtt és egymástól.
Köszönet ezért az elkötelezettségért és a felelősségvállalásáért
presbitereinknek!
Közösségi életünkről
Az istentiszteleteinken jó létszámmal vesz részt a gyülekezet: a 10 órás istentiszteleten mindig teltház van, a 8 óráson
is kétharmad részig megtelik templomunk. Az év második felétől írott formában már elérhetők az igehirdetések is.
Tartalmi szempontból az igehirdetések az első félévben a
tanítványság kérdését járták körül Lukács evangéliuma alapján, a második félévet pedig a bálványimádás bibliai fogalma
határozta meg.
Kórusunk továbbra is alkalmanként szolgál istentiszteleteinken. Tavaly volt 20 éves gyülekezetünk énekkara – köszönet Bokorné Forró Áginak a hűséges kórusvezetői munkájáért! Márciustól fizetett kántorunk is van Szotyori Nagy Gábor
orgonaművész személyében – köszönjük és szeretjük felemelő szolgálatát! Köszönjük többi kántorunk önkéntes és
hűséges szolgálatatát is: Farkas Zoltánnak, Bartha Zsoltnak,
Bokorné Forró Áginak és Deim Sárának!
A gyermekistentiszteletek három korcsoportban minden
vasárnap meg voltak tartva, köszönet érte az önkénteseknek! Kérjük a gyülekezetet, hogy imádkozzanak továbbra
is ezért a szolgálatért, és biztassák az ismerősi körben lévő
gyermekeket a részvételre.
Bővültek imaköreink és bibliaköreink. A bibliakörök az igehirdetéseket beszélgették tovább: az első félévben a hegyibeszédet tanulmányozva, a második félévben pedig Tim
Keller Bálványaink c. könyvét dolgoztuk fel. Két sorozatot
tartottunk a Keresztkérdésekből. Két ifjúsági körünk mellé
megpróbáltunk elindítani egy harmadikat is az 5–6. osztályos korosztálynak, de az időpontütközések miatt csak alkalmi találkozásokra adódott lehetőségünk.
Hűséggel és bővülő alkalmakkal működött idén az asszonyés a férfikör is – köszönet Ács Zsuzsának és Váradi Zsigmondnak, amiért szívükön viselik és mozgatják ezeket a köröket!
Baba-mama kör indult szeptembertől, kétheti rendszerességgel – várjuk a kisgyermekes édesanyákat ezekre az
alkalmainkra!
Közösségi életünk meghatározó eseményei a táborok, idén
is hármat szerveztünk. A gyülekezeti táborban sokan, 74-en
voltunk, és valamennyi korosztályt képviseltük. Közel duplája ez a 2017-es létszámnak! Az ifis táborunk a gyülekezetihez
hasonlóan Szarvason volt, ezen 21-en voltunk, kilenccel kevesebben, mint egy évvel korábban. A napközis hittanos táborunkat a templomunk körül tartottuk, 2018-ban is telt házzal,
43 résztvevővel és 20 segítővel, akiknek a fele az ifiseink közül
került ki – köszönet minden táboroztatónak a szolgálatáért!
A gyermekkonfirmáció egy év kihagyás után újraindult,
más rendben: nemcsak hogy idősebb korosztályt várunk erre,
de más formában és tematikával is történik ez. Szeptembertől 13 fiatal kezdte el a felkészülést.
Városszerte valamennyi iskolában tartunk hittanórákat: 37
csoportban 375 főt tanítanak hittantanáraink és lelkészeink
– köszönet Lázár Enikőnek, Barta Erzsébetnek és Koncz Hunornak hűséges munkájukért!

Gyülekezeti napot tartottunk pünkösdkor gimnáziumunkban – emlékszünk a férfikör főztjére és egyenruhájára. Köszönjük nekik, illetve az ifiseinknek, hogy az őszi óvodai családi napon bábjátékkal várták a gyerekeket és szüleiket – köszönjük, és bátorítjuk őket, hogy fejlődjenek ebben tovább!
A gyülekezet zenei életének terén két koncertet emelek
ki, az egyik a központi református kórus szolgálata, a másik
Bartha Mátyás jazz triójának fellépése volt a templomunkban. Köszönjük a zenei bizottság egész éves tevékenységét!
A zene által könnyű kapcsolatokat építeni, reméljük, hogy
ezen keresztül egyszerre leszünk egyre jobban részesei a város kulturális életének, és teremtünk lehetőséget arra, hogy
olyanoknak is hirdessük az evangéliumot, akik egyébként
nem járnak templomba.
Gyülekezeti életünkről, eseményeinkről rendszeresen számot adunk egyháztagjainknak a Kehely című újságunkon keresztül. Ez idén is öt alkalommal jelent meg, de ebből már
csak két lapszámot adtunk ki nyomtatott formában, három
szám elektronikus úton jutott el testvéreinkhez. Köszönjük
Kolos Emőkének a szerkesztői munkáját!
Diakóniánkról
A gyülekezeti szeretetszolgálatunk átalakulóban van Kádár Péter visszavonultával. Köszönjük neki az évek óta végzett hűséges szolgálatát, illetve Turáni Laurának, hogy átvette, és igyekszik összefogni, újragondolni ezt a szolgálatot!
Több testvérünk is végez rendszeres látogatást gyülekezetünk tagjai között: elsősorban az idősebbeket látogatjuk sorra születésnapjukhoz kapcsolódva, illetve karácsonykor egyegy csomaggal is köszöntve őket.
Idén is volt két jótékonysági vásár Varnyú Böbe és Fülöp
Mariann szervezésével a gimnáziumban, a hajléktalanszálló
felújításhoz járultunk hozzá. Köszönjük nekik és mindazoknak, akik ennek lebonyolításában részt vettek!
Egyre bővül a göncruszkai méz forgalmazása közöttünk,
támogatva ezzel a helyi református gyülekezetet és iskoláját.
Köszönjük Fülöp Zsoltnak csendes háttérszervező munkáját
ezen a területen is, de az iratterjesztésben is!
Kapcsolatainkról
Ökumenikus alkalmaink a ref500 nagy sorozata után idén
alaplángon zajlottak: az év elején megtartottuk az imahetet,
az év végén pedig közös protestáns presbiteri ülésen találkoztunk az evangélikus és a baptista testvérekkel.
A göncruszkai lelkészházaspár szolgált is közöttünk, januárban ők tartották a csendesnapot a gimnázium tanári
karának.
Fiataljaink közül a REFISZ nyári táborában kilencen vettek
részt, de a téli, tavaszi és őszi csendesnapjain is ott voltunk,
sőt az őszi alkalomnak, amely egyúttal egyházmegyei ifjúsági találkozó is volt, a gimnáziumunkban adtunk helyet.
Dani Eszter zsinati misszióiiroda-vezető szolgált közöttünk
késő ősszel, és számolt be szíriai hivatalos útjáról. Szír református egyházi vezetők, akik viszonozták ezt a látogatást,
felkeresték a mi gyülekezetünket is. Velük presbitereink egy
részével beszélgettünk, keresve annak útjait, hogyan lehetnénk segítségükre az ottani háborús helyzetben.
Intézményeinkről
Az óvodában igazgató- és óvónőhiánnyal küszködtünk és
küszködünk. Köszönjük Kertész Zsuzsa testvérünknek, hogy
elvállalta ideiglenesen a vezetői feladatokat! Köszönjük az
óvónőknek, dajkáknak is, hogy két hiányzó ember helyett is
dolgoznak, sokszor egyedül 25–28 gyermekkel! Hála, hogy

gyülekezetünk életéből

elkészült az átalakítás, és így mindenben megfelelünk a törvényi előírásoknak. Hála Istennek azért is, hogy az egyházi
Óvodabővítési program keretének terhére megvehettük az
óvodával szomszédos telket. Ez az első lépés ahhoz, hogy
fogyatékkal élő gyerekeket is be tudjon fogadni óvodánk,
olyanokat, akik nem nevelhetők integrált csoportokban.
Gimnáziumunk bővítésére az elmúlt évben sikerrel írtuk ki
a közbeszerzési pályázatot. A beruházás megkezdődött, és
ütemterv szerint halad a négy új terem és tornaszoba bővítése. Köszönet Földi János igazgató úrnak és mindazoknak,
akik ebben részt vállaltak! Elkezdődött az Intézményfejlesztési terv kidolgozása is, a gimnázium középtávú céljainak és
működésének újragondolása.
Anyakönyvi adataink
Keresztelő: Összesen 19 keresztelőt tartottunk, ebből 16
gyermekkeresztség (9 fiú és 7 leány) és 3 felnőttkeresztség
(1 férfi és 2 nő) – 2017-ben öt fővel több volt, mint idén.
Konfirmáció: Összesen 11 fő konfirmált, mind felnőttek
(4 férfi és 7 nő). Előző évben 7 fővel többen konfirmáltak
felnőttek, és még volt gyermekkonfirmáció is: 22-en tettek
fogadalmat.
Házasságkötés: Összesen 8 házasságkötés történt, ebből
5 vegyes házasság (4 római katolikus, 1 keresztelés nélküli
féllel). Eggyel több, mint 2017-ben.
Temetés: Összesen 26 temetés történt, ebből 11 férfi, 15 nő
halottja volt a gyülekezetnek. Hat fővel több, mint 2017-ben.
Adakozásunk és gazdálkodásunk
Pályázaton nyertünk gyülekezeti helyiségeink felújítására 5
millió forintot, amelyből felújítottuk és bővítettük a gyülekezeti ház mosdóit, valamint befejeztük a gyülekezeti termeink
felújítását. Baba-mama szobánkban – a férfikör segítségének hála – már hallhatók az istentiszteleteink.
Decemberben legátusok érkeztek gyülekezetünkbe. Számukra 50 ezer forintot adományoztunk, ezzel hozzájárultunk
a lelkészképzés fontos ügyéhez.
Perselypénzünk növekedett. Az egyházfenntartói járulékok változatlanok.
Beruházásainkhoz új módon közelítettünk: közadakozást
hirdettünk a megvalósítandó céljaink eléréshez. Az adományok csak részben érkeztek be, így van, amit el tudtunk kezdeni, és van, amire várunk még. Túl a konkrét feladatokon
ez a szemléletbeli változás szükséges ahhoz, hogy el tudjuk
érni azt a jövőképet, ami arról szól, hogy olyan befogadó közösség lehessünk, ami az egész várost vonzani tudja, s ami
szolgálatával áldássá tud lenni a város határain túl is.
Személyi kérdések
A tisztújítással együtt nemcsak a presbiterek személye változott meg részben, hanem a gyülekezet gondnoka is. Köszönjük dr. Szalai Zsoltnak mindazt, amit a gyülekezetért tett
ebben az évben – azt, ahogy a lelkésztársakkal együtt vezeti a presbitériumot és a gyülekezetet! Örülünk ugyanakkor,
hogy tiszteletbeli gondnokunk, Sikolya Zsolt is jó egészségnek örvend, és sok területen továbbra is aktív szolgálója a
gyülekezetnek.
Ebben az évben megházasodott beosztott lelkipásztorunk, Koncz Hunor is. Örülünk, hogy felesége Vivienne is bekapcsolódott a gyülekezet életébe és a gyerekek közötti
szolgálatba.
Veszteség is ért minket az elmúlt évben, Tímár Judit lelkésztársunk hunyt el, aki sokat tett a gyülekezeti gyermekmunkáért és asszonykörért, és aki a pilisszentlászlói szórványközösség egyik motorja is volt. Ő már nem szenved
– együtt van az Úrral. Isten adjon vigasztalást nekünk, akik
nélküle élünk tovább!
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Arról, hogy márciustól van fizetett kántorunk, már volt szó.
De arról, hogy januártól Szentgyörgyiné Kormos Marika vezeti
a lelkészi hivatalt és irodát, még nem. Őt ugyan csak részmunkaidőben alkalmaztuk, de gyakorlatilag nincs olyan területe gyülekezeti életünknek, ahol ő ne lenne jelen csendes, de fáradhatatlan és odaadó munkájával. Köszönjük neki,
hogy így van jelen közöttünk!
Összegzés
Ennek az évnek a tervezésekor azt az igét állítottuk önmagunk elé, hogy „tegyetek tanítvánnyá minden népet” Mt 28,19.
Azt éreztük, abban kell leginkább növekednie gyülekezetünknek, hogy mit jelent Jézus tanítványainak, Jézus által tanított embereknek lenni. Sok mindenben tisztábban látunk
egy év elteltével: hálásak vagyunk azért, amire az Úr minket tanított, amit engedett meglátnunk Önmagával és önmagunkkal kapcsolatban.
Ugyanakkor a tanítványság nem olyan kérdés, amit egy év
után – vagy valaha is – ki lehet pipálni. Jézus mindig a Mesterünk, mi mindig az Ő követői maradunk. Adja Isten, hogy
ebben a kapcsolatban megmaradjunk az Ő dicsőségére és a
mi örömünkre, és hogy egyre inkább alkalmas eszközei legyünk az Ő munkájának elvégzésében, hogy a szentendrei
református gyülekezetnek szerepe lehessen minden népek
és emberek megtérésében!
Előretekintés
Ha a 2018-as év sok mindenben újat hozott, akkor a 2019.
évben ennek megszilárdítása, átgondolása, elmélyítése a
cél. Nyilvánvaló, hogy a fizetett munkatársak számát bővíteni kell, és hogy ehhez a szükséges forrásokat és életkörülményeket is biztosítani kell. Ezzel párhuzamosan hangsúlyt
kell fektetni arra is, hogy a gyülekezeti tagság fogalmához
hozzátartozik a szolgálatvállalás is, úgy a gyülekezeten belül, mint azon kívül, a világban.
Harmathy András lelkész

Gyülekezeti beruházások
Az elmúlt év során befejeződött a gyülekezeti termeink felújítása. Átépítettük mosdót, bővítve a rendelkezésre álló helyiségek számát. Megújult a körkápolna világítása, valamint
a termekben használt összecsukható asztalok felújítása is
megtörtént. A belépő kis helyiség – amely a mosdók átalakítása révén nagyobb is lett – ajtóinak színvilága is össz
hangba került, és megoldott lett a fűtés is. A baba-mama
szobában immár hallgatható az istentisztelet, segítve ezzel
a kisgyermekes családok rendszeres és közös templomba járását. Fizikai környezetünk megújulása reményeink szerint
segíteni fogja a testvérek elkötelezettségét arra, hogy minél
többen vegyenek részt ne csak a vasárnapi, hanem hétközi
alkalmainkon is.
A gyülekezeti ház belső átalakítása után ebben az évben a
templom és környezete megújulásán szeretnénk munkálkodni. A tavalyi év folyamán befolyt közel 4 millió Ft összegű
céladomány felhasználásával megépülhet a templomudvar
akadálymentes megközelítését lehetővé tevő rámpa. Szeretnénk megfelelő szakember bevonásával átgondolni, és ha
szükséges, akkor fejleszteni a templom hangosítását. Szándékunk ebben az évben a templom belső dekorációjának (terítők, szőnyeg, takarók) megújítása és az úrasztala és közvetlen környezete felújítása is.
Szalai Zsolt gondnok
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Intézményi hírek
A 2019-es esztendő mozgalmasnak ígérkezik intézményeink életében. A presbitérium egy tavalyi határozatát követően az intézmények összevont igazgatótanácsa saját
tagjaiból és külső szakértők bevonásával létrehozott egy
munkacsoportot, amelynek feladata egy olyan intézményfejlesztési terv kidolgozása, ami irányt tud mutatni gimnáziumunk és óvodánk számára a jövőbeli fejlődési irányok
tekintetében. A gimnázium idén ünnepli indulásának 20.
évfordulóját, az óvódánk pedig éppen tízéves. E két kerek
jubileum is kiváló alkalom arra, hogy átgondoljuk jelenlegi helyzetüket és az ebből fakadó jövőbeli lehetőségeket.
Mindkét intézmény esetében idén lejár a jelenlegi vezető mandátuma. Az óvoda esetében Bene Andrásné tavalyi nyugdíjba vonulását követően Tóthné Kertész Zsuzsanna testvérünk egy évre vállalta a vezetői megbízást, így
idén meg kell találnunk azt az utódot, aki immár rendes,
ötéves megbízást kaphat. A gimnázium esetében Földi János igazgató úr második ötéves megbízatása is idén
jár le, az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket és döntési

folyamatot a presbitérium – mint a fenntartó gyülekezet
képviselője – már február folyamán elindította.
Gimnáziumunkban szeptembertől szeretnénk dr. Harmathy Andrásné lelkészünk mellé egy teljes állású lelkipásztort alkalmazni, akinek alapvető feladata a tanulók
lelkigondozása és a gimnáziumi és gyülekezeti ifjúsági
szolgálat összekapcsolása lenne.
Gyülekezetünket befogadták a Magyar Református
Egyház Óvodafejlesztési projektjébe, amelynek keretében lehetőségünk nyílik meglévő óvodánk gyógypedagógiai szárnnyal történő fejlesztése. Ennek első lépéseként még 2018 őszén megvásároltunk egy üres telket az
óvoda közvetlen szomszédságában, idén pedig elindul
az új szárny megépítésének tervezése. A bővítés révén
olyan gyermekeket is felvehetünk majd óvodánkba, akik
nevelése nem megoldható integrált módon. A pályázat
feltételei szerint a működés legkésőbbi megkezdésének
időpontja 2021 szeptembere.
Szalai Zsolt gondnok

Hírek, eredmények a Refiből
Az Úré legyen a dícséret és dicsőség azokért az eredményekért, eseményekért, amelyeket iskolánk diákjaival és
a szülőkkel az elmúlt időszakban átélhettünk.
Hálás szívvel gondolunk vissza 2019. február 23-ra,
amikor az iskola szülői munkaközössége jubileumi szülői
bált szervezett az iskolában. Ezen a jótékonysági bálon
800 ezer Ft adomány gyűlt össze az iskolakert szépítésére. Hálásan köszönjük a szülőknek a csodálatos estét!

Az Erasmus program refis csapata Helsingörben,
egy hulladékanyagokból készült köztéri szobor előtt

Erasmus projekt 2018/19
20 éves jubileumi bálunk a gimnázium tornatermében

A 2019-2020-as tanév felvételi időszaka zajlott és zajlik az iskolában. Ebben az évben tovább nőtt az iskolánk
iránti érdeklődés. Most 146 kisdiák próbálta meg önmagát a felvételi vizsgákon, közülük 60 fő kezdheti meg tanulmányait a következő tanévtől.
Az érettségire történő jelentkezések is lezárultak. Diákjaink összesen 290 vizsgát tesznek le, ebből rendes vizsga 211. Az idén is nagyon sok diák szeretne egy idegen
nyelvből és informatikából előre hozott érettségi vizsgát
tenni. Ők 79 vizsgán mérik meg a tudásukat. Vizsgázóink
középszinten 241, emelt szinten pedig 41 vizsgán vesznek részt. Sok sikert kívánunk nekik és a tanároknak is!
Mindeközben diákjaink tanáraink felkészítésével számos
versenyen vettek rész nagyon szép eredményekkel. Gratulálunk nekik és a felkészítő tanároknak! Soli Deo Gloria!
Földi János igazgató

A tavalyi tanév során új lehetőség kínálkozott a Szentendrei Református Gimnázium tanulói számára. Az Erasmus+ program keretein belül diákjaink négy ország –
Németország, Olaszország, Dánia, Franciaország – kultúráját ismerhetik meg, és új kapcsolatokra tehetnek
szert utazásaik során. A részt vevő diákokat az iskola egy
külön pályázat során választotta ki. A program témáját
(European City Tour) minden országban más-más irányból közelítették meg: megismerhették a fejlődő német
infrastruktúrát Berlinben, Olaszországban a múlt építészetével és az elektronikával foglalkoztak, Dániában pedig a modern ökoépítészet megvalósításának lehetőségeit mérték fel. A következő állomás Magyarország lesz,
ahol az eddigi élmények, tapasztalatok alapján folytatják
a közös munkát a projekten, ami a jövő művészetének,
társadalmának és gazdaságának átfogó bemutatása. A
program utolsó állomásán, Franciaországban pedig a diákok makettet készítenek a jövő városának felépítéséről.
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intézményi események

A Szentendrei Református Óvoda jótékonysági farsangi bálja
A mára hagyománnyá vált farsangi jótékonysági bálunk
idén február 9-én került megrendezésre, amelynek ismét
a Szentendrei Református Gimnázium adott otthont. Ezúton is szeretnénk megköszönni Földi János igazgató úrnak a lehetőséget.
Szombaton este hét órától fogadtuk az érkező szülőket. Mielőtt mindenki elfoglalta volna a helyét, a vendégeinknek lehetőségük adódott egymással ismerkedni,
beszélgetni, megtekinthették a kihelyezett tombolára
és az árverésre felajánlott tárgyakat. A tombolajegyek a
bálozók nagylelkűségének köszönhetően mind elkeltek
(„A jókedvű adakozót szereti az Isten” 2Kor 9,6-7)
Jelenlétével ebben az évben is megtisztelte a jótékonysági bálunkat feleségével dr. Harmathy András gyülekezetvezető lelkipásztor és Földi János igazgató úr, valamint volt óvodavezetőnk Bene Andrásné és férje. A régi
szülők közül köszönthettük a Gellén családot és Nagy Domokos presbiter urat, akinek minden gyermeke intézményünkbe járt.
A bált köszöntő beszédével Tóthné Kertész Zsuzsanna
óvodavezető asszony nyitotta meg. Vendégelőadónk ebben az évben Bolba Éva volt, aki partnerével, Szili Róberttel egy csodálatos jazz zenei válogatással kápráztatott el
bennünket.
A vacsora elfogyasztása után Rigó Erika néptáncra invitálásához sok szülő csatlakozott, majd miután kellően
elfáradt mindenki, a nagyteremben helyünket elfoglalva
kezdetét vette Kádár Péter vezetésével az árverés. A vendégek buzgón licitáltak, ennek is köszönhető, hogy szép

Báli vacsora az Áprily teremben

bevétellel zárult a bál. Idén a szülők az előző éveket felülmúlóan sok tombolatárgyat ajánlottak fel, így a sorsolást követően szinte mindenki gazdagodhatott valamilyen nyereménnyel.
Az este további részében a táncolásé és a hajnalig tartó
mulatásé volt a főszerep, amelyhez idén is a Lombos Music Band szolgáltatta a talpalávalót.
Az összegyűlt pénzt idén a pedagógusok munkáját segítő fejlesztő és foglalkoztató eszközök beszerzésére
fordítjuk.
Hálás köszönetünk az óvoda dolgozóinak, a szülőknek és minden szervezőnek, segítőnek, aki a munkákban
részt vett! Jövőre a tizedik jubileumi bálra is szeretettel
hívunk mindenkit!
Izsó Emma Ivett
óvodapedagógus, Halacska csoport

Nyílt nap a Református Óvodában
„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és
ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.”
Lk 18,16

Február 28-án nyílt napot tartott az óvoda, amelyre sok
szeretettel várták az óvoda munkatársai az odajáró gyermekekkel együtt a szülőket és azokat a kisgyermekeket, akiket ősztől szeretnének az óvodába beíratni. Bár
az idei alkalom sok szempontból hasonlóan alakult a korábbi évekhez képest, egy fontos változás azonban történt. Ahogyan korábban is, a szülők és gyermekeik most
is betekinthettek a csoportszobákba és a tornaterembe,
kipróbálhatták a játékokat,
az óvó nénik kézműves játékokkal foglalták le a gyerekeket, és kitartóan válaszoltak a szülők kérdéseire.
Idén azonban az idelátogató családokkal még jobban
szerettük volna érzékeltetni,
hogy nemcsak az óvoda, hanem gyülekezetünk is tárt
karokkal várja őket. Ezért
minden óvodai csoportban
egy-egy, már az óvodába
járó gyermek szülője is fogadta a családokat. Az óvodát és a gyülekezetet már
Az első találkozás az óvodával

jól ismerő anyukáknak így lehetőségük adódott megosztani tapasztalataikat a gyülekezetünkben megélt élményekről és az ottani közösség által nyújtott szeretetről.
Ezenkívül személyesen is meghívhattuk a családokat a
gyülekezet által szervezett alkalmakra (baba-mama kör,
gyermekistentiszteleti alkalmak, bibliakörök, nyári táborok stb.), amelyekről egy szórólapon keresztül is tájékoztatást kaptak.
A szülők többsége érdeklődéssel fogadta ezeket a beszámolókat. Többen is voltak, akik néhány éve költöztek Szentendrére, és örültek, hogy az óvodai közösségen
túl a gyülekezet is többféle kapcsolódási pontot kínál
számukra. Sok anyuka, aki a kicsi(k) miatt zárkózottabb
életmódot folytatott az elmúlt években, kíváncsian hallgatta a baba-mama körről és a gyermekistentiszteletről
szóló tájékoztatót, amelyek nemcsak a gyermekfelügyelet problémáját segítik megoldani, hanem lelki növekedésüknek is lehetőséget nyújtanak ebben az elvonultabb
életszakaszban.
Minden családnak megemlítettük a legközelebbi gyülekezeti nap alkalmát is mint a következő lehetőséget,
ahol ismét találkozhatunk: ők egymással, a gyülekezet velük és ők is a gyülekezettel. Hiszen egymást minél jobban megismerve formálódhatunk igazán keresztyén közösséggé, amely az Istennel való kapcsolatunkat
is mélyítheti.
Turáni Laura
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egyházi/zenei események

Szeretethíd
Gyülekezetünk idén negyedik alkalommal vesz részt a
Református Szeretetszolgálat május 24–25-én megrendezendő Szeretethíd programján, amelynek keretén belül a Kárpát-medence református gyülekezetei ezen a
két napon egyszerre szeretnének valami hasznosat cselekedni. Legyen az idősek látogatása, parókia, temető rendbetétele, iskola, óvoda felújítása, jótékonysági
programok szervezése és még számtalan dolog. Eddig
az asszonykör a gimnazistáknak ülőpárnákat készített,
részt vett segítőként a Luther és a Családi jótékonysági futásokon, ahol sok gyülekezeti tagunk is szolgált. Az
óvoda dolgozói és az odajáró gyermekek szülei is segítőként és résztvevőként is jelen voltak amellett, hogy
az óvodaudvaron a nagytakarítást és az udvari játékok
felújítását is elvégezték. Ezek mind-mind a Szeretethíd
eseményei voltak, amelyeken összességében ezer ember

vett részt, résztvevőként és segítőként egyaránt: gyülekezeti tagok, szülők, gyerekek, a város lakossága. A
Szeretethídon általában 18-20 ezren vesznek részt Kárpát-medence szerte. Eddig én szerveztem ezeket az eseményeket, de látom, hogy a gyülekezetünkben élénk
ifjúsági élet van, valamint megerősödött és sokat szolgál
a férfikör, asszonykörünk is aktív. Felkérem őket, hogy
gondolkodjanak, mivel tudnánk részt venni május 2425-én ezen a református közösségi eseményen, amelynek a megszervezésében is számítok rájuk. Nemcsak közösségek, hanem egyének is vállalhatnak szolgálatot. A
pkadar56@gmail.com e-mail címen és a 06 30 952 1972es telefonszámon várom az ötleteket, amivel részt vehetünk egyházunk közös szolgálatában.
Kádár Péter
Szeretethíd Észak-Pest egyházmegyei koordinátor

Rendelkezés az SZJA 1+1%-áról

V IR ÁGVA SÁRNAPI HANGV ER SENY

Aki személyi jövedelemadót fizet, rendelkezhet annak
kétszer 1%-a felől. Az egyik 1% felajánlásához valamelyik alapítványunkat ajánljuk a testvérek figyelmébe:

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

Alapítvány a Szentendrei Református Gimnáziumért,
adószáma: 19179337-1-13
Alapítvány a Szentendrei Református Óvodáért,
adószáma: 18710247-1-13
vagy pilisszentlászlói szórványunk alapítványát:
Pilisszentlászlói Református Templomért Alapítvány,
adószáma: 18702453-1-13

2019. április 14-én,
vasárnap 18 órakor a Szentendrei Református
Gimnázium kápolnájában

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.

Műsoron:
C. Goudimel, C. Franck zsoltárfeldolgozásai,
J. S. Bach koráljai, Kodály Zoltán: Stabat Mater,
J. Haydn: A Megváltó hét szava a keresztfán,
W. A. Mozart: Lacrimosa a Requiemből
Vezényel: Bokorné Forró Ágnes
B E L É P ŐJ EG Y: 1500 F T.

Rendező a Szentendrei Kulturális Központ és Nonprofit Kft.

Karosi Bálint orgonaestje

Karosi Bálint Szotyori Nagy Gábor orgonaművésszel,
gyülekezetünk kántorával.

Március 17-én a Református Zenés Esték rendezvénysorozat
keretében Karosi Bálint nemzetközileg is elismert orgonaművész, zeneszerző, karmester, a New York-i Szent Péter-templom zenei vezetője adott nagy sikerű koncertet a Szentendrei
Református Gimnázium kápolnájában. Műsorának fókuszában
J. S. Bach művei mellett saját kompozíciói álltak, amelyben új
oldaláról is megismerhettük hangszerünk egyedülálló lehetőségeit egy jól ismert népdalfeldolgozáson keresztül is. Köszönjük adományaikat, amellyel hozzájárultak ennek a tartalmas estének a létrejöttéhez!
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mélybenéző

Úton…
Református családban
születtem. Felmenőim
nemzedékeken keresztül lelkészek és népiskolai tanítók voltak,
akik igyekeztek megélni Jézus tanításait. Viszonylag szegényen, az
50-es években kicsit a
társadalom peremén is,
de békességben, szeretetben, Isten iránti bizalomban nőttem fel.
19 évesen megismertem későbbi férjemet, aki szintén
lelkészcsaládból érkezett a Műszaki Egyetemre. A diplomaosztó után boldogan fogadtuk a martfűi cipőgyár felkínált állását, amelyhez szolgálati lakás is járt, de hamar
rájöttünk, hogy nem voltunk elég körültekintőek. A gyár
körül épült falu egy templom nélküli „szocialista közösség” volt, ahol tréfásan így fogadtak: „Az értelmiség
előtt itt két út áll. Az egyik az alkoholizmus, a másik járhatatlan.” Mi egy harmadik utat választottunk. Vezsenyben, a Tisza túlsó partján volt egy kis gyülekezet, ott találtunk közösségre.
Hat év múlva sikerült Szentendrére költözni. Itt boldogan kapcsolódtunk be a kicsi, de élő hitű gyülekezet életébe. Bolyki nagytiszteletű úr vezetése alatt fiatal házasok bibliaórájára jártunk, igét olvastunk, beszélgettünk, igyekeztünk tenni egymásért, a gyülekezetért

N YÁ R I TÁ BO R A IN K 2019

Kincskereső napközis hittantábor a templomnál,
gyülekezetünkhöz tartozó, 1–4. osztályos általános
iskolás korú gyermekeknek június 17–21., naponta
8–16 óráig.
Ifjúsági tábor konfirmált fiataljainknak Tiszaladányon, június 29-től július 7-ig.
Kis ifi-tábor Tiszaladányon, július 5–7.
Gyülekezeti tábor egyházközségünk tagjainak és
családjaiknak Szarvason július 28-tól augusztus 2-ig.
Részletek honlapunkon (www.szre.hu) és a lelkészi
hivatalban. Jelentkezni minden táborra 2019. április
30-ig hivatali időben a lelkészi hivatalban lehet.

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: Technova Digitális Nyomda

A kiadványunkban megjelenő cikkek, írások nem feltétlenül fedik mindenben a
szerkesztőség véleményét, hanem elsősorban azok szerzőinek gondolatait tükrözik.

– ami adódott. Én például segítettem fürdetni egy anyuka ikerfiait, vagy takarítottuk a templomot, amikor Juliska
takarító nénink megbetegedett, vagy előadtunk húsvétkor egy Strindberg-passiót a templomban, amit az egyik
körzeti orvos fordított le nekünk. Később asszonykörbe
jártam, fáslit, takarót kötöttünk leprásoknak, jártunk segíteni Leányfalura az idősotthonba, süteményt vittünk
az őrbottyáni gyermekeknek: próbáltuk felelős keresztyénként élni a hétköznapokat otthon, munkahelyen, utcán…, és igyekeztünk három gyermekünket úgy nevelni,
ahogy a keresztelőn megígértük. Az Ő különös kegyelme
– és nagy hálával tartozunk ezért –, hogy ők is és családjaik is bibliás, imádkozó, hitben élő emberek.
Most már egyedül élek Szentendrén. Az utóbbi években egyre inkább úgy éreztem, hogy – részben a férjem
elvesztése miatt, akivel mindig meg tudtam beszélni
mindent, másrészt a megszokott hétközi istentiszteleti
alkalmak is hiányoztak – kicsit megkopottá, és bizonytalanná vált a hitéletem. Egyre több kérdés tűnt megválaszolhatatlannak, és egyre messzebb volt egymástól
"kívánt s való magam". Ezért jártam végig a keresztkérdések hitmélyítő tanfolyamát, és járok azóta a szerdai
bibliaórára.
Sokat segített a keresztkérdések őszinte, közös útkeresése abban, hogy hittel elmondhassam az ének szavával:
Te ismered jól tévelygésemet,/ hányszor lázadt fel szívem
ellened./ Én elhagytalak, de Te sohasem./Most már halálomig Te légy, Uram velem!
Németh Gáborné Kati

H ÚS V É T I Ü N N E PI RE N DÜ N K

Április 14., virágvasárnap
8 óra: istentisztelet
10 óra: istentisztelet
Április 15–18., hétfő–csütörtök
19 óra: bűnbánati esték
Április 19., nagypéntek
10 óra:	ünnepi istentisztelet, közös kelyhes
úrvacsora
18 óra: passió
Április 21., húsvét vasárnap
7 óra:	feltámadást köszöntő istentisztelet a régi
református temetőben
8 óra:	ünnepi istentisztelet, közös kelyhes
úrvacsora (a templomban)
10 óra:	ünnepi istentisztelet, külön kelyhes
úrvacsora (a templomban)
Április 22., húsvét hétfő
10 óra:	ünnepi istentisztelet, külön kelyhes úrvacsora, felnőtt konfirmáció
13 óra: úrvacsorai istentisztelet a Skanzenben
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portré

Hidat képezni a népzene és az egyházzene között
Interjú Tímár Sára népdalénekessel
„Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen énbennem, olyanná lettem, mint a zengő
érc vagy pengő cimbalom.” (1Kor 13, 1)
Református hívő családban nőtt fel, és számos felmenője lelkipásztor. Gyülekezetünk
tagja, a Szentendrei Református Gimnáziumban végzett, és itt volt Szentendrén az esküvője is. Fantasztikus tehetséget kapott a Jóistentől, csodaszépen énekel, méghozzá szakrális énekeket népzenei stílusban. A Junior
Prima díjas népdalénekessel, Tímár Sárával
beszélgettem.
Mit jelent számodra az, ha templomban
népdalt énekelhetsz?
Az egyik legőszintébb formáját az
önkifejezésnek. A népdal üzenete örök,
a ma emberéhez is szól. Pontosan ezért tartom fontosnak, hogy a szakrális témájú népdalok, amelyek tartalma
a paraszti társadalom istenképét tükrözi, részese legyen
a keresztyén kultúránknak. Bízom benne, hogy hidat tudok képezni a most megjelent Református HÁLAÉNEK
népzenével című lemezemmel a népzene és egyházzene
között, hiszen a népzene saját zenei anyanyelvünk.
Hogyan született meg benned a gondolat, hogy ötvözd a
népzenét a református énekekkel?
Nálunk az ünnepek és hétköznapok elengedhetetlen
része ezeknek a dallamoknak az éneklése. Így nem csoda, ha a számomra két anyanyelvi szintű zenei kultúrát
szerettem volna kicsit közelebb hozni egymáshoz. A ma
embere nem énekel a templom falain kívül Istent dicsérő
énekeket és a templomban népdalokat. Számomra pedig
érthetetlen volt, miért nem próbájuk kicsit közelebb hozni az istentiszteleti alkalmakon a magyar népzenehagyományt. Űrt éreztem kisgyermekkorom óta, ezért hívtam
életre az autentikus népzenét játszó zenésztársaimmal
ezt a „református népzenei” lemezt.
Mi a tapasztalatod, hogyan fogadják az emberek a vallásos
népzenét?
Azt tapasztalom, hogy sikerült egy olyan rést találni,
amire nemcsak a református, de a népzenei közeg is nagyon várt már. Születtek már számos népzenére kacsintgató egyházi feldolgozások, de mi a zenészeimmel igyekeztünk valami merészen népzenei hangzást adni gyülekezeteink énekeinek.
Fogalmazhatunk úgy, hogy egyfajta küldetésed közelebb hozni a népdalokkal az emberekhez Jézust, a keresztyén hitet?
Azt gondolom, hogy a hit egy személyes megtapasztalás, egy személyes út, így nem szeretnék senkit sem téríteni. Viszont azt remélem és tapasztalom is, hogy ezek
az átdolgozások hatással vannak a környezetemre. Ha
az énekhangommal és a személyes utammal adhatok az
embereknek, annak nagyon örülök. Hálás vagyok, hogy
kaptam ezt az adományt, és ilyen csodás szakmám lehet.

Saját lemezed is van, és ha jól tudom,
ehhez az anyagot te magad gyűjtötted.
Beavatsz minket, hogyan született meg
ez a lemez, és mit kell tudni róla?
A tavalyi évben egyszerre ért két lehetőség. Pályázat útján megvalósíthattam a Minek nevezzelek… című autentikus népzenei szólólemezt, amelyen
javarészt a saját gyűjtési élményeimből szerkesztettem az összeállításokat. Ezek többnyire erdélyi muzsikák,
hiszen Mezőségen és Küküllőmentén
jártam számos alkalommal gyűjtőúton.
A másik a már emlegetett Református
HÁLAÉNEK népzenével című lemez,
amin dicséreteket és zsoltárokat dolgoztunk át népzenei kísérettel, illetve
szakrális témájú népdalokat játszunk
rajta. Az átdolgozásokban segítségemre volt Szabó Dániel és Bolya Mátyás, akik szintén muzsikálnak a lemezeken.
Te az éneklésre születtél. Mit érzel, miközben vallásos énekeket énekelsz?
Amikor éneklek, és igazán jelen tudok lenni benne, akkor úgy érzem, minden érzelmemet és hitemet bele tudom énekelni a dalokba, és azt hiszem, ezt csak így érdemes csinálni. Ha hiteles előadó vagyok, akkor a hangom
eljut a közönséghez is, és akkor történik valóban egy
ajándékátadás. Ahogy figyelem a pályámat, szépen kirajzolódik egy gondos atyai kéz munkája rajta…
Az ének is egyfajta ima. Te hogyan vélekedsz erről?
Teljes mértékben egyetértek ezzel az állítással. Én azt
gondolom, hogy a zenének, éneknek komoly közvetítő
szerepe van. Ha valaki énekel, akkor minden porcikájával
benne tud lenni abban az üzenetben, amit az elhangzott
szó tartalmaz. Mindegy, hogy ezt egy színpadon vagy
otthon, a zuhany alatt teszi az ember.
Hol hallhatunk téged énekelni?
2018 őszén indult útjára egy régi nagy álmom: népzenei műhely és táncház indult a Szentendrei Kulturális
Központban, amelynek én vagyok a házigazdája. A Sebő-
együttessel április 11-én koncertezünk Budapesten két
helyszínen is, és a Dalinda acapella együttesemmel pedig az Országos Táncháztalálkozón, a MÜPA színpadán
és az A38 hajón leszünk hallhatóak. Szeretettel hívunk
mindenkit.
Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
Húsvét hétfőn jelenik meg egy videó, amit öcsém, Benjámin forgat majd. Az egyik legrégibb húsvét reggeli énekünket, a Krisztus feltámadott kezdetű 185. dicséret feldolgozását vesszük fel videóra. Zenei terveimet tekintve
most ősszel megyünk egy amerikai koncertkörútra, ezt
követően pedig szeretnék egy magyarországi és egy erdélyi turnét is szervezni a református énekekkel.
Bogátiné Schütz Gabriella

