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Búcsúzunk Képes Ilonka nénitől

Kőbánya szülötte (1907. szeptember 4.) életének
103. évében az argentínai Buenos Airesben fejezte
be földi pályafutását (2010. január 25-én). A 
102. születésnapja előtt, 2009 nyarán egy kőbányai
istentiszteletet követően még 80 jelenlévő aláírásá-
val közösen – levélben – köszöntöttük.  Képes
Ilonka (Schirl Nándorné) életének utolsó évében
még 10 igehirdetéssel szolgált a buenos airesi 
magyar református kolónia gyülekezete körében. 
(Bár nincs magyar lelkészük, de egyházközségként
összetartanak!) 

Kőbányai egyházközségünk számon tartja a
nagyvilágban szétszéledt tagjait. Az Alkér utcában
nevelkedett Gál István minneapolisi professzort 
– a számítógép előállításában Neumann János
munkatársát – már nem köszönthetjük. (Orgonánk
teljes megújítását azonban neki köszönhetjük.)
Templomunkban megkeresztelt gyermekek élnek
Mexikóban. Svájcban, Németországban és Angliá-
ban itt esküdt házaspárok élnek. 53 éve konfirmált
hívünk Németországban él…

Képes Ilonka ifjú korában egy-
házközségünkben szolgált az akkori 6 hittanoktató
egyikeként. Majd feleségül ment László Géza
kőbányai segédlelkészhez, akivel – annak haláláig – 
a Gerecse tövében levő Héreg egyházközségben
szolgált. Megözvegyülése után visszajött
Kőbányára a szülői házhoz. Később újra férjhez
ment Schirl Nándorhoz, a Ganz Mávag főmérnöké-
hez. Összesen 4 gyermeke született.   Amíg Isten el
nem szólította, a buenos airesi magyar reformátu-
sok összetartója volt. 

Szép méltatásokat olvashatunk róla az
Argentínai Magyar Hírlap 2006 januári és 2010 már-
ciusi számában. Szőnyi Ferenc volt magyar
nagykövet szép méltató szavai: „Drága Ilonka néni,
fogadja el imádságból font koszorúnkat áldott,
gyönyörű emléke előtt”.

Megjegyzés: aki elköltözik, kérjük, írja meg
mihamarabb címét, hogy a szülőföld és anyaszent-
egyház kapcsolatot ápolhasson vele.    

P. V.

G Y Ü L E K E Z E T Ü N K

Áldást, Békességet! – Jó Munkát!

Örömmel jelentem, hogy hosszas előkészítő munka után a
318. számú Kőbányai Református Gyülekezet Méliusz Juhász
Péterről elnevezett cserkészcsapata több, mint 10 év szünetelés után
újraalakult és ismét megkezdte a munkát! 

A cserkészet egy olyan önkéntes, politikamentes, felekzetettől,
anyagi vagy egyéb társadalmi helyzettől, származástól, nemtől
független, de mindenképp keresztyén elveken nyugvó ifjúságnevelő
szervezet, mely igen kiterjedt országos és nemzetközi szövetséggel
bír 1907 óta. Fő célja, hogy „emberibb ember, magyarabb magyar“

váljon a fiatalokból, hogy a társadalomban hasznos, hazáját szerető,
Istenfélő embereket neveljen. 

Ennek érdekében hetente őrsi (kiscsoportos) foglalkozásokat
tartunk szombatonként 14 órától a Názáret Ifjúsági Otthonban,
melyeken a fiatalok könnyed, játékos és gyakorlatias formában 
kerülnek közelebb a magyar népi művészethez, a népdalokhoz, 
a történelemhez, a természetismerethez, az éves táborok során
pedig olyan ismeretekre tehetnek szert, mint például a sátorverés,
tűzrakás, tábori építmények készítése, csomózás, önellátás és még
számtalan és érdekes tevékenység tele sok-sok játékkal, kalanddal
és élménnyel. 

Tehát fiúk, lányok, ha elmúltatok már 10 évesek, bátran gyertek
és ismerjétek meg a cserkészet semmihez sem hasonlítható
végeláthatatlan világát!
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