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A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA

A hatályban lévő köznevelési törvény új
választási lehetőséget vezet be minden állami
általános iskolában 2013 szeptemberétől. Minden 
1. és 5. osztályos gyermek esetében a szülők
választhatnak két tantárgy között. Maga a törvény
az erkölcstant vezeti be az általános iskolákba, de az
erkölcstanóra a lelkiismereti és vallásszabadság
értelmében kiváltható felekezeti hit- és erkölcstan-
nal. A hittan így a gyermekek órarendjének része
lesz. Az órarendben szereplő református hittan
órákat Kőbánya – egyházközségünk területén
működő – iskoláiban a hittanoktatónk és a lelkipász-
torok tartják. Erről minden iskola igazgatójával
egyeztettünk.

„Biblia, műveltség, élmény” – a
református egyház ebben a három
szóban foglalja össze a hit- és erkölcs-
tan órákon átadottakat. A református
hittanórán Isten Igéje, a Szentírás áll a
középpontban, melynek ismerete
egyrészt az alapműveltség része, más-
részt pedig üzenete van a gyermekek
számára is. Hit-és erkölcstan órákon a
szentírási történetek alapján olyan
fontos témák és kérdések kerülnek elő,
amelyeknek a feldolgozása segíti gyermekeink 
eligazodását az élet apróbb és nagyobb dolgaiban.
Ezáltal olyan krisztusi értékrendszert és erkölcsi
látásmódot szeretnénk közvetíteni, amely ma is
megélhető. Így egyszerre kapnak ismeretet a
Bibliáról és a bibliai történetekről, valamint a keresz-
tyén értékrend alapjaival is megismerkedhetnek. 

Mi az előnye a hit- és erkölcstan tanulásának
az erkölcstanhoz képest? Hit nélkül az erkölcstan
„homokra épített város”. Lehet, hogy hall és tud
majd valamit a gyermek és az ifjú a jó és a rossz
közötti különbségről, de Isten kegyelme nélkül nem
lesz ereje a jót választani. Ugyanis az erkölcstan
önmagában csak az elfogadott társadalmi normákat
oktatja, megkísérli a gyermekek és ifjak lelkiismere-
tét helyesen beállítani a barátaihoz, szeretteihez,

ismerős és ismeretlen emberekhez, valamint a 
természethez fűződő viszonya területén. Azt 
azonban még a híresebb materialista gondolkodók is
beismerik, hogy arra a kérdésre, hogy mitől jó,
tisztességes egy ember, csak transzcendens, tehát
természetfeletti gyökerekre visszavezethető válasz
adható. Meg kell óvnunk a gyermekeket attól, hogy
ezeket a transzcendens gyökereket babonákban,
okkultizmusban, ezoterikus tanokban keressék. A mi
hitünk és meggyőződésünk az, hogy helyes válasz
az erkölcs kérdéseire csak Isten kijelentésében, 
a Szentírásban található. 

A válasz az a hála, amit az az ember érez, aki
megértette Istennek a teremtett ember 

iránti szeretetét, amely egyszülött Fiának,
Jézus Krisztusnak az érettünk, miattunk
és helyettünk elszenvedett kereszt-
halálában lett nyilvánvalóvá, Aki által
személyes kapcsolatot találhatunk a
hatalmas Teremtő és mindeneket 
bölcsen igazgató Istennel. Ezt fejezi ki
tömören az evangéliumok evangéliuma:
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy

egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete

legyen” (Jn 3, 16).
Ahhoz, hogy valaki idáig eljusson, meg kell

ismernie a Bibliát, a Tízparancsolatot, az ősatyák
történetét, Jézus életét és tanítását, az apostoli 
leveleket, a reformációt és hitvallásunkat. Ezekre ad
megalapozást és jó ismeretet a hit- és erkölcstan
tanulása. 

Olyan lehetőséget kaptunk ezzel Urunktól,
mely fél évszázad alatt nem adatott meg: 
gyermekeink Isten Igéjéről, szentségéről és
kegyelméről, szabadító üdvtervéről hallhatnak az
állami iskolákban is. Hordozzuk imádságainkban 
ezt az Istentől kapott nagy lehetőséget, hogy jól
éljünk vele és legyen áldás minden szolgálatunkon.   

Sz-S.G.

„Azt tedd, amit helyesnek és jónak lát az Úr, hogy jó dolgod legyen” (5Móz 6, 18)

“Szívleljétek

meg mindazokat az

igéket, amelyekkel ma

intelek benneteket: fiaitok-

nak pedig parancsoljátok

meg, hogy tartsák meg.

Mert nem üres beszéd az

számotokra, hanem életet

jelent nektek”
(5Móz 32,46-47)
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I G E I  Ü Z E N E T

A pünkösd utáni vasárnapot Szentháromság-
vasárnapnak nevezzük, és ez jelzi az ünnepes félévnek
a befejeződését. A nagy üdvtörténeti ünnepek mögöttünk
vannak: advent, karácsony, virágvasárnap, nagypéntek és
húsvét, áldozócsütörtök és pünkösd.  Ez persze nem
jelenti azt, hogy most már nem kell templomba jönni.
Templomba minden vasárnap jönni kell Isten dicsőítésére,
lelkünk táplálására és üdvösségére.

Ezen a vasárnapon minden esztendőben a
Szentháromság titkaival foglalkozunk. Keresztyén vallá-
sunknak egy különleges isten-fogalma van. Nevezetesen
az, hogy Istenünk Szentháromság egy, örök, igaz
Isten. Minden istentiszteletünket az Ő nevében kezdjük.
Mi egy olyan Istenben hiszünk, Aki egy, de személyében
három. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Isten háromféle
formában jelenik meg az embernek, háromféle formában
mutatkozik be a Szentírásban, ám Ő egy Isten! 

Érdekes dolog, hogy maga ez a szó:
„Szentháromság” ilyen formában nem fordul elő a
Szentírásban, de a lényeg annál inkább. Isten a Bibliában
háromféle módon jelentette ki magát. Ő a Mindenható
Atya, Aki mennynek és földnek Teremtője és
Gondviselője. Aztán kijelentette magát úgy, mint Fiú
Isten, Aki az Úr Jézus Krisztusban emberré lett,
szenvedett, meghalt, feltámadott és
mennybe ment – elvégezvén ezzel az
emberiség megváltásának nagy művét.
És ez az Isten az első pünkösd óta
Szentlelkével itt van közöttünk minden
napon a világ végezetéig. Az Egyház
ideje a Szentlélek Isten korszaka. Így és
ezért beszélünk tehát Atya-Fiú-
Szentlélek, teljes Szentháromság, egy,
örök, igaz Istenről.

És azért csodálatos ez az ünnep-
nap, mert alkalmunk nyílik arra, hogy 
visszapillantsunk az elmúlt nagy
ünnepekre, és meglássuk azt, hogy e mai vasárnap 
mintegy egységbe foglalja az Atya szeretetét jelentő
karácsonyt, a Fiú megváltó munkáját jelentő nagypénteket
és húsvétot, valamint a Szentlélek kiáradására
emlékeztető pünkösd nagy isteni ajándékait. Mert így
jelentette ki magát a nagy keresztyén ünnepekben Isten,
mint Atya-Fiú-Szentlélek, teljes Szentháromság, egy,
örök, igaz Isten.

Mármost ugyanez a Szentháromság benne van
alapigénkben is. „Magasságban és szentségben lakom” –
mondja az Úr. „Magasságban” – természetesen nem 
helyileg, hanem minőségileg magasan: fölötte mindennek.
Isten nem egy darabja ennek a világnak, hanem rajta
kívül és fölötte álló hatalom. És „szentségben”, tehát
abszolút tökéletes tisztaságban, olyan fényben, aminek
nincs árnyéka, olyan világban, mely számunkra 
teljességgel megközelíthetetlen. Olyan lényegi távolság-
ban, ami nem hidalható át sem gondolattal, sem érzéssel,
sem fantáziával, sem akarattal, sem a leghatalmasabb
távcsővel. Istennek ezt a mindenek fölött uralkodó 
dicsőségét, titokzatosságát fejezi ki ez a szó: Atya.

De a titokzatosságot még csak növeli az, hogy
Isten nemcsak a magasságban és szentségben lakozik
valahol fölöttünk, hanem ugyanakkor „a megtörttel és
alázatos lelkűvel is”. Tehát nemcsak fölöttünk van vala-
hol elérhetetlen messzeségben, hanem egészen velünk is
van olyan valóságosan, mint egy sorstárs, barát, testvér.

Velünk van annyira, hogy részt vesz az életünkben,
szomorúságunkban vigasztal, küzdelmeinkben mellénk
áll, leül velünk az ebédlő asztalunkhoz, magához veszi a
bűneinket, velünk jön a halálunkba. És mindezt olyan
valóságosan és természetesen, ahogyan kézzelfogható
formában megmutatta ezt a Názáreti Jézus személyében,
Aki tényleg végigélt egy egész emberi életet itt e földön 
a születéstől a halálig. Tehát annak a Magasságos és
Szentséges Istennek ezt az életre-halálra szóló velünk-
létét fejezi ki ez a név: Jézus, a Fiú Isten.

Ám ugyanez a fölöttünk és velünk lévő Isten 
bennünk is akar élni. Valahol a lelkünkben, a
szívünkben. Ahogyan Ő mondja: „Felüdítem az alázatosak
lelkét, a megtörtek szívét”. Tehát ez a Magasságos és 
felséges, szent Isten benne akar hatni a szívünkben, a
gondolatainkban, a szeretetünkben, az imádságainkban,
a szolgálatunkban, mint megelevenítő, felüdítő és jóra
vezérlő, tisztogató égi hatalom. Istennek ezt a bennünk
élő és minket éltető titokzatossága az, amit így nevezünk:
Szentlélek.

Íme, a teljes Szentháromság titka. Ugyanaz az
Isten fölöttem, mellettem és bennem! Ugyanaz az Isten a
magasságban és mégis a mélységben, távol és mégis
közel, elérhetetlenül és mégis bennem. Elképzelhetetlen

és mégis megtapasztalható valóságban.
Megközelíthetetlenségben és mégis a
legszorosabb életközösségben velem.
Valahogy olyanformán, mint a mérhetetlen
távolságban ragyogó Nap, amelyik 
sugaraival eléri a Földet, s így ragyogó 
világosságát és életadó melegségét
érzékeljük. 

Ezt a dinamikus feszültséget fejezi ki az
Atya-Fiú-Szentlélek hármassága az egy
igaz Istenben. De mindennél világosabban
mondja ezt Ő maga: „Magasságban és
szentségben lakom, de a megtörttel és

alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét,
felüdítem a megtörtek szívét.” 

Azt azért soha ne felejtsük el, hogy Isten Isten, mi
pedig emberek vagyunk! És hadd mondjam nagyon 
őszintén, hogy én még örülök is annak, hogy ilyen 
megfoghatatlan és kikutathatatlan Isten lénye. Nem is
tudnék hinni olyan Istenben, akit az én emberi logikám
kategóriái közé be tudnék fogni, s akinek a gondolatai
minden tekintetben olyanok lennének, mint az enyéim.
Hiszen az azt jelentené, hogy fölibe kerekedtem, birtokba
vettem Őt, sőt, kiderülne, hogy én magam csináltam,
kitaláltam a fantáziámmal. Szentháromság egy Istennek a
léte, a lényege mindig titok, misztérium marad a mi 
számunkra.

Azt azonban jó, ha mindig szem előtt tartjuk, hogy
Ő nem beszédtéma, hanem beszélgetőtárs! Őt igazán
megismerni nem a Róla való beszélgetéssel lehet, hanem
a Vele való élő, személyes élet-közösségben! Kiszámítani
Őt, mint egy matematikai képletet nem tudom. De ha
igazán hittel nyújtom ki Feléje a kezem, megérinthetem,
mint annak idején a vérfolyásos asszony megérintette
Jézus ruháját és meggyógyult. És ha igazán hittel 
hallgatok bele az Ő Igéjébe, akkor meghallom a hangját,
mint a jó Pásztor hangját. És ha alázatos szívvel
engedelmeskedem Neki, megérzem magamban az Ő 
erejét.

A hétköznapi életben ez azt jelenti, hogy mindig

„Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az Ő neve: Magasságban és szentségben lakom,
de a megtörttel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét.” (Ézs 57, 15) 
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T Á J É K O Z T A T Ó

Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy gyülekezetünkben az egyházfenntartói járulék
(ajánlott) összege 2013. évben is 6.000.-Ft. A Presbitérium évek óta nem emelt ezen az

általa meghatározott összegen. Az a felnőtt református egyháztag, aki ezt az egy 

naptári évre szóló hozzájárulást - akár személyesen a Lelkészi Hivatalban, akár postai

úton „sárga csekken” - befizeti, annak neve felkerül a Választói Névjegyzékre, azaz

szavazati joga van esetleges Egyházközségi Közgyűlésen. Ezenkívül az illető kifejezi

azt a szándékát, hogy gyülekezetünkhöz tartozik, és részt vállal annak anyagi terheiből.

olyankor tapasztalom meg a legjobban Isten élő
valóságát, amikor egészen őszintén beszélgetek Vele,
amikor minden szépítgetés nélkül kiöntöm Előtte a
szívem, amikor kezébe teszem az életemet, rábízom 
sorsomat, hogy legyen minden úgy, ahogy Ő akarja. És
mindig olyankor tapasztalom meg legjobban Isten élő
valóságát, amikor én is ugyanazt a mozdulatot teszem
valaki felé, amit Ő tesz felém. Lehajolok egy megtört
szívűhöz, irgalmas vagyok a felebarát iránt, megbocsátok
az ellenem vétkezőnek, részt veszek a másik örömében
éppúgy, mint bánatában. Tehát amikor konkrét tettekben
válik láthatóvá valaki iránt a krisztusi mozdulat.

Olyan jó, hogy átengedhetem magamon Isten
jóságát, szeretetét, könyörületességét a felebarát felé
valami konkrét segítő tettben. Ilyenkor érzem igazán,
hogy a magasságban és szentségben lakozó Isten velem
és bennem is van.       Szilágyi-Sándor Gabriella

REFORMÁTUS ÖNÉRZET

Lapunk 3/2010. számában a református öntudatról írtunk.
Folytatásaként e gondolatnak sorra vesszük a református élet eszmei
megnyilvánulásainak többi jellemvonásait is. Az alábbiakban
Hatolkay Kázmér (1892-1948) volt kőbányai református lelkipász-
tor 1930-ban megjelent írását közöljük – mindnyájunk tanulságára. 

A világtörténelem utolsó négyszáz esztendejében színpompássá virágzott a keresztyénségnek a Jézus Krisztus és az 
apostolok által elültetett hatalmas fája; annak minden virága a református életstílus egy-egy vonása. Ezek a vonások kell, hogy
ragyogóan legyenek beleszőve a református ember életébe. Jól meg kell őket figyelnünk, hogy öntudatosan kifejlesszük magunkban.

A református önérzet nem új és nem idegen vonás bennünk. A református ember sohasem szégyelli vallását, nem rejtegeti,
nem titkolja el, hogy ő református, hanem mindenki előtt nyíltan, bátran, önérzetesen megvallja. Dicsőségnek tartja azt, hogy ő
református lehet. Rólunk, magyar reformátusokról sokszor mondják honfitársaink, hogy „vastagnyakú kálvinista”. Értenek ezalatt
valami keménységet, konzervatív ragaszkodást megszokott formákhoz és lényeghez, el nem titkolt büszkélkedést stb., s ezt tekintik
református önérzetnek. De nem ez az igazi értelmezése ennek a jellemvonásunknak. Legalább is a „vastagnyakúság” nem a
csökönyös maradiságban jelentkezik a református emberben, hanem abban, hogy az egyszer megismert igazsághoz halálig híven
ragaszkodik. Történelmi bizonyossság, hogy ez a „vastagnyakúság” sokszor lett utolsó mentsvára nemzeti kincseinknek, 
alkotmányunknak, szabadságunknak. Ha valami, úgy ez is méltán növelheti a református magyar ember önérzetét. 

De nem csak ilyen forrásokból táplálódik a református önérzet. Igazi forrása a hit, a vallás. Az a vallás, amely a 
legtárgyilagosabb és legszigorúbb vizsgálat alatt azt mutatja, hogy egyenes leszármazottja, elhajlás nélküli továbbnövekedése 
a Jézus Krisztus alapította apostoli keresztyén ősegyháznak. Amint a református ember megismeri hitét, annak egyszerű igazságai 
(az igazság mindig egyszerű!) belevésődnek szívébe, gondolkodásába, meggyőződésévé lesz, hogy az ő vallásában nincsen egyéb
a Jézus Krisztus tanításán kívül. És ez az igazság. Az igazság bírása pedig mindig önérzetessé teszi az embert. Csoda-e, 
ha az igazságot szerető magyarság örömmel fogadta a reformációt, amely szabadságszerető lelkületének, önérzetes szellemének
minden egyébnél jobban megfelelt. Amikor tehát a református önérzetről beszélünk, egyszersmind a magyar lélek jellegzetes 
tulajdonságáról esik szó. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy a református vallást „magyar vallásnak” nevezzék, minthogy igaz
volta, egyenessége, nemzeti nyelvű kultusza révén legközelebb férkőzött a nemzet gondolkodásához.

Mi a református önérzet tartalma? Az a boldogság, amely, ha érinti is a büszkeség határát, de alázatos megvallása annak,
amit a Szentírás így fejez ki: „Tudom, kinek hittem!” De tudom azt is, hogy ki vagyok, mivel tartozom az én mennyei Atyámnak,
milyen közeli, mert közvetlen viszonyban vagyok Vele. Azért önérzetes a református ember, mert tudja, hogy ő az Isten sáfára ezen
a földön, aki Jézus Krisztus váltsága által gyermekévé, családtagjává lett a mennyei Atyának, Akihez közvetlen útja van Jézus,
az egyetlen közbenjáró által. A királyi emberek önérzete ez, akik nem szolgaságra, lelki rabságra teremtettek. Istenhez való

hűségük, a Jézus tanításának, Isten parancsolatainak megtartása szabad emberekké neveli őket. Ezért volt a református önérzet
mindig jó letéteményese a nemzeti szabadságnak. És ezért kell a református embernek jó reformátusnak, istenfélő, hívő embernek,
Jézus Krisztus hű követőjének lenni, hogy a református önérzet nemcsak egyéni, emberi, de nemzeti, magyar erényét 
feddhetetlenül, felemelt fejjel ragyogtathassa az élő Isten dicsőségére.
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A M I  V O L T . . .
Április 14-én esti zenés áhítat keretében két tehetséges ifjú zenész mutatkozott
be gyülekezetünkben: Zubor Imre trombitaművész és Monostori Ferenc orgona-
művész. Műsorukon többek között Bach, Purcel, Pachelbel és Händel művei
szerepeltek. Az igehirdetés szolgálatát Farkas István végezte a 23. zsoltár
alapján:

„A 23. zsoltár azt írja le, milyen az, amikor Isten nyilvánvalóan jelen van az
övéi életében. Ez már a zsoltár alaphangulatából is kiderül: tele van békességgel,
megnyugvással, kiengesztelődéssel.

A zsoltár írója – Dávid, - aki pásztor volt, király volt, költő volt, zenész volt,
hívő volt, felteszi magának – és nekünk is a kérdést: Ki nekem Isten? És ezt a
választ adja: vezetőm, gondviselőm, társam!

„Az Úr az én pásztorom” – ez a kép, a pásztor képe visszavisz bennünket az
ókori kelet világába, ahol a törzsnek, a népnek a vagyonát a nyáj jelentette. 

A pásztor nagyon fontos és felelősségteljes feladatot látott el. Neki kellett vezetnie a nyájat. Gondoskodnia kellett a nyáj épségéről,
biztonságáról, friss zöldről és persze vízről. Ez nagyon nehéz volt a félig elsivatagosodott Közel-Keleten. Ehhez az kellett, 
hogy ismerje a tájat és helyes, jó úton vezesse a nyájat. Izráelben a pásztor mindig a nyáj előtt ment, és a juhok követték őt. Fontos
volt, hogy ráhagyatkozzanak, mert ő tudta a biztonságos átjárókat, a rejtett oázisokhoz vezető ösvényeket. És fontos volt a védelem
miatt is. A pásztorbot nem sétapálca volt a kezében, hanem éles szögekkel kivert buzogány, amivel meg tudta védeni a rábízott 
nyájat. Dávid pásztorként mindezeket átélte. 

De megtapasztalta azt is, hogy Isten mindezeket vele is megtette. Igaz, helyes, szerinte való úton vezette. Lelki és testi
értelemben gondoskodott róla. Megnyugvást adott neki és védelmezte sok ellenségével szemben. Pásztora volt az Úr Dávidnak
egész életében.  Dávid legtöbbször engedelmes volt Urával szemben. Ilyenkor sikerrel is vett minden akadályt.  A nyájnak a 
pásztor a sorsa. Tőle függ az élete, a halála, úgyis, mint nyáj, mint nép, mint közösség, de úgyis, mint egyén. Ezért rábízza magát
a pásztorra. 

Isten ma is arra vár, hogy rábízd életed! Hogy ebben a kusza világban megund végre az össze-vissza utakat és hagyd rá 
a vezetést. Jézus Krisztus, aki azt mondta: „Én vagyok a jó pásztor”, azért jött, hogy helyes, igaz és jó úton vezessen Téged!

Másodszor a kérdésre Dávid azt a választ adja, hogy Isten a gondviselője. Ehhez a vendéglátás ősi képét eleveníti fel. 
A keleti embernek még ma is nagy öröm, ha vendégül láthat egy idegent. Dávid egész életében élvezhette, ahogyan az Úr 
gondoskodik róla. Valóban, ahogyan egy lakodalomban a megrakott asztal kiszolgálja a vendégek minden igényét, úgy látta 
el Dávidot minden élethelyzetben az Úr. Dávidnak mindig biztos volt a holnapja, mert az Úr előre gondoskodott róla. Még akkor
is, ha nagyon bizonytalan, vagy veszélyes volt a helyzet! Mindig biztonságban volt, ellenségei gáncsoskodása ellenére sem ingott
meg az Úrban való bizalma. 

Isten számunkra is kínálja ezt a gondviselést. Akinek az Úr a gondviselője, az mindig, minden körülmények között biztos
lehet abban, hogy jó kezekben van az élete. Istent érdekli a sorsod. Lelki és testi értelemben egyaránt. Ezért mindent elkészített
számodra, és várja, hogy füves legelőkön terelgesse életedet. 

Végül Dávid ezt a megállapítást tesz: Isten a társam. Aki egyszer megtapasztalta Isten vezetését és gondviselését, az nem
akar többé máshoz tartozni. Az tudja, hogy Isten kezében van a legjobb helyen az élete. 

Ezért Dávid mindig egyre közelebb és közelebb akar lenni Istenhez. Egészen az Úr házában akar élni. Boldog érzés ez!
Isten is közeledik felénk. Jézus Krisztusban jött a legközelebb az emberhez, maga is emberré lett. Annyira közel jött, hogy

leemelte rólunk minden bűnünket, és felvitte azt a golgotai keresztfára, hogy ott megváltó halálával kiszabadítson Téged 
a kárhozatból. Ma is képes ilyen közel hajolni hozzád! 

Aki ezt hiszi, annak szól a Jézusi ígéret: „Én veletek vagyok mindennapon, a világ végezetéig.” Életünk minden napján
élvezhetjük Urunk közelségét. Minden napodon bátran ráhagyatkozhatsz, hogy Ő vezessen Téged. Minden egyes napon kérheted
gondviselését. És azt, hogy a társad legyen – egy életen át. 

Az idős Dávid élete végén boldogan állapítja meg, hogy Isten a vezetője, a gondviselője és a társa volt mindvégig. 
Neked kicsoda Isten? Legyen, társad, gondozó, és vezérlő Urad! Ámen.”  (Farkas István)

2013. május 4-én a Bárdos Lajos Zenei Hetek 

rendezvénysorozat részeként Női- és Férfikarok, össze-

sen hét énekkar találkozóját tartották templomunkban.

Párkeresés tabuk nélkül címmel öt egymást követő

szombaton házaspárok és még párkeresők beszélget-

tünk társkeresésről, házasságról, konfliktuskezelésekről.
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2013 május 12-én hét fiú és tizenkét leány, összesen 19 ifjú tett vallást Krisztus Urunkba vetett hitéről. A jobb oldali képen balról
jobbra állnak lent: Bíró Balázs, Horváth Nóra, Rudolf Krisztina, Szilágyi-Sándor András, Herr Szilvia;
fentebb: Gergely Réka, Bartalis Noémi, Kunvári Lilla, Bűkős Nándor, Petkes Ákos, Rédei Enikő, Kerestély Dóra, Böcker Fruzsina;
legfelül: Bayer Petra, Kiss Dóra, Ferencz Brigitta, Bartalis Ádám, Varga Nándor, Kerestély Márk és kurátoraink: Pankotai Ferenc,
Pálfi Gergely, Petkes Csaba.

Petőfi Irodalmi Verseny

Idén március 10-én, vasárnap megrendezésre került irodalmi versenyünkön ki más
előtt tiszteleghettünk volna, mint Petőfi Sándor előtt. Nem is csak azért, mert ilyenkor
mindenhol felcsendül a szabadságharc költőjének leghíresebb verse, a Nemzeti dal, de
idén ünnepeljük Petőfi születésének 190. évfordulóját is.
22 lelkes versmondó érkezett a versenyre, akik 3 kategóriában (alsósok, felsősök, 
18 év felettiek) mérettettek meg – leszámítva a kis Petkes Jázmint, aki bár egyedüli
óvodásként, ám annál ügyesebben szavalta a költő egyik művét. Őt az alsósok
előadásában többek közt a már korábban említett Nemzeti dal, az Arany Lacinak, a
Füstbe ment terv és a Lopott ló követte. Első helyezett ebben a kategóriában Kiss
Virág, második Bálint Huba, harmadik pedig Kiss-Fodor Márton lett, míg különdíjat
a két verssel is induló Szilágyi-Sándor Benedek kapott. A felsősöktől a Szülőföldemen,

az Anyám tyúkja és a Pató Pál úr is elhangozott. Itt Bodor Szimonetta lett külön díjas, első Herr Szilvia, második Böcker Júlia, harmadik helyezett
pedig Grimm Szabina lett. A harmadik és egyben utolsó kategóriában bár hárman indultak, viszont mivel három teljesen különböző stílusú ver-
set hallhattunk, így a zsűri három első díjat osztott ki. Így első helyezett lett Makai Istvánné, Kincses Piroska és Bajdik Istvánné is. Különdíjat
azonban itt is kapott egyvalaki, méghozzá Makai Istvánné, Marika néni, akinek ezzel köszönte meg a zsűri, hogy gyülekezetünk lelkipásztoraival
rendszeresen jár a kerület idősek otthonaiba, ahol minden alkalommal más és más verssel lepi meg az otthon lakóit. Minden versmondó emlékül
egy oklevelet, a díjazottak pedig még egy könyvet is átvehettek a zsűritől.
Ám amíg eljutottunk ide, bizony a zsűrinek szüksége volt egy kis időre, hogy meghozhassák az igen nehéz döntést. Ilyen sok szebbnél szebb vers
és jobbnál jobb versmondó közül nem volt könnyű ugyanis kiválasztani a legjobbakat. De a versmondók és a szurkoló családtagok, barátok sem
unatkoztak ez idő alatt. Megismerkedhettünk Petőfi Sándor életével, volt közös éneklés, megtanultuk ugyanis a költő Befordultam a konyhára

című megzenésített versét és kis mozgás gyanánt egy népi játékos csúfolódó táncot is megtanultunk.
Reméljük, hogy a jövő évi irodalmi versenyen is legalább ennyi, ha nem még több verset hallhatunk majd, és akár még több előadótól!   Zubor Rozália

X. Kőbányai Mesterdalnokok Versenye

„Minden embernek a lelkében dal van...” - írta meg már jó néhány évvel
ezelőtt Babits Mihály. De dal ne csak a lelkünkben legyen, adjuk is ki azt
magunkból. Hiszen miért ne osztanánk meg azt másokkal is mindenki
örömére?
„Én minden este legalább 10 percet szoktam énekelni. És nagyon jól is
szokott esni.” - vallotta be egy vasárnapi istentiszteleten Papp Vilmos
nagytiszteletű úr, amikor a X. Kőbányai Mesterdalnokok Versenyre 
buzdította a leendő versenyzőket és a szurkoló közönséget.
„Kétszeresen imádkozik, aki jól énekel” - és olvashattuk lapunk előző
számában Szent Ágoston buzdító szavait is. Mindkettőnek lett is hatása,
hiszen szép számmal jelentek meg március első vasárnapján 
a Nagyteremben a bátor dalnokok. Piciktől a nagyokig minden 

korosztály képviseltette magát. Ők mindnyájan legalább 30 zsoltárt és dicséretet tudtak, amelyek közül hármat adtak elő. Persze
volt, aki jócskán túlteljesítette az elvártakat. Makai Istvánné Marika néni több mint 400 dallal nevezett. És bár ő végül betegség miatt
sajnálatos módon nem tudott részt venni az eseményen, több mint egy tucat éneklő testvér gyűlt össze, hogy Istent dicsérő
énekeket, zsoltárokat, dicséreteket énekeljenek az Úrnak és a jelenlévőknek.
De csak a kórus után. A délutáni eseményt ugyanis az ő fantasztikus kis koncertjük indította, ezt követték a dalnokok egyéni 
produkciói. Mivel az idő pillanatok alatt elrepült és közel volt már az 5 óra, a közös éneklést közös nagy sütizéssel, teázással,
beszélgetéssel folytattuk, s végül Papp Vilmos nagytiszteletű úr rövid áhítattal zárta ezt a jubileumi eseményt.         Zubor Rozália
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Nekrológ helyett     -  dr. Papp Vilmosné Szűcs Erzsébet halálára

Örömre és hálaadásra késztetett jövetele. Összevonta az asszonyokat imádságos,
énekes, kézimunkázó közösségbe. Sokan voltunk. Drága, szép munkák kerültek ki

kezeinkből. Összetartoztunk, szeretetközösségben éltünk.
Lassan elmúlt az évek sokasága, és mi is fogyatkoztunk. Elmentek közülünk sokan.

Mindig fájdalmas volt a búcsú. Egy-egy szeretettet elveszíteni, elengedni mindig nehéz.
Hiány támad a nyomán. Hiányzik a kedvesség, a szó, az ének, az összetartozás öröme.

A mostani veszteségünk nagy. Nagyon nagy. Tudjuk pedig, hogy neki, Erzsikénknek
nyereség. Ott van, ahol bánat, sírás, fájdalom nincs többé, csak örökös öröm. 
Áldott legyen a mi drága Urunk, Aki már itt, ebben az életben tudatta velünk, hogy

az övéi milyen csodában részesülnek. 
Igen, de emberből vagyunk és siratunk. Isten veled, drága Testvérünk, Erzsikénk!

Köszönjük, hogy köztünk voltál. 
2013. március 9.                                         Asszonytestvéreid

Nagytiszteletű asszonyt március 19-én kísértük utolsó földi útjára a bajánsenyei temetőben.

TURKOVITS
IMRE

(1922 – 2009)

Ha valakinek emberi
arccal kellene a
Kőbányai Református
Egyházközség „logó”-
ját elkészíteni,
Turkovits Imre arcát

választaná. Őt mindenki ismerte, s ő ismert min-
denkit. 1986 első presbiteri űlésén elsőnek vállalta
azt, hogy minden istentiszteletre érkezőt köszöntés-
sel és kézfogadással fogad a templom ajtajában.
Isten adta évei szaporodásával egyre több dolga
akadt. A vállaláskor csak egy istentisztelet volt
vasárnaponként. Hamarosan bevezettük a
másodikat esténként. Turkovits Imre akkor is az
őrhelyén állt. Amikor pedig már a reggeli fél 9-es
istentiszteletre hívott a harang, az idősödő Imre
bácsi azt megelőzve már reggel 7 órakor kinyitotta
a templomajtót. A közbülső másfél órát azzal
töltötte, hogy az istentiszteletre indulókért 
imádkozott.
Vasárnapjai végül is így alakultak. Érkezett reggel 7
órakor, hazament délben. Újra érkezett esti isten-
tisztelet előtt 1 órával, s hazaindult annak végezté-
vel fél órával. Ő kezelte a világítást. Téli időben a
gyülekezeti teremben a fűtést. Jól tudta, hogy aki
Újhegyről vagy a Kertvárosból érkezik, egy órán át
tartózkodik a hidegben. Isten házában otthonos
meleggel kell fogadni. Ugyanezt az elvet vallotta a
keddi és csütörtöki bibliaórákon. Nem csoda, ha a
résztvevők is fél órával hamarabb érkeztek…
Bátoríthatták, vigasztalhatták egymást, és örülhet-
tek a keresztyén közösségnek. Amikor pedig 
elcsúszott a 36-os villamos sínvasán és csontját
törte, következő vasárnap Krisztus katonája már
ismét őrhelyén állt. Amikor pedig már járni nem
tudott, a legfiatalabb presbiter: Hársfai Dániel hozta
el gépkocsival. Életünk Ura majdnem egyszerre
szólította haza a legidősebbet és a legfiatalabbat.

P.V.

CSIZMADIA LÁSZLÓ
(1918 – 2000)

Ágostai vallású keresztyén volt. A
helvét hitvallás szellemében élt.
Luther Márton, Kálvin János egy-
forma helyet kapott gondol-
kodásában. Valamennyiőjüket
Jézus Krisztus uralta. Hogyan lett
a Kőbányai Református Egyház-
község presbitere? Korábbi lakhe-
lyén csak evangélikus templom
volt. Feleségével, Melindával, aki héregi református lelkész
leánya, magától értetődően ott dicsérték Istent. Kőbányára
kerülvén azonban azt mondta: Melinda két évtizeden át velem
járt istentiszteletre, most én járok vele ennyi időt…
Foglalkozása szerint lévita-tanító. A „lévita” mindkét egy-
házban olyan tanítót jelentett, aki nemcsak hittant oktatott,
konfirmációra előkészített – más tantárgyak mellett – hanem
lelkész hiányában istentiszteleti szolgálatot is végzett.
Elállamosították a virágzó egyházi iskolákat. Szélnek eresz-
tették a kiváló tanítókat. Ezzel felmérhetetlen kárt okoztak az
egész országnak.
Csizmadia László egyházközségünk temetési kántora lett.
Hatalmas basszus-bariton hangján nemcsak közreműködött a
temetési istentiszteleteken, de magas színvonalra emelte
őket. (Egy alkalommal ő a segédlelkésszel együtt szolgált a
sírnál. Eközben a lelkész egy másik temetési menettel haladt
a főúton. Vagy 100 méterről már hallatszott éneke. A járdán
menők megállva hallgatták.)
Nagy szerepe volt abban, hogy újra méltóságteljes lett a 
templomi úrvacsorai közösség. Korábban ugyanis valakinek
az ötletére bevezették az ún. különkelyhes – magyarán
„stampedlis” – úrvacsoraosztást. Arra hivatkoztak, hogy a
közös kehely fertőz. Az egész világtörténelemből nem lehet
erre esetet említeni!!! A „kupicás rendszer” ellenkezik Jézus
Krisztus szándékával! Az 1986 januári alkalomra már előkerült
az elzárva tartott 13 művészi kehely közül négy. Az ünnepi
alkalmat követően pedig sokan hálálkodtak a rend helyre-
állításáért. Egyikőjük így fejezte ki addig lappangó belső 
feszültségét: „Most már nem úgy vesszük magunkhoz a
jegyet, mint a böllérek disznóvágás előtt stampedliből a
pálinkát”.
Rendszeresen részt vett az elárvult lápafői eklézsia látoga-
tásában. Igehirdetéseit sokáig emlegették az ottani hívek.

P.V.

E M L É K E Z E T E S  K Ő B Á N YA I  R E F O R M Á T U S O K

Nt. dr. PAPP VILMOSNÉ
szül.SZŰCS ERZSÉBET

(1930 – 2013)
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- Mesél a bécsi erdő – s hogy mit is? Gyülekezeti tagokkal együtt hallgatjuk meg egynapos kirándulásunkon.
Indulás autóbusszal június 1-én reggel 6 órakor az Ihász utca 15. szám elől. Útvonal, program és minden egyéb a
korábban kiadott tájékoztató alapján. Jó készülődést és tartalmas szép napot kívánunk a résztvevőknek!

- június 4-én délelőtt 10 órától tartjuk a nyári szünet előtti utolsó Baba-Mama köri alkalmat. EkkorJaczkovitsné
Balaskó Márta (öt gyermekes édesanya és pedagógus) előadását hallgathatjuk meg Engedékenység vagy szigor?

Szülői nevelési attitűdök címmel. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
- június 6. csütörtökön kerül sor az idei Canonica visitatio-ra, azaz az egyházlátogatásra. 18 órakor 

istentisztelet a templomban, utána presbiteri ülés.
- június 7. pénteken 18 órától Házaspárok Órájára hívjuk és várjuk a kedves Házaspárokat!
- június 9. Tanévzáró istentiszteleten szülők és gyermekek közösen adunk hálát Istenünk megtartó

kegyelméért, egész évben megtapasztalt segedelméért, áldásaiért.Ekkor kerül sor a hittanos bizonyítványok
kiosztására, ill. a nyári bibliai táborral kapcsolatos szülői tájékoztatóra is. 

- június 30-án Presbiterek vasárnapja
- július 7. (vasárnap) felnőttek konfirmációja lesz
- július 8. és 12. között Diakóniai Hét a Dunaalmási Református Szeretetházban. 
- július 21-én (vasárnap) este a Muzsika Hídja Fesztivál 2013 Kodály Zoltán emlékére elnevezésű kórusfesz-

tivál keretében több ország kórusa énekel majd templomunkban, többek között a Peking város Gang Wa kerületi
Református Egyház Kórusa is. Különleges élménynek ígérkezik!

- július 22. (hétfőtől) 27. (szombatig) bibliai táborba megyünk Balatonföldvárra. Még lehet jelentkezni!
- július 28-án vasárnap vendégeink lesznek a magyarkapusi gyülekezet tagjai
- augusztus 5-7.: ifis tábor Börzsönyligeten
- szeptember 1-én (vasárnap) 10 órától tanévnyitó istentisztelet

Isten iránti hálaadással számolok be a gyülekezet
közösségének azokról a felújítási munkálatokról, amelyeket
idén eddig elvégezhettünk. Azzal kezdtük, hogy megvásároltuk
a parókia átfedésének újabb szakaszához szükséges 12 ezer
darab cserepet. A tél hosszúsága miatt a munkát csak március
1-én tudtuk elkezdeni.  Ahogyan az a Nagyterem felújításánál is
megtörtént, úgy a parókia átfedésénél is tetőtéri ablakokat
helyeztünk el (11 db), megteremtve ezzel a tetőtér
beépítésének lehetőségét.Ez utóbbit az Építési Bizottság szak-
mailag is javasolta, hiszen ezzel a művelettel a tetőszerkezetet
is megerősítjük.

A következő munka-folyamat tehát a tetőtér beépítésének
elkezdése, két szoba, fürdőszoba és előtér kialakítása volt.
Ezekkel a munkálatokkal azonban csak addig jutottunk el, 
hogy állnak a falak, valamint az előszoba szerkezetkész váza, 
és a szigetelő anyagok a helyén vannak. Az anyagi forrásaink
eddig adtak lehetőséget. Még várat magára a falak gipszkar-
tonnal való lefedése, a villany-, víz-, illetve a fűtésszerelés.
Ahhoz, hogy ezt a két szobát használatba tudjuk venni, szükség
van egy lépcső és lépcsőfeljárat kialakítására is. Amennyiben
anyagi forrásaink lehetővé teszik, be kell fejeznünk az épület
még át nem fedett (Ihász utca felőli) szakaszának héjalás
cseréjét is.

Azonban egy újabb feladat elé is állított bennünket az Úr.
Többször jeleztük a gyülekezet felé, hogy a templom színes
ólomablakai is javításra, felújításra szorulnak. A régi festett
ablakaink közül 2 különösen rossz állapotban van. Ezeket
sürgősen fel kell újítanunk, hogy elkerüljük a nagyobb károkat.
Ehhez segítséget kértünk a X. kerületi Önkormányzattól, melyre
azonban a mai napig semmilyen válasz nem érkezett.

Hitünk és reménységünk szerint a mi Urunk, amiképpen
eddig is, úgy ezután is megsegít bennünket minden mi
munkánkban. Sz-S.A.

É P Í T K E Z É S E I N K R Ő L
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Megjelenik negyedévente     
Felelős szerkesztő: Szilágyi-Sándor Gabriella lelkipásztor

Technikai munkatárs: Blénessy István Sándor

E lap előfizetési díja vagy példányonkénti ára: tetszés szerinti adomány.

„Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a 

te dicsőséged hajlékának helyét” (Zsoltárok 26, 8)

Á L L A N D Ó  A L K A L M A I N K

-    minden vasárnap fél 9, 10 és 18 órakor istentisztelet

-    minden vasárnap 10 órakor gyermek-istentisztelet

-    minden kedden 16 órakor Idősek Klubja

-    minden kedden 18 órakor bibliaóra

-    minden szerdán fél 3-tól istentisztelet az Újhegyi

Idősek Otthona emeleti kápolnájában

-   minden csütörtökön 18 órakor esti istentisztelet, utána imaközösség

-    minden hónap 1. csütörtökén 18 órakor presbiterek órája

-    minden hónap utolsó vasárnapján 10 órakor úrvacsoraosztás

-    énekkari próba: a vasárnap délelőtti istentisztelet után 

és szerdán 1930 -tól

ALKALMAINKRA SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK

MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKET!

A lelkészi hivatal címe: 1105 Budapest, Ihász u. 15.

Telefon:  261-2205

Fogadási idő: hétköznapokon  9 – 13 óra között

weblapunk: www.refkobanya.hu
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