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2015. Pünkösd hava

„… mi akar ez lenni?” (ApCsel 2, 12/c)
„Mi lett volna, ha…” Az ilyen, és ehhez hasonló
felvezetéssel induló okfejtéseket szoktuk általában
nagyon hamar leállítani, mondván: semmi értelme az
így kezdődő mondatoknak. Sok esetben ez így is van,
de én most mégis azt kérem, játszunk el a gondolattal:
mi lett volna, ha Krisztus feltámadása után 50 nappal
nem jön el a Szentlélek? Az a titok ugyanis, amiről
pünkösd kapcsán beszélünk, (de jó lenne élni is,
nemcsak beszélni róla…) könnyebben értelmezhetővé
válik, ha – a történés elé egyfajta negatív előjelet
helyezve – abból indulunk ki: mi lett volna, ha nem
jön el pünkösdkor a Szentlélek?
Mi lett volna? Nagy valószínűséggel a következő:
„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és
mindannyian együtt voltak ugyanazon a helyen, igen
nagy meleg volt, még csak egy kis szellő sem lebbent
az égen. Nem zavarta őket semmi és senki. Miért is
zavarta volna? Minden csoda három napig tart! Ki
emlékszik már arra, mi is történt 50 nappal ezelőtt?
Egyazon szomorkás hangon ismételgették: „…de szép
idők is voltak azok: együtt a Mesterrel!” Sok kegyes

zsidó tartózkodott akkor Jeruzsálemben… Szóba
került a Názáreti Jézus ügye is: „Már nem hallani a
követőiről. Úgy látszik, hogy elszéledtek.” Azután
témát váltottak és kezdték dicsérni Kajafás főpap
zarándokokhoz intézett ünnepi szónoklatát.
Egyik tanítvány így szólt: „Ki kell józanodnunk egy
szép álomból!” A kis csoportnak azonban Péter – ki
más – mégis tartott egy rövid kis beszédet: „Kedves
testvéreim, ti, akik szintén a Jézusra való
emlékezésből éltek. Lassan hozzá kell szoknunk, hogy
Ő nincs közöttünk. Fő, hogy a zsidóktól sem kell
félnünk, az ügy lecsendesedett. Nyugton hagynak
bennünket. Amikor akarunk, találkozhatunk ebben a
padlásszobában, hogy az Ő emlékét ápolgassuk.
Másoknak nincs mit keresni közöttünk, jelenlétük csak
zavaró volna.”Így teltek a napok, lassan már két
hónap múlt el a felkavaró húsvéti események óta. Az
összesereglett ünnepi sokaság maradandó élmény
nélkül utazott vissza Jeruzsálemből a Római
Birodalom különböző városaiba. A tanítványok pedig
egyre ritkábban találkoztak. Emlékeik egyre
halványabbak lettek, szép lassan meg is öregedtek.
Nem lépték át már régóta galileai falujuk határát.
Lassan mind meghaltak, és a Jézus mozgalom ezzel
véget ért.”(Pfingsten heute gesagt, Gütersloh, 1974.
124.1.) Mi lett volna, ha nem töltetik ki a Szentlélek?
Nem más, mint hogy a tanítványok számára jobb
híján marad a Krisztusra való emlékezés, és így eme

szegényes lelki eledelen vegetáló közösség szép
lassan „hagyományőrző egyesületté” silányul. Olyan
társasággá, melynek tagjai egy ideig még összeösszejártak volna, hogy felidézzék a régi anekdotákat.
Összejöttek volna, hogy a nosztalgiázás üres,
értelmetlen pátoszába való elmerüléssel, egyfajta lelki
érzéstelenítésbe meneküljenek a bennük tátongó
tanácstalanság, céltalanság és félelem nagyon is
valóságos fájdalma elől. Egy ideig így lett volna,
aztán pedig vége.
Ámde – tudjuk – nem ez történt! A beszámolók nem
félelemről,
nem
bizonytalankodásról,
nem
céltalanságról beszélnek, hanem épp ellenkezőleg:
bátorságról, erőről, határozottságról, örömről,
csodákról. De leginkább valami teljesen újnak
kezdetéről: az Isten-ember kapcsolatnak, minden
eddigi határát szétfeszítő kiteljesedéséről, és annak
következményeiről!
Miről is szól valójában a pünkösd? Egy szavakkal
nehezen leírható grandiózus csodáról. Hisz nézzük
csak meg, maga Lukács is keresi a szavakat, amikor
„szélrohamhoz hasonlóról”, és „valami lángnyelvekről” ír. Valami olyan jelenségről, amit ilyen
kifejezésekkel lehet leírni, de mégsem pusztán ennyi.
Bizony több ennél, mérhetetlenül több! Mi ez a
csoda? Hadd mondjam így: Isten emelte a tétet. Mert
pünkösd üzenete még karácsony mondanivalóját is
felülmúlja! Mert már nem pusztán velünk az Isten

(Immanuel) Krisztus által, hanem innentől fogva:
bennünk az Isten, a Szentlélek által! Micsoda
távlatok, micsoda lehetőségek! Közvetlen mennyei
vezetés a földi tanácstalanságban. Isteni erő az emberi
erőtlenségünkben, földöntúli békesség mindenféle
evilági nyugtalanság közepette, bátorság nagyon is
valós félelmeinkkel szemben. Egyszóval: Isten
jelenléte Bennünk!
Kedves Olvasó! Hidd el, ez az idei ünnep is több akar
lenni, mint puszta emlékezés! Kérjük el a Szentlelket,
tudatosan, buzgón, vágyakozva (v.ö. Lukács 11,13),
hogy az élő Isten valóságos jelenlétének minden
áldásából részesülhessünk! Áldott készülődést, áldott
ünnepet!
Hajdú Bálint Kadosa
Tudom, az én Megváltóm él!
1990. május 13. – 2015. május 10. 25 év. Valakinek
sok, valaki el sem hiszi, hogy csak így eltelt. Annyi
minden történt. És előtte is… 1989 őszén Sanyi bácsi
szólt, hogy beszéljünk. Azt mondta, hogy lelkileg
megértem arra, hogy egy évvel hamarabb
konfirmálhassak, és szeretné tudni, hogy mit
gondolok erről. Természetesen egy szót sem szóltam.
Nagy megtiszteltetés volt számomra. Arra
koncentráltam a hitbeli felkészülés alatt – de hát
hogyan lehet egy alig 12 évesnek annyi hite, hogy
felkészüljön?! –, hogy a belém vetett bizalmat
őszintén, hittel telve, istenfélő emberként tudjam

visszaadni azon a szombaton és vasárnap, amikor
életem egyik legfontosabb vizsgáját tettem. (Azóta
folyamatosan vizsgázom, mert a bizalom még mindig
megvan irántam odafentről, de én felkészületlennek
érzem magam, és arra várok, arra vágyom, hogy újra
ott álljon előttem az összes presbiterrel, és tudjak újra
igazat, hitben igazat mondani előtte, és ne vegyek
többet ítéletet magamhoz. Nagyon kemények ezek a
szavak, és magamhoz is nagyon szigorú vagyok, de
tudom, hogy olykor elvesztem, és sokszor jártam/
járok a széles úton. )
Ott álltam, és válaszoltam. Kicsit olyan volt, mint
amikor azt várja az ember 18 évesen, hogy na, felnőtt
lettem, átléptem azt a bizonyos küszöböt. Ott álltam,
válaszoltam, és az úrvacsora vételkor azt a „valamit”
vártam. És ott megvolt. Megtörtént. Sanyi bácsi áldó
keze alatt álltam, és védelmet és biztonságot éreztem.
És nem féltem, hogy leengedi a kezét, és elenged,
mert tudtam, hogy ott lesz, és az Úrral együtt vigyáz
rám. Felemelte a kezét és ezt mondta: „Tudom, az én
Megváltóm él”. Ezt írta a nekem ajándékozott zöld
Bibliába. Ma is tudom, hogy él, és éneklem is ezt az
éneket. És tudom, hogy ő is odafentről bólogatva
mosolyog. Akkor is, amikor 1998-ban elbúcsúztam
tőle, és most is, amikor a napokban is előtte állok a
temetőben.
2015 májusa: meghívót kaptam az ünnepre. A
lelkészasszony megkérdezte, mondanék e verset vagy

egy pár szót az ünnepen. Azonnal ez volt a válaszom:
NEM! Annyira megijedtem. Még pár nappal később
is azon gondolkodtam, hogy jöhetek én ahhoz, hogy
ott álljak az úrasztalánál, és arról beszéljek, mit
éreztem akkor, mit érzek ma. Annyi minden történt.
Iskola, szerelem, csalódás, barátságok, szerelem,
búcsú a temetőkben, gyermekáldás házasság nélkül,
újabb gyermek és házasság, élet a mindennapokban.
Tudom, mi hiányzik a felsorolásból. A hit. Hol volt
ekkor az a hit, amit akkor, ott a konfirmáció
alkalmával éreztem, jobb oldalon, a második sorban,
középen, a mikrofont fogva?
Az életemet nagyon sokáig az egyház töltötte be, és
tölti be ma is. A hét majdnem minden napján ott
voltam. Heti 2x énekkar, bibliaóra, hittan,
istentisztelet, az énekkarral szolgálatok, nők világima
napja, sorozatok. Így voltam egész.
Aztán Saul lettem kicsit. Tőrés történt az életemben.
Sokáig nem mentem bibliaórára, sötétben sétáltam a
kutyámmal, és dohányoztam. Egyszer valaki elém
állt, és azt mondta: „Hiányzol! Hogy vagy?” Rám
nézett, és én sírtam. Aztán kinyílt a szám, és
beszéltem. Amikor újra a templomban voltam, azt
éreztem: hazajöttem. És az volt benne a nehéz, hogy
nem volt nehéz. Okolhattam volna mindenkit, és
magát Istent is, hogy mégis elengedett, nem vigyázott
rám, nem vagyok a nyájába való, de a dalok, az Ige,
azok a szavak, amik néha szinte hozzám szólnak csak,

nekem üzennek, és az a pár barát, aki számított:
megmentett. Nem volt nehéz döntés újra jönni, csak a
körülményeket kellett megváltoztatni. Akkor, abban
az időben én tényleg ÁRON vettem meg az alkalmat,
hogy ott legyek, ott legyünk a templomban. Ma már
nem tudok olyan sokszor ott lenni, de hálát adok az
Úrnak, amikor megtehetem, és ilyenkor imádsággal
teli csendes vasárnap megyek haza.

A templomban büszke voltam mindegyikünkre, akik
ott voltak, és akik nem tudtak eljönni. Ebben a
világban sokan vagyunk, akik nem 4 évre, hanem
egész életükre választanak. Azt, Aki értünk halt meg.
Aki előbb szeretett minket. Aki a lányom lelkét is
csíráztatja, hogy pár év múlva a mag, a termés
gyümölcsöt adjon. Amikor vasárnap ott ültem, és
hallgattam testvéremet, aki az emlékeiről mesélt, és
arról, ő hogyan élte meg ezt a 25 évet, a lányomra

gondoltam. Az Úrtól kaptuk, és bár velem él, én is
nevelem, vele együtt nevelődöm, egyszer el kell
engednem, de tudom, hogy nem lesz egyedül, mert ő
is tudja, és tudni fogja, hogy a Megváltója él, és
segítem majd, hogy akármilyen nehéz is, de maradjon
a keskeny úton egész életében. Az Úr áldjon meg
mindenkit, és adjon békességet!
Szűcs Erzsébet
Konfirmáció 2015. május 23-25.
Idén pünkösdkor, Isten kegyelméből 9 gyermek és 5
felnőtt tesz vallást az Úr Jézus Krisztusba vetett
hitéről. Imádkozzunk hittel, egy akarattal azért, hogy
konfirmáltjaink igehallgató, imádkozó, úrvacsorával
rendszeresen élő, áldozatkész, szolgáló tagjaivá
váljanak gyülekezetünknek. Alábbiakban az ő
bemutatkozó írásaikat olvashatják a Testvérek!
Barta Dominik Bélának hívnak. Budapesten 2001.
07. 20-án születtem. A 15. kerületi Kossuth Lajos
Általános Iskolába járok a 7. a osztályba. Kati nénit
már gyermekkorom óta ismerem az óvodai
hittanórákról. Nagyon szeretem őt, mert kedves,
aranyos, de tud szigorú is lenni, ha kell. 1 éve járok
konfirmációs előkészítő órákra, öröm az ott töltött
idő. Sokat jelent nekem a közösség, mert sok barátot
szereztem. A nyári táborokat is nagyon szeretem,
mert sokat megyünk le a Balatonra. Kedvelem a
velem együtt nyaraló gyerekeket és felnőtteket
egyaránt.

Berendi Kristóf vagyok, a Károly Róbert Általános
iskola tanulója. Rákospalotán lakom már születésem
óta. Szeretem a környék családias hangulatát. A
legtöbb barátom is itt lakik, így a tanulás mellett több
lehetőségünk van egy kis délutáni focira. A testvérem
mesélt nekem a gyülekezetről, és az ott szerzett
élményeiről is. A gyülekezetbe tavaly óta járok, és
most készülök a konfirmációra. Amit a konfirmációs
órák során megtanultam, azt nem csak a vizsgán
hasznosítom, hanem az iskolai tanulmányaimban is.
A hit számomra fontos, és a gyülekezetben ezt a hitet
erősítik bennem.
Bezdek István Györk vagyok, 13 éves. A
családommal élek Rákospalotán, itt kereszteltek meg.
A Berzsenyi Dániel Gimnáziumba járok speciális
matematika tagozatra, 7. évfolyamra. A gyülekezetbe
3 éve járok. A Balatonszemesi táborokban eddig
kétszer vettem részt a testvéremmel együtt. Ezek
során sok gyerekkel ismerkedtem meg. A
konfirmációs előkészítő során sok új és érdekes
dolgot tanultam Istenről és az egyházról. Hobbim az
olvasás és barátaimmal a számítógépes játékok
játszása.
Kocsis Henrik vagyok, 2001. 02. 18-án születtem. A
Kossuth Lajos Általános Iskolába járok. Itt a
református templomban kereszteltek egykoron. Igen
csendes vagyok, de amiből csak tudom, sokra viszem!

Liszka
Hunor
Levente
vagyok,
szüleim
Erdélyből jöttek Magyarországra, én már Budapesten
születtem. 3 éves koromban Finnországba költöztünk,
pár hónappal azután, hogy megszületett Beáta húgom.
Ott angol óvodába jártam, az iskolában is angol
nyelven tanultam, de elsajátítottam a finn nyelvet is.
Hazaköltözésünk után költöztünk Rákospalotára, két
évig a Károly Róbert Általános iskola padjait
koptattam. Jelenleg a Könyves Kálmán Gimnáziumba
járok 6 osztályos képzésre. Kedvenc tantárgyaim a
földrajz és a történelem. Szabadidőmben sokat
olvasok, főleg romantikus regényeket, történelmi
írásokat és tudományos-fantasztikus elbeszéléseket,
többnyire angol nyelven. Szeretem a számítógépes
játékokat, felnőtt koromban informatikus szeretnék
lenni. Érdeklődöm a közéleti kérdések iránt, szívesen
olvasok a világ történéseiről az interneten
és újságokból. Vallásos családból származok, apai
üknagytatám teológus és kántoroktató volt, egyik
dédnagytatám közel fél évszázadot szolgált
lelkészként az erdélyi Zsil-völgyében, egy másik
dédnagytatám pedig kántor volt. Ezt a hagyományt a
nagynéném folytatja, aki Tiszafüreden lelkész.
Mózes Martinnak hívnak és az idén a 14.
életévembe lépek. 2001 szeptemberében születtem
Budapesten. A Károly Róbert általános iskola 7.
évfolyamába járok.

További célom: Imádom az autókat és a
számítástechnikai dolgokat, ezért az autószerelői
iskolát tűztem ki magam elé. Harmadik éve veszek
részt a református templom hittan előkészítőjén.
Amiért szeretek ide járni, az a jó közösség, de ami a
legfontosabb, szeretettel fogadjuk egymást és
lelkészeink is minket. Várom a nyarat, hogy újra részt
vehessek a nyári hittan táboron.
Mihályi Nóra vagyok, 14 éves. Óvodás korom óta a
gyülekezetbe járok, és nagyon sokat jelent nekem,
hogy hamarosan én is felnőtt tagja lehetek ennek a
közösségnek. A rákospalotai Kossuth Lajos Általános
Iskola 7. osztályába járok. 3 éve szertornázom, és 2
hónapja atletizálok az UTE-ban. A kerületi
zeneiskolában ez volt az utolsó évem zongorából,
amit 6 évig tanultam. Idén kezdtem el a fuvolát,
jövőre már csak ez az egy hangszeres órám lesz.
Kedvenc tantárgyam a történelem és a biológia.
Szeretem a néptáncot is. Felnőtt koromban orvos
szeretnék lenni.
Mihályi Péter vagyok, 2001-ben születtem
Budapesten. Rákospalotán, a Kossuth utcában lakom
szüleimmel és ikertestvéremmel, Nórival. Anyukám
gyógytornász, apukám szívsebész. Nagyon érdekel a
repülés és a matematika. Iskolai eredményeim jók,
bár szerintem lehetnék még szorgalmasabb.

A Kossuth Lajos Általános Iskolába járok, a német
nemzetiségi osztályba. A Hubay Jenő Zeneiskolába
trombitára és ütőhangszerre járok, mindkettőt
szeretem. Hetente 3-szor az UTE-ba megyek atlétika
edzésre. Közép- és hosszútávfutó vagyok. Érdekesnek
tartom a gépek működését és modellezését. Hetente
34 tanórám van, amelyek közül kedvencem a fizika.
Szombatonként tehetségfejlesztő foglalkozásokra
járok a Hubayba. A konfirmációra nagyon komolyan
készülök.
Verebes Péternek hívnak. Csömörön lakom. 14 éves
vagyok, 2001.02.08-án születtem, Budapesten. A
Batthyány Ilona Általános Iskolában tanulok, ami
Cinkotán található. 8. osztályos tanuló vagyok.
Kedvenc tantárgyaim a történelem és a technika.
Közepes az átlagom. A Corvin Mátyás Gimnáziumba
jelentkeztem továbbtanulni, és felvettek az
informatika szakra. A családban négyen vagyunk,
anyukám Puskás Szilvia, apukám Verebes István és
testvérem Verebes Tamás, aki szintén ebben a
gyülekezetben
konfirmált.
Szabadidőmben
rendszeresen focizok hetente háromszor, és nagyon
szeretek számítógépezni is. Sokat játszok rajta, de
szeretek
játékprogramozással
is
foglalkozni.
Református vallású vagyok, nagypapám, Verebes
József a helyi gyülekezetben volt presbiter.
„Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem.”(Zsolt.25,4)

Resch Alexandra vagyok, 30 éves irodai
alkalmazott. A családom anyai ága református
vallású, azonban nem gyakorolták a hitüket. Az apai
ág vegyes vallási hovatartozása miatt szüleim nem
fordítottak gondot a megkereszteltetésemre és
vallásos neveltetésemre. A vőlegényem családja egy
pozitív és követendő példát állít elém az aktív
vallásgyakorlásról. A döntéshez (a keresztelkedésről
és konfirmálásról) is az ő segítségükkel,
támogatásukkal jutottam el. A felkészítő alkalmak
olyan kötetlen beszélgetések voltak számomra, amik
miatt újra és újra rácsodálkoztam a világra,
felfedezéseket tettem Isten és a Szentlélek
munkásságára a mindennapi élet apróságaiban is. És
bár még csak az első botladozó lépéseket teszem, de
hiszem, hogy jó úton haladok Isten rögös,
kifürkészhetetlen útján.
Schmidt Zoltánként láttam meg a napvilágot 1983.
február 26-án. Édesanyám Pétery Éva Zsuzsanna,
Édesapám Schmidt Ede Ernő, Testvérem PéterySchmidt Zsolt Máté. Hétköznapjaimban mérnökként
és
egyben
kivitelezőként
dolgozom
egy
környezetvédelemmel foglalkozó cégnél. Szabadidőmet legszívesebben a gyerekkorom óta szeretett
sporttal, kerékpározással töltöm. Rákospalotán nőttem
fel és csak az elmúlt pár évben költöztem el innen,
miután megismertem életem párját, Laposa Viktóriát.

Konfirmációm oka is elsődlegesen kettőnk életének
összekötése Isten színe előtt, amelyet úgy éreztem,
ennek a gyülekezetnek a barátságos és szeretetteljes
társaságában tudnánk a legmeghittebben együtt átélni.
Ezt az elképzelésemet Koroknai-Tegez Ferenc és
később Hajdú Bálint Kadosa lelkész konfirmációs
felkészítő órái alatt folytatott hosszú beszélgetések
még inkább megszilárdították, hogy jó helyen
vagyok, és ez a módja Istennel való tudatos
kapcsolatom megszületésének, ami illik az életemhez,
értékrendemhez, és ahhoz az élethez, melyen
párommal a továbbiakban együtt szeretnénk élni.
Stafira Bettina vagyok, másodéves néprajz és
vallástudomány szakos hallgató az ELTE-n.
Gyermekkorom óta gyülekezetbe járó, vallását
gyakorló embernek neveltek, és annak is tartottam
magam. Ám ahogy a szülői háztól tanulmányaim
miatt eltávolodtam, Isten is egyre távolabb került
számomra. Ebben az eltávolodásban kerültem be ebbe
a befogadó, törődő és szerető gyülekezetbe, ahol a mi
Urunkat újra szívembe tudtam fogadni. A
konfirmáció ennek a tanúbizonysága a közösség előtt,
és számomra is egy megerősítés.
Tóth Csaba: Feleségemmel, Ildikóval, és három
kamaszkorú gyermekünkkel 3 éve költöztünk
Rákospalotára. Az idén 45 éves leszek, 22 évet

kedvesem derűs társaságában tölthettem el, amiért
hálás vagyok. Első diplomámat gépészmérnökként
szereztem, később elvégeztem az Emberi Erőforrás
Menedzser szakot is. Ez utóbbi területen dolgozom
pályakezdő korom óta, jelenleg egy külföldi tulajdonú
hazai banknál. Ha időm és kedvem telik, alkotok,
verseket és dalokat írok, képeket festek, ahogy
mondani szokás hobbi szinten. Néha mégis ezeket
élem meg valódi hivatásomként. Az idén némi
jótékony lelkészi biztatásra eldöntöttem, hogy teszek
egy lépést Afelé, Akinek mindent köszönhetek eddigi
életemben, és felnőtt fejjel jelentkeztem a
komfirmációs
előkészítőre. Köszönetet
mondok
Koroknai-Tegez Ferencnek, akivel a felkészülést
egyénileg
kezdhettük el,
és
Hajdú
Bálint
Kadosának, aki a második félévben csoporttá
formálva végigvezetett
bennünket
a
hitbéli
alapkérdéseken. Az este fél nyolckor kezdődő alkalmak, a kései időpont ellenére, véget érni nem
akaró élénk beszélgetéssé alakultak, amire jó lenne,
ha a jövőben is találnánk lehetőséget.
Viola Árpád vagyok. Rév-Komáromban, Felvidéken
(Szlovákia) 1975.06.13-án születtem, szüleim
harmadik gyermekeként. Az általános iskolát
szülővárosomban, Gútán (Felvidék, Kis-Duna és Vág
folyók összefolyásánál) végeztem az akkori Május 1.
Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Általános Iskolában.

Érettségit 1993-ban tettem a Rév-Komáromi Selye
János Gimnáziumban. Orvos szerettem volna lenni,
viszont szüleim anyagi lehetőségei nem tették
lehetővé, hogy két gyermeküket egy időben
támogassák egyetemi tanulmányaikban. Mivel
gimnazista
tanulmányi
eredményeim
alapján
ösztöndíjjal felvételt nyertem az akkori Soproni
Erdészeti és Faipari Főiskolára, ott 2 évig tanultam.
Miután bátyám befejezte egyetemi tanulmányait,
1995-től a pozsonyi Koméniusz Egyetem Általános
Orvostudományi karán tanultam, ahol 2001-ben
végeztem. Tanulmányaimhoz szükséges anyagiakat
az első két évben egyetem melletti munkával
biztosítottam, majd 1997-től felvételt nyertem a Selye
János Elitképző Kollégiumba, aminek ösztöndíjából
biztosítani tudtam tanulmányaim költségeit. A Selye
János Elitképző Kollégiumban mentoraim voltak
többek között Prof. Bauer Győző akadémikus, Prof.
Julow Jenő idegsebész, Doc. Svetoslav Stvrtina
kórboncnok. 2001-ben megnyertem a szlovákiai
orvosi egyetemek és karok TDK versenyét. 2001-től a
budapesti Szent János Kórház Idegsebészeti
Osztályán az SE nappali tagozatos Ph.D. hallgatója
voltam Magyar Köztársasági Ösztöndíjjal, ezzel
párhuzamosan osztályos orvosi munkát is végeztem.
2003-tól két éven át japán kormányösztöndíjasként a
Hirosaki Egyetem Idegsebészeti Osztályának voltam
tudományos munkatársa és osztályos orvosa.

2005-2010 közti időszakban ismételten a Szent János
Kórház Idegsebészeti Osztályán dolgoztam, mint
osztályos orvos. 2007-ben az SE-n megvédtem Ph.D.
disszertációm az agydaganatok sugársebészeti
kezelése témakörben. Idegsebészeti szakvizsgát 2010ben tettem. 2010-2013-ban az Országos Baleseti
Sürgősségi Intézet Idegsebészeti Osztályán dolgoztam
idegsebész szakorvosként. 2013 decemberétől a Szent
János Kórház Idegsebészeti Osztályán dolgozom
osztályvezető helyettesként. Főbb szakmai területeim
az agydaganatok mikrosebészeti és sugársebészeti
kezelése, valamint gerincsebészet. 2001 és 2014 közti
időszakban több külföldi tanulmányúton vettem részt
szakmai továbbképzés céljából.
Római katolikusnak kereszteltek, bár hitem szerint
inkább tágabb értelemben vett keresztyénnek
vallottam
magam.
Feleségemmel
szentségi
házasságban élek, három gyermekünk van (Gellért,
Ákos és Áron). A hittel, Istennel kb. 5-6 éves
koromban kerültem kapcsolatba. Ez egy belső félelem
kapcsán alakult ki bennem – féltem, hogy elveszítem
szeretteim. Mivel családunkban hitét gyakorló ember
nem volt, ezért Istent saját szavaimmal szólítottam
meg. Isten irányába elsősorban kérésekkel és hálával
fordultam, úgy érzem eddigi életem során áldását
érezhettem magamon. Mivel római katolikus
templomban csecsemőként megkereszteltek, adva volt
az út, hogy 14 évesen, amikor a cserkészettel

kapcsolatba
kerültem,
a
római
katolikus
hitgyakorlásban mélyüljek el – elsőáldozás,
bérmálkozás, szentségi házasság, gyermekeim
megkeresztelése. 2014 márciusában találtam magam
szembe olyan kérdésekkel, melyekkel eddig
mélyebben nem foglalkoztam. Ezek a kérdések hitem
gyakorlásával és megélésével állnak szoros
kapcsolatban. Kérdéseimre a választ konfirmációs
felkészítésem során nagyobb részt megtaláltam,
továbbiakban református hitgyakorlás keretében,
Jézus Krisztusba vetett hitem által szeretném
mélyíteni, és a hitemmel kapcsolatos szélesebb
összefüggéseket megismerni, a Szentlélek áldásával
megélni.
„Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet,
hogy el ne felejtkezzél azokról, a melyeket láttak a te
szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedtől teljes
életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal
és fiaidnak fiaival.” (5Mózes 4,9)
„…hogy mívelje és őrizze azt.” (1Mózes 2,15)
2015. április 11-én reggel 7 órakor, a fentebb
olvasható igével, imádsággal és énekszóval kezdtünk
hozzá a templomkert rendbetételéhez. Ásás, kapálás,
metszés, palántázás, a fűmag elvetése volt a legfőbb
feladat. Aki ott volt, kicsik és nagyok egyaránt
mindenki talált feladatot, s ami a legfontosabb
mindazt örömmel végezte el.

Hálás szívvel mondunk köszönetet az Úrnak!
Köszönjük a közel 50 ember jelenlétét, a jó időt és az
adományokat, bárminemű volt is az: műtrágya,
fűmag, virágpalánta, sütemény, zöldség, gyümölcs,
vagy épp pénzbeli támogatás (közel 20 család
adakozott erre a célra!). Azóta a fű zöldell, a virágok
illatos/színes köntösben pompáznak, s hosszas eljárási
procedúra után hamarosan a locsolási-vízmérő is
felszerelésre kerül! Akkor a nap végén és most is
örömmel zengjük a zsoltáros szavát: „Áldjad én
lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi
jótéteményéről.” (Zsoltárok 103,2)
Délvidéki beszámolok 
Családunk, bár már évek óta nagy örömmel tagja a
gyülekezetnek, – főképp a gyerekekhez vagy
családhoz kapcsolódó programoknak vagyunk
részesei – idén először csatlakozott a gyakorlott

kirándulók lelkes csapatához. Bár betegség miatt
majdnem le kellett mondanunk a várva várt utazást,
de végül öszvér megoldásként gyógyszerekkel, és jó
reményekkel (hogy nem fordul rosszabbra a gyerek
állapota) felszerelkezve autóval mentünk a buszos
kirándulásra.  A szombati napot azért mi is a
buszon töltöttük a csapattal.
Láttunk sok szép, vagy akár nem szép, de mélyen
elgondolkoztató helyet, elsősorban mégsem a
turisztikai élmények miatt volt maradandó ez az út
(na, azért a Tisza kanyarulata egy későbbi nyaralásra
csábító látvány volt! ). Ennél sokkal fontosabb,
hogy milyen emberekkel, élethelyzetekkel, mennyi
vendégszeretettel találkoztunk.
Hogy mennyire
próbálják
a
sokféle
módon
hátráltatott,
akadályoztatott körülmények között is megőrizni a
magyarságukat és a református hitüket az ott élők.
Hogy az egyre fogyatkozó számú hívek között is
milyen erőfeszítéssel próbálják életben tartani a
közösséget. Már-már szégyenkezve gondol az ember
arra, hogy nálunk milyen aktív a gyülekezeti élet, az
istentiszteletek mellett is milyen sok egyéb lehetőség
van az együttlétre, amit nagy számban ki is
használunk. Mennyivel könnyebb nekünk! Ezt a
tükröt tartotta elénk az Emmausz kollégium is.
Hallani, ahogy a fiúk összeadják a nehezebb sorsú
társuknak a tornacipő árát, hogy tudjon velük
focizni… Talán ezt a hozzáállást otthonról hozták, de

az is lehet, hogy a kollégium szellemisége, az ott
tevékenykedő testvérek, segítők nyújtotta minta adta
ezt nekik.
Az ott élők mellett azért egymással is ismerkedtünk,
érdekes volt a Kati által indított játék, furcsa párokat
sorsolt egymás mellé az élet, érdekes dolgokat
tudtunk meg egymásról, és osztottunk meg a
többiekkel. Nagyon jól éreztük magunkat, ettünkittunk, kellemesen elfáradtunk, sok élményt
gyűjtöttünk, de fér még belénk, úgyhogy nagyon
várjuk a következő kirándulást  Köszönjük a
lehetőséget!
Pintér-Borsos család
Nyitott szíveket találtunk
Kedves lelki vezetőnk gondos szervezésének
köszönhetően az idei kirándulásunk a május elsejei
hosszú hétvégén a Vajdaságba vezetett. Elsőként
Szabadkára érkeztünk. A Monarchia korát máig
hűen őrző városban egy kedves református presbiter
testvér kalauzolt minket. A meggyéről híres
bácsfeketehegyi kitérő után Újvidékre látogattunk,
ahol
csatlakozott
hozzánk
Kiss
Nándor
nagybecskereki lelkész, aki egész utunk alatt
pásztorolt minket. Kedvessége, hozzáértése külön
élménnyel gazdagított bennünket a városnézések
során. Újvidékről kétségkívül két meghatározó képet
vittünk magunkkal: az egyik a helyi zsinagógáé és a
hozzá tartozó épületegyüttesé. Ez a műemlék arról

nevezetes, hogy a náci időkben a zsinagógából
kihajított orgonát vette meg a nagybecskereki
református egyházközség, s ez a hangszer kíséri mind
a mai napig a hívek énekét a templomban – erről
vasárnap mi is meggyőződhettünk. A város másik
látványossága a Duna partján emelkedő péterváradi
erődkomplexum, amelyet bejárva ámulattal adóztunk
őseink védelmi-építészeti zsenialitásának. Jócskán
beesteledett már, amikor a nagybecskereki katolikus
Emmausz Kollégiumba értünk, ahol kedves
vendéglátók, finom vacsora és kedvünket-erőnket
megújító éjszakai nyugodalom várt ránk.
Szombaton
Belgrádba
(Nándorfehérvárra)
látogattunk, ahol elsősorban középkori történelmünk
legfényesebb diadalának színhelyét, a várat
tekintettük meg. Kedves családi találkozónak is tanúi
lehettünk: Henter Iza rokonai itt élnek, és vették a
fáradságot, hogy végigvezessenek minket ezen a
dicső múltat idéző helyen. Közben – jóindulattól
vezérelve – egy szerb idegenvezető hölgy is
csatlakozott hozzánk, hogy megfeleljünk az
adminisztratív előírásoknak. Szombat délután
bensőséges keretek között Hertelendyfalván
találkoztunk a vajdasági református magyarok
püspökével. Ez a település arról nevezetes, hogy az itt
élő magyarok a 19. század második felében települtek
ide Székelyföldről, s ebbéli identitásukat mind a mai
napi őrzik. Püspök úrtól őszinte, szépítés nélküli

beszámolót hallhattunk a vajdasági magyarok és
szűkebben a református közösség helyzetéről. Mégis
bizakodás csengett ki a hangjából, mert örült minden
részleges sikernek, és meg volt róla győződve, hogy
töretlenül kell haladniuk a szolgálat útján.
Szállásunkra visszavezető utunkat Katalin lelkésznő
leleményes ötlete színesítette: korábban apró
kártyákat húztunk rárajzolt jelekkel, ezek alapján
mindenkinek meg kellett találnia a párját, és utána
egymásról megtudni minél többet. Ezt a tudásunkat a
vacsora után kamatoztattuk: nagy vidámság közepette
mutattuk be útitársainkat és hallgattuk meg saját
jellemzésünket „párunktól”. Ugyanezen az estén
számolt be a kollégium gondnoka az intézményben
folyó munkáról. Megdöbbenve értesültünk, hogy
Szerbiában nem engedélyezik egyházi fenntartású
oktatási intézmények működését. Így ebben a
kollégiumban világi iskolákban tanuló, de hitbeli
kérdéseket tekintve elkötelezett fiúkat nevelnek.
Felemelő volt hallani az elért eredményeket.
Vasárnap a nagybecskereki református közösség
istentiszteletén vettünk részt, és részesültünk kedves
szeretetvendégségükben. Utána végigsétáltunk a jó
néhány múltbéli emléket őrző városon, a parókián
pedig érdeklődve néztük-hallgattuk a lelkész
diavetítéssel egybekötött előadását, párhuzamba
állítva a múlt és jelen eseményeit a történelem
színpadán és a gyülekezet életében. Elbúcsúzva

vendéglátóinktól Elemér felé vettünk utunkat, ahol
koszorút helyeztünk el Kiss Ernő honvéd tábornok,
aradi vértanú családi sírboltban elhelyezett
emlékhelyénél.
Tervezett
utolsó
állomásunk
Törökbecse volt, ahol egy másik aradi vértanú,
Leiningen-Westerburg
Károly
szobra
előtt
tisztelegtünk. Egy meglepetés is várt ránk: Link
Lajos helyi idegenvezetőtől sok érdekességet
megtudtunk a településről, őbenne pedig egy kivételes
helyi elkötelezettségű magyar embert ismertünk meg
– tisztán sváb gyökerekkel. Szép mai példája ez
annak, ahogyan a történelmi Magyarországon élő
nemzetiségek – és köztük a döntő többségükben
német-osztrák és más származású aradi vértanú
tábornokok – hazafiságukat megélték.
Ajándékként adódott a lehetőség, hogy Link Lajos
elkalauzoljon minket az aracsi pusztatemplomhoz
is. Először nem is tudtuk, mire vállalkozunk. Csak
amikor nekiindultunk két, traktor vontatta kocsin a
pusztaságnak. Valós zarándoklatként éltük meg,
amikor megérkeztünk az árpád-kori őseink által
emelt,
romjaiban
is
fenséges
épülethez.
Idegenvezetőnk ismertette azt az alázatos, odaadó
munkát, amellyel egy lelkes, önkéntes csapat
vállalkozott, és mind a mai napig vállalja, hogy
megmentse és megmutassa a jelennek ezt a szakrális
helyet. Hozzáértők kimutatták, hogy nem véletlenül
került ide a régi időkben ez az templom: különleges

erőtérben épült föl, akárcsak Csíksomlyó és más
kegyhelyek. Azt hiszem, mindnyájan sok szép
élményünket megkoronázó üzenettel a szívünkben
tértünk vissza a biztonságot jelentő országútra. De
ehhez végig kellett mennünk a rögös úton, hogy
megértsük, és Neked is végig kell menned a rögös
úton, hogy megértsd a számodra elkészített üzenetet,
amely az út végén vár Reád.
Völgyi Zsuzsanna
Délvidéken jártam
Korai induláskor mindig egy kicsit izgatott vagyok –
és éhes. Amúgy ilyen korán sohasem reggelizem, de
utazáskor valahogy megjön az étvágyam. A csoportot
nem ismertem, anyu református gyülekezetével
indultunk útnak, holott mi római katolikusok
vagyunk. De, hmmm… ma már ez
nem
különösen
fontos.
Én
elsősorban a magyar emlékek miatt
utaztam, mint magyar-történelem
tanár ez vonzott az utazásban – de
egy jókedvű és lelkes kis
közösségre
bukkantam
itt.
Szabadka,
mint
Kosztolányi
szülővárosa „ugrott be” nekem,
egykor a Monarchia alatt fejlődő város volt, (sőt!), de
a jugoszláv érában, meglátásom szerint, nem sok
széppel gazdagították. Nekem úgy tetszett a város,
mint egy régen szebb napokat látott idős hölgy, aki

egykori szépségének és gazdagságának „morzsáit”
őrizgeti, vigyázza. Jártunk a város főterén, ahol is
(mivel május 1. volt), valami munkáspárti gyűlés volt,
magyar-szerb feliratokkal, miszerint nincsenek
megbecsülve a nyugdíjasok. Hála Istennek nálunk
ilyen elő sem fordulhat . A statisztika elég
elszomorító, bár nem lepett meg: a Trianon idején
még színmagyar város, most csak 43% magyarsággal
rendelkezik. Itt is elmennek a fiatalok külföldre a jobb
élet reményében. Elmentünk még Bácsfeketehegyre,
ahol egy református templomot csodálhattunk meg. A
nap vége felé pedig itt, – aminek nagyon örültem –
meglátogattunk egy pálinkafőző magyar családot,
akik őszintén, jó szívvel fogadtak minket, s bár nem
vagyok egy nagy pálinkás, vásároltam tőlük igen jó
áron egy meggylikőrt, amely nagyon ízlett.

Délután pedig ellátogattunk Újvidékre, azon belül a
péterváradi vár volt a célpontunk. Ez a vár fontos
szerepet töltött be a 17. század végi és a 18. század
eleji Habsburg-török harcokban, amely harcoknak a
tétje a Balkán ezen északi felének birtoklása volt.
Ezen kívül a városnak a főutcái, főtere, s a parkja

ragadott meg: elég sok embert láttunk Újvidék nagy
központi parkjában, a főtéren megállva pedig 1 óra
szabadidőt kaptunk, s „meglátogattam” a helyi
Mcdonald’s-ot. Este pedig hazaértünk a szállásunkra,
Nagybecskerek-Muzslyára, ahol is egy katolikus
fiúkollégiumban szálltunk meg, a vendéglátás nagyon
szíves volt, a vacsora pedig bőséges.
A szombati napunkat a szerb fővárosban töltöttük, jó
kis menet volt, kb. 6-7 órát sétáltunk, rengeteg helyet
látogattunk meg, közte a nándorfehérvári várat is,
megemlékezve az 1456-os hősökről – Hunyadi
Jánosról és Kapisztrán Jánosról is. Itt alkalmam nyílt,
hogy én is egy kis előadást nyújtsak az ostromról,
történeti távlatokba helyezve az eseményeket. Az eső
sem szegte a kedvem.

Ahogy látható, egy emlékkoszorút is elhelyeztünk a
dicsőséges csatát megörökítő márványkőre, majd
elénekeltük a Himnuszt. A bejáratnál sok I. és II.
világháborús ágyút, tankot láttam, ezeket is
lefényképeztem: jó lesz még az órákon. A belvárost is
megtekintettük, de ez nekem nem igazán tetszett: hát

igen, Budapest sokkal szebb és nagyobb!
A vasárnapot úgy jellemezném, mint az apró
látogatások napját, de így is elhúzódott ez a nap.
Meglátogattuk Nagybecskereket, a helyi református
templomban istentiszteletet hallgattunk. Amit nem
felejtek el az az, hogy a vendéglátók úgymond (s ez a
szó nekem új volt) „szeretetvendégséggel” vártak
minket – nagyon finom, meleg magos kiflivel –
tényleg nem ettem még ilyen finomat… s mások is
így vélekedtek. Elemérre is ellátogattunk, majd a nap
végén – s ez nekem nagyon bejött – traktor vontatta
utánfutóval elmentünk egy Árpád-házi királyok
korabeli romtemplomhoz Törökbecsére. Magyar
adományokból s a helyi, kisszámú magyarok
erőfeszítésével próbálják rendbe tenni.
Ekkor már igen sötét
volt, úgy emlékszem 20
óra körül lehetett, s
hazaindultunk. Kicsit
fáradtan, álmosan, de jó
élményekkel gazdagon
tértem haza.
Kovács András
Délvidék 2015: A Hazajárók Társasága
Éljen május elseje! Ez az örömujjongás most nem a
munka ünnepének tiszteletére szól, hanem annak,
hogy a Rákospalota-Óvárosi Református Gyülekezet

ismét kirándulást szervezett. Idén május 1-jén
pénteken kora reggel Délvidék felé vettük az irányt a
már jól megszokott (mondhatni hazajáró) társasággal,
azzal a nem titkolt céllal, hogy újra régi magyarlakta
területeket fedezzünk fel, és ott élő magyar
közösségeket ismerhessünk meg. Autóbuszunk hamar
elérte első állomáshelyét Szabadkát. A hangulatos
városban a helyi református gyülekezet presbitere
Besnyi Teréz kísért bennünket, bemutatva a délvidéki
magyarság szellemi központját. A város híres
szülöttjei közé tartozik Kosztolányi Dezső, Komlós
Juci és Lékó Péter is. Utunk következő helyszíne
Bácsfeketehegy volt, ahol a helyi egyházközséget
azok a reformátusok alapították, akik Kunhegyesről
települtek ide az 1785. évben, és még a mai napig is
tartják a kapcsolatot a hazaiakkal. A jelenlegi
templomuk 1802. évben készült el. Az itt szolgáló
lelkészek közül kiemelkedett Ágoston Sándor, aki
helybéli születésű volt, és ő szervezte a Jugoszláviai
Református Keresztény Egyházat is. A gyülekezetről
Csete József gondnok úr mesélt, aki bemutatta a
templomot is, majd elvitte csoportunkat a település
nevezetességéből (a korán érő meggyből) készült
italok és párlatok megízlelésére, a méltán ismert
Horkai Pálinkafőző Manufaktúrába. A nedűkkel való
közelebbi megismerkedés után még jobb hangulatban
érkeztünk meg Újvidékre, és találkoztunk újabb
kísérőnkkel, a nagybecskereki lelkipásztor úrral, Kiss

Nándorral. A városnézést követően felmentünk a
Duna-parton fekvő, festői szépségű péterváradi várba,
ahonnan pazar kilátás nyílik Újvidék városára. Az
első nap végén késő este érkeztünk meg
Nagybecskerekre, amely földrajzi és kulturális
értelemben is a délvidéki szórványmagyarság
központja. A városban található a bánáti
egyházmegye püspöki székhelye is. Szálláshelyünk
(mindkét
éjszaka)
Muzslya-Nagybecskerek
településen található Emmausz Kollégiumban volt. A
Kollégium megépítése a helyi közösségek és a
magyar állam közös összefogásának eredménye. Az
Emmausz Kollégium az anyanyelvükön továbbtanulni
vágyó fiataloknak biztosít bentlakási lehetőséget és
magyar közösséget. Csak így van esély arra, hogy a
magyar anyanyelvű közoktatás sorvadása megálljon,
valamint arra is, hogy kialakuljon egy szilárd
keresztény erkölcsi alapokon nyugvó, nemzeti
elkötelezettségű magyar értelmiségi réteg, amely
kulcsa a délvidéki magyarság megmaradásának. A
Kollégiumot a szalézi szerzetesek rendjéhez tartozó
Stojan atya és délvidéki magyar segítője Gerdof
Zsolti – akivel gyülekezetünk azóta szorosabb
ismeretséget is kötött – vezeti önfeláldozó
gondossággal, teljes figyelmüket az itt lakó diákokra
fordítva. Habár az intézmény működése és fenntartása
nehézségekbe ütközik, hála Istennek és az itt dolgozó
emberek áldozatos munkájának, a Kollégium már

több éve látja el a kitűzött feladatát. Az ott
tartózkodásunk alatt mi is tökéletes kiszolgálásban
részesültünk.
A
másnapi
reggelit
követően
Belgrádba
(Nándorfehérvárra) Szerbia fővárosába indult a
buszunk. A város a Duna és a Száva összefolyásánál
fekszik, amely csodálatosan fest a várból letekintve.
Útban a nándorfehérvári vár felé egy helyi
idegenvezető hölgy ajánlotta fel a segítségét, amelyet
szívesen fogadtunk. Új útitársunk részletesen
bemutatta az impozáns építményt, és mesélt annak
történetéről. A legismertebb esemény 1456. július 22én volt, amikor is Hunyadi János által vezetett magyar
csapatok összefogva Kapisztrán János keresztes
seregével legyőzték a várat ostromló – többszörös
túlerőben lévő – török hadsereget. A déli harangszó a
mai napig emlékeztet a nándorfehérvári hőstettre, mi
pedig a várban álló emlékműnél a Himnusz
eléneklésével emlékeztünk meg a hősökről. A
belgrádi kirándulást követően Hertelendyfalvára
mentünk, ahol jelenleg a délvidéki Református
Egyház Püspöksége működik. Itt Halász Béla Püspök
úr mutatta be a helyi gyülekezetet, és beszélt a
délvidéki Református Egyház múltjáról, jelenéről és
jövőjéről. Hertelendyfalváról már szálláshelyünkre
buszoztunk, mivel harmadnap délelőttjén hivatalosak
voltunk
a
Nagybecskereki
Református
Gyülekezethez. Vasárnap délelőttjén részt vettünk a

helyi istentiszteleten, ahol lelkészasszonyunk szolgált,
és presbiterünk Bori Feri bácsi mutatta be a
Rákospalota-Óvárosi Református Gyülekezetet a
nagybecskereki
hittestvéreinknek.
Ezen
felül
ajándékképpen Fábián Emma játszott el fuvolán egy
mindenki számára ismert dicséretet. Kiss Nándor
lelkipásztor (esperes) úr mesélt a helyi közösség
történetéről és életéről. Annak ellenére, hogy a
gyülekezet öregedő, de szerencsére még mindig aktív.
Ezt bizonyították a szeretetteljes vendéglátásukkal,
amellyel bennünket fogadtak. A szeretetvendégség
után az Emmausz Kollégiumban búcsút vettünk
szállásadóinktól és Elemér felé vettük az irányt, ahol
az egyik aradi vértanú, Eleméri és Ittebei Kiss Ernő
síremlékét látogattuk meg. A sírboltban tiszteletünk
jeléül közösen elénekeltük a Szózatot. Utunk utolsó
délvidéki helyszíne Törökbecse volt, ahol helyi
kalauzunk Link Lajos a város nevezetességeinek
megtekintését követően meghívott bennünket saját
portájára, ahol egy kis frissítő várta az eltikkadt
utazókat. Majd egy igazi kuriózum következett. A
város határában található a délvidéki magyarság
legfőbb kulturális és nemzeti zarándokhelye az
Árpád-kori Aracsi pusztatemplom, amelyet traktorok
vontatta utánfutókon közelítettünk meg. A helybéli
elszánt emberek összefogásának köszönhetően a
pusztatemplom
felújítása
megkezdődött,
és
remélhetőleg a továbbiakban is folytatódni fog.

A közel egyórás oda-visszaút során rázódott csak
igazán össze a Hazajárók Társasága, amely fáradtan,
de jó hangulatban szállt fel a buszra. Egy rövid
vámvizsgálat után éjfél körül érkeztünk vissza
szerencsésen – Istenünk és a sofőrök által támogatva
– kiindulási pontunkra, a templomunk elé.
Számomra ismét bizonyosságot nyert, hogy ahol hit,
remény, szeretet és összefogás van, ott nincs
lehetetlen, mert Isten gondoskodó szeretetére és
kegyelmére mindig és mindenkor lehet számítani. A
határon túli magyarság sorsa és megmaradása is ezen
múlik. „Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki
hiszi, hogy Jézus az Isten fia!” (I. János 5.5. )
Kalmár Tibor
Gyülekezetünkről
Az idei délvidéki kirándulás előtt – mint az esemény
legidősebb résztvevője – megtisztelő felkérést
kaptam, hogy mutassam be gyülekezetünket a
nagybecskereki híveknek. Igyekeztem a feladatra
felkészülni és korábbi helytörténeti könyveket
fellapozva magam is meglepődtem a múlt néhány
eseményén.
Településünk elődje „Palachta” IV. Béla királyunk
1243. évi adománylevele szerint már gazdasági
jelentőséggel rendelkező lakott hely volt. Több
feljegyzés, írásos emlék bizonyítja, hogy PalachtaPalajta végül Palota az évszázadok során

folyamatosan fennmaradt, a Rákospalota elnevezés
először 1348-ban jelent meg. Gyülekezetünk
létrejöttét a történészek 1522 és 1541 közé teszik,
azonban a legrégebbi ma is fellelhető írásos emlék
1604-ből való. Gyülekezetünk innen számítja
fennállásának kezdetét. Palota népessége ekkor még
teljes egészében református volt. Ezt tanúsítja a váci
püspöknek a pápához 1675-ben írt jelentése is,
miszerint „Palotának van kálvinista prédikátora, ki
háznál papol, földesurai pedig Ujfalussy István és
Sándor eretnekek.” A „házban papol” nem jelenti azt,
hogy az istentiszteletek céljára bárkinek a hajlékát
vették volna igénybe, mert elődeink 1663-ban
építettek egy fából készült templomot, azonban a
püspöki levél megírásakor
protestáns
templomnak
tornya nem lehetett. 1786ban épült csak tornyos
kőtemplom a mai Kossuth
utca 10-ben, a fatemplom
helyén.
Az iskola fenntartása a
gyülekezet megalakulása
óta fontos feladat volt. Az a
mondás járta, hogy „az
iskola
a
templom
előcsarnoka és az egyház
veteményes kertje.”

Kezdetben a lelkész tanította az alapvető ismereteket,
1719-ből származik először írásos bizonyíték arról,
hogy javadalmazott tanítót fogadott a község, pedig
ekkor a népesség lélekszáma még 1000 fő alatt volt. A
XIX. század iparosodása folytán, különösen a váci
vasút 1846-os megvalósítását követően egyre több
iparos, tisztviselő és munkás lelt otthonra
Rákospalotán. Így a mezőgazdaságból élő Ófalu
mellett a Pest felőli településrészen létrejött Újfalu is.
Ezzel a település református többsége megszűnt. Az
1883. évi népszámlálás már 1811 római katolikus,
953 református és 720 evangélikus lelket vett
nyilvántartásba. Az I. világháború után, 1923-ban lett
várossá Rákospalota. Ekkor már az Óvárosi
gyülekezet mellett az Újvárosi is működött,
mindkettőnek volt önálló elemi iskolája. 1939-1941ben épült fel a ma is használt tűtornyos templomunk,
melybe a régi templomból került áthelyezésre a
szószék és az orgona. A Kossuth utca 10-ben csak az
iskola maradt.
1945 után nehéz idők következtek. Iskolánkat
elvették, a hittant törölték a tanrendből. Az állami
oktatásban kötelezővé tették az ateista világnézet és a
marxista filozófia oktatását. A személyre szóló és még
az
iskolás
gyermekekre
is
kiterjedő
nyilvántartásokban elmarasztalólag jelent meg a
vallásos életvitel, ami általában nem maradt
következmények nélkül. Így hiába volt 1990-ben

változás e tekintetben, a társadalom értékrendje oly
sokat torzult, hogy a mintegy 400 ülőhelyes
templomunkba vasárnaponként csak mintegy 100
lélek tartja fontosnak az istentiszteletet, az ige
meghallgatását, magyarázatát.
Gyülekezetünk tagjai egykor képesek voltak
templomot, iskolát építeni, ehhez munkával,
adományokkal hozzájárulni. Most egyházközségünknek mintegy 650 olyan tagja van csak, aki
egyházfenntartói járulékot fizet. Több a temetés, mint
a keresztelő.
De van-e kibontakozás, reménység? Úgy gondolom,
van. Mert a 100 igehirdetést hallgató felnőtt mellett
negyvenen vesznek részt vasárnaponként a gyermekistentiszteleten. Valamennyien tiszta tekintetű,
mosolygós apróságok. Teljes lehet „templomunk
veteményes kertje”, ha sikerül felépíteni a református
óvodát a Kossuth utca 10. alatt, mert Újpesten már
van sikeresen működő iskolánk. Gyülekezetünkben
egyre több a nagycsaládos fiatal, akik hitük szerint
élnek, és Isten segítségével boldogulnak. Ránézve a
gyülekezeti naptárra sorakoznak benne a mindennapi
élet problémáival és hitünkkel kapcsolatos eligazító
és megerősítő események. Bibliaórák, házas kör,
baba-mama kör, ifjúsági órák. Mindez többlet az
istentiszteleteken túl, ami segít talpon maradni az
egyre durvuló, egyre képmutatóbb világban. Hála
Istennek lelkészeinkért, és ezekért az alkalmakért.

Az évszázadok tanúságát abban látom, hogy van
egyháza és szilárd támasza annak, aki tesz érte.
Mindannyiunknak át kell gondolni, hogy megteszünke mindent egyházunkért, gyülekezetünkért, amire
képesek vagyunk. Mert írva van: „Azonképpen a hit
is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.”
(Jakab 2,17)
Bori Ferenc
Isten vezető kezét tapasztalni
Gerdof Zsolti vagyok, az Emmausz Kollégium egyik
nevelője, iroda vezetője, beszerzési munkatársa, aki
Isten kegyelmét megtapasztaltam intenzíven az elmúlt
időben.
2015. január 29-én volt az első email, amelyet a
Budapest
Rákospalota-Óvárosi
Református
Egyházközség beosztott lelkésze küldött az Emmausz
Kollégium részére. Az első levél indított el több
levélváltást, és mire május 1-jén megérkeztek a
budapesti vendégek, kíváncsian vártam a találkozást.
A levelezés kezdetén tudtam meg, hogy egy életen
keresztüli fájdalommal és orvosságokkal kell leélnem
a hátralevő életem, gerincsérvem miatt. Az Újvidéki
idegsebész azt mondta, legyek boldog, hogy tudok
menni, hiszen ha a műtétről gondolkodok, akkor
számítsak 90% esélyre, hogy mindkét lábam lebénul a
műtét alatt. Istenre bíztam ügyemet, vezessen az Ő
akarata szerint (bár így a műtét után már
elmondhatom, hogy a tolókocsit is elkészítettem).

Stojan atya februárban elküldött a Kanizsai
gyógyfürdőbe ahol sikerült elérni, hogy részben
használni tudjam a bal lábam.
Imában, örömmel, de elfogadott fájásokkal tovább
igyekeztem helyt állni a munkahelyemen, amit
szívből szeretek. Így volt ez május elsején is. A
csapattal való találkozás után is ott maradtam a
vacsora végéig. Szombaton a vacsora után átmentünk
a templomot megnézni, ahol a történelmi tények után
odajött a csoport egyik tagja, és megkérdezett, hogy
miért sántítok. Elmondtam, amit tudtam, reggel a
leleteket is odaadtam elektronikus formában,
gondolván több orvos többet mond, és majd Isten
mutat egy új utat. Így is lett, szerdán (május 6-án) dr.
Viola Árpád jelentette, hogy a műtét kivitelezhető,
3% alatti az esély a sikertelen műtétre. Szombaton
(május 9-én) délben már a műtét utáni vizsgálat is
biztató eredményeket mutatott.
Hálás vagyok Istennek, dr. Viola Árpádnak, Simó
Magdolnának és a többi meg nem nevezett
Krisztusban kedves testvérnek. A fentiekben említett
emberek, egy idegennek, nekem, gondolkodás nélkül
segítettek! Túl sok ebben a történetben a „véletlen”,
Isten nélkül ez nem jött volna össze! Tudom határon
innen és túl is a műtét ideje alatt imádkoztak értem!
És nem hiába, tudok a bal (bénult) lábamon is
lábujjhegyen állni! A szeretet himnusza (1Korinthus
13. fejezet) jutott most eszembe, hiszen a gyülekezeti

tagok tette, élő példa Isten szeretetéről! „Most azért
megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három; de
ezek között legnagyobb a szeretet.” (1 Kor. 13,13)
Gerdof Zsolti
Hirdetések
– Szeretettel hirdetjük a Testvéreknek, hogy 2015.
június 14-én 10 órakor tanévzáró istentisztelet
tartunk a templomban! Szeretettel hívjuk a hittanos
gyermekeket családtagjaikkal együtt!
– Hagyományos családi délutánunkat, június 14-én
15 órától tartjuk. Várjuk a bográcsozni vágyó
családok jelentkezését! Süteményt, gyümölcsöt
szívesen fogadunk!
–
Tájékoztatjuk
a
Testvéreket,
hogy
az
egyházfenntartói járulékot befizethetik a kiírt
időben a lelkészi hivatalban, valamint a vasárnapi
istentiszteletek előtt. Köszönjük!
- Megújult az iratterjesztés! Ajándékkönyvek,
hitmélyítő-, ifjúsági-, felnőtt és gyermekkönyvek
széles választékát találhatjátok!
– Szeretettel várjuk gyülekezetünk Tagjaitól az
újsággal kapcsolatos észrevételeiket, cikkeiket,
gondolataikat, verseiket, azaz mindent, ami építőleg
hat további munkánkra, és segít tartalmassá tenni
Hírmondónkat. Köszönjük!
ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPET KÍVÁNUNK!

Tamáska Gyula: Szentlélek jöjj!
Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem Téged!
Gyújts fel szívem, oly sok, benne a vétek.
Cseréld fel erőddel erőtlenségem;
Jöjj és szentelj meg, csak ez a kérésem.
Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem téged!
Oly sokat szeretnék megvallani néked,
Hogy mindennap gúzsbaköt ellenségem;
De szentelj meg mégis: ez a kérésem.
Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem téged!
Segíts, hogy eszközöd lehessek néked.
Vezesse szent kezed minden lépésem;
Szentelj meg, Uram… és nincs több kérésem.
Óvárosi Hírmondó
Cím: 1151 Budapest, Kossuth u. 1.
Telefon: 06/1-307-7082
Email: rp-ovaros@bpeszak.hu
Bankszámla: 12100011-10044582
Hivatali órák:
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Szerda és csütörtök: 14-17 óra
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Egyházközség

