Törökőr
2010. február 

A törökőri gyülekezet lapja

Mit végeztünk?
Balássy András
„Népmozgalmi” adatok

A Zuglói Önkormányzat támogatásából 150 ezer forintot fordítottunk a tető javítására, a régóta
esedékes bádogos munkák elvégzésére, hófogó rács telepítésére.
100 ezer forintot pedig a födém
szigeteléséhez szükséges anyagok
megvásárlására. Ezeket önkéntes
munkával építjük be. Ugyancsak a
zuglói pályázattal nyert összegből
cseréltük ki a templomtér kapuját,
a gyülekezeti ház udvarra néző,
valamint a parókia hálószobájának
két ablakát. Ehhez 550 ezer forint
használtunk fel, amit a gyülekezet
50 ezer forintos önrészével egészítettünk ki.
A templomtérben 100 ezer forint
értékben fejlesztettük a hangosítást és 10 ezer forintért új szőnyeg
került a bejárathoz.
Az iroda kis, alig 5 ezer forintnyi
ráfordítással, néhány ötlet és némi
munka árán barátságosabbá vált
és alkalmassá lett a lelkigondozás,
a hivatali órák, a jegyesoktatás és
a felnőtt konfirmáció alkalmainak

Hetente
l Istentisztelet, vasárnap 10.00
l Gyermekeknek vasárnap 10.00
l Énekkari próba, vasárnap 9.00
l Bibliaóra, csütörtök 17.00

Öt keresztelőt, egy esküvőt és
öt temetést számlálunk. Érdekes,
ugyanakkor talán bíztató és mindenképpen hálaadásra méltó tény,
hogy utoljára 1969-ben volt magasabb a keresztelések száma a temetésekénél, azóta mindig fordított
volt a helyzet – egészen a tavalyi
évig. Ide tartozik, hogy a választói
névjegyzék, amelyre a konfirmált,
egyházfenntartói járulékot fizető,
18. életévét betöltött tagjaink kerülhetnek fel, 78 főről tud, azaz némi
gyarapodást regisztrál.
Fontosabb beruházások

alkalmaink

Bibliaiskola
Téma: bibliai fogalmak
február 11., csütörtök
18.30-20.00: dicsőség
február 25., csütörtök
18.30-20.00: szent
március 11., csütörtök
18.30-20.00: igaz, igazság,
megigazulás
március 25., csütörtök
18.30-20.00: szeretet
l Húsvétra készülő kézműves
gyermek-délután március 27.,
szombat 15.00– 17.30

megtartására – amivel a fűtés költségeit is csökkenthetjük.
A pincei mosdóhelyiség 90 százalékos készültségi fokot ért el. Elkészült a blokkot határoló téglafal
és a közfalak jó része is. Mindez a
gyülekezetnek csupán 25 ezer forintjába került, ennél azonban jóval többet nyom a latban a rengeteg önkéntes munka. Hátra van
még egy közfal beállítása és a festés. Egy testvérünk természetbeni adományaként, 700 ezer forint
értékben teljesen megújult a lenti
mosdóhoz vezető folyosó és a pincelejáró, mely új tetőt is kapott.
Önkéntesek munkájával, természetbeni adományként kapott
elszállítással a kert immár csaknem teljesen rendezetté válhatott. A gyülekezet 30 ezer forintot
költött a kert rendezésére, ki kell
emelni a Derzsy Gergely Kálvinszobra talapzatán elhelyezett réztáblát, mely – első főgondnokunk
mellett – tavaly ünnepelt Jubileumi Emlékévünkről tanúskodik.
Folytatás a 2. oldalon

Te-TRISZ (Törökőri Református Ifjúsági Szombatok)
február 20., szombat 10.00–16.00
március 20., szombat 10.0016.00
Filmklub
l február 20., szombat 17.00 –
20.00
l március 20., szombat 17.00 –
20.00
Ünnepi alkalmaink
l Nagycsütörtök: április 1.
18.00: passió, Úrvacsora (a bibliaóra ezen a napon elmarad)
l Nagypéntek: április 2.
10.00: istentisztelet
18.00: istentisztelet, Úrvacsora
l Nagyszombat: április 3.
18.00: passió
l Húsvét első napja: április 4.
5.15: hajnali istentisztelet a templomból indulva, majd a Gellérthegyen napkeltekor, visszatérve
közös reggeli a gyülekezeti teremben
10.00: istentisztelet, Úrvacsora
l Húsvét második napja: április 5.
10.00: istentisztelet, Úrvacsora

Folytatás az 1. oldalról
(Mit végeztünk?)

Összesen tehát kb. 1,7 millió forintnyi fejlesztést tudtunk végrehajtani – pontosabban ennél jóval
többet, hiszen az önkéntes munkálatok nehezen forintosíthatók –
Isten kegyelméből és testvéreink
áldozatkészsége folytán. Köszönet az erre a célra adott adományokért is!
Fontosabb események

Jubileumi Emlékévünk alkalmából egész évben megtekinthető
volt gyülekezettörténeti kiállításunk. Januárban, az ökumenikus
imahét nyitó alkalmán – római
katolikus testvéreink szolgálatán
túl – hallhattunk a gyülekezet elnevezéseiről és életének helyszíneiről, otthonairól is. Szeptember
utolsó vasárnapján, az Emlékév záró alkalmán a gyülekezetünkben felnőtt és itt konfirmált
Kertész Péter rákosszentmihálysashalmi lelkipásztor igehirdetése után Millisits Máté előadását hallgathattuk és tekinthettük
meg a magyarországi Kálvin-ábrázolásokról, megemlékeztünk
első két főgondnokunkról, Derzsy Gergelyről és Bereczky Jánosról, végül egyházkerületi és
egyházmegyei főjegyzőink, Veres
Sándor és Dobos Ágoston emléktábla-avatása zárta az alkalmat.
Június harmadik hetében rendeztük meg Jézus-Film-klub elnevezésű evangélizációs hetünket,
melyet az EMO (Evangéliumot
Minden Otthonba) és a gyülekezet önkénteseinek látogató kam-

pánya előzött meg. A vasárnapi záró alkalmon bográcsgulyás
mellett gyakoroltuk a közösséget,
a Gazdagréti Református Gyülekezet fiataljainak énekes-zenés,
dicsőítő szolgálatával.
Reformáció alkalmából tartott gyülekezeti délutánunkon a
Gedeon Társaság bibliaterjesztő
szolgálatával ismerkedhettünk
meg.
Anyák napi családi istentiszteletünkön a gyülekezet különböző
nemzedékei kölcsönösen szolgáltak egymásnak és Isten áldását
kívánták az édesanyákra, míg a
karácsony előtti utolsó vasárnapon három gyermekcsoport előadása nyomán épülhettünk mindnyájan.
Július közepén, 22 gyermek
részvételével tartottunk napközis tábort, ahol Péter életének
eseményeit követve növekedhettek a tanítványságban kicsik és
nagyok is.
Augusztus második hétvégéjén
19-en vonultunk el Monoszlóra,
hogy csodálhassuk a teremtést,
éljünk a csend adományával, elmélyüljünk a tanításban (a megtérés volt a témánk), gyakoroljuk
a közösséget énekszóban, játékban, étkezésben, kirándulásban.
Új kiscsoport is indult a gyülekezetben: a Te-TRISZ alkalmain
a 11-13 éves fiatalokkal éneklünk,
imádkozunk, tanulmányozzuk a
Bibliát, beszélgetünk, főzünk, étkezünk, játszunk – gyakorlatban
ismerkedünk a keresztyén tanítással, kegyességgel és közösséggel.

Dr. Sere Gabriella mondja
Ó, hát azt sem tudom, hol kezdjem, és hogy kezdjem. Ki tudhatja,
hogy mi volna a legfontosabb ebből a nyolcvankét esztendőből?
Az biztosan, hogy olyan tízéves
forma voltam, amikor ikertestvéremmel elszöktünk a moziba.
Nem akartunk mi elmenni, mit
szólnak a szüleink, nem tudják,
hol vagyunk, megbántjuk őket,
meg még ki is kapunk, de végül is
engedtünk a csábításnak.
2 Törökőr

Nem bántam meg. A film Máté
evangéliuma alapján készült, és
engem akkor Jézus Krisztus egy
életre megragadott. Ezt erősen
éreztem, bizonyosságként éltem
meg. Akkor én – így kell most fogalmaznom, Jézus Krisztus rajongója lettem. És egy csapásra megelevenedett, feltöltődött, értelmet
kapott az, amit a karcagi református elemiben kaptam.
Folytatás a 3. oldalon

Az ünnepek idején különösen is
felhívjuk beteg, idős testvéreink
figyelmét a házi úrvacsora lehetőségére.
Lelkészi fogadóórák:
kedd: 16.30 – 18.00
szerda: 9.00 – 11.00
csütörtök: 15.00 – 17.00
A fenti időpontokban – a lehetőségekhez mérten – mindig
igyekszünk rendelkezésre állni. További időpontok telefonon
egyeztethetők.
Lelkipásztor: Balássy András
Telefon: 333-1942
Mobil: 30-638-4719
e-mail: torokor@bpeszak.hu
honlap: www.torokor.hu
emlékeztető

Barabás Ildikó és leánya
Bátori Réka
Gyülekezetünk évről-évre vis�szatérő kedves eseménye adventi
időszakban a Schweitzer Otthon
lakóinak meglátogatása, az ös�szegyűjtött pénz- és természetbeni ajándékunk átadása, Boldog
Karácsony kívánása. S hogy ez
ne csupán szeretetteljes gesztus
legyen, műsoros áhítattal is szolgálunk idős testvéreink között.
Akinek közülük nem okoz gondot a helyváltoztatás, az mind lejön ilyenkor a nagyterembe, akik
pedig nem tudják lakószobájukat
elhagyni, azok a hangosítás révén
lehetnek részesei ennek a találkozásnak. Az est műsorát Körber Tivadar karnagy úr állította össze,
s akik vállalták a karácsonyi ünnepkör verseinek, elbeszéléseinek
előadását: Balássy Hajnalka, Balázs Péter, Barabás Ildikó, Kardos
Eszter, Nagyné Zsuzsanna, Nagy
Sándor s maga Körber Tivadar is,
ezzel mind-mind szívbéli szellemi
ajándékot tettek a karácsonyfa alá.
Az énekkari betétszámok mellett
Czanikné Zsuzsa Bach korálelőjátékkal az orgonán, Barabás Ildikó
és leánya Bátori Réka pedig hegedűn duettel színesítették, gazdagították a műsort. S ahogyan ez
mindig lenni szokott, az est mű-

sorvonalát Balássy nagytiszteletű úr igeszolgálata zárta be. A
gyülekezet a látogatókkal együtt
zengte örömmel és hálaadással a
jó hangú elektronikus orgona kísérő-harmóniái mellett a kezdő és
záróéneket.
Jó volt látni, hogy a hallgatóságban voltak gyülekezeti tagjaink is, így nemcsak „szereplőkkel” erősítettük meg sok-sok éves
testvériségünket, barátságunkat,
kapcsolatunkat, de az istentiszteleti közösség erejével is. Az ezt
követő kötetlen beszélgetések
még inkább személyessé tették
az együtt lakozás kedves perceit.
Okkal remélhetjük, hogy miként
bennünk, úgy vendéglátóink emlékezetében és szívében is maradandó nyomot hagyott látogatásunk! (DNS)
A Te-TRISZ betűszó jelentése:
Te, Törökőri Református Ifjúsági Szombatok. A cím lelkipásztorunk leleménye. Az egész napos
alkalmakat két éven át a konfirmációra készülőknek szervezzük meg minden hónap harmadik
szombatjára. A legutóbbira január 16-án került sor. Az erre érett,
s önként jelentkező fiatalok nemcsak a Bibliával, hitünk alapigazságaival ismerkedhetnek meg,
hanem elmélyülnek a keresztyén
élet gyakorlatában is. Így szövődhetnek bele a gyülekezet életébe,
s válnak a gyülekezet teljes jogú
tagjaivá. Most is, mint mindig, tíz
órára szándékoztunk összegyűlni, a BKV sztrájk miatt azonban
többen is késtek. Ebédre azonban
mind a kilenc fiatal megérkezett.
Az ebédet interaktív módszerrel készítettük el. Az alapanyagot
mindig valamelyik gyerek szülei
biztosítják, ahogy most is történt,
és az ő vezetésével kapott feladatot aztán mindenki, még a felnőttek is. Közösen főztünk, közösen
mosogattunk, majd egy részletet
néztünk meg az Ismeretlen ismerős című filmből, amiről aztán beszélgettünk is. A zenés hálaadást
és dicsőítést e sorok írója vezette,
vászonra vetített kottával, hogy a
gyerekek ne papírlapot szorongatva, magukba görnyedve, hanem
emelt fővel, a magasba figyelve
énekeljenek. (Brouwer Dániel)
programajánlat
Dr. Nagy Sándortól
A múlt év október 31-én a Dunamelléki Református Egyházkerület rendezésében A Budapesti Történeti Múzeumban (E
épület, 1013 Szent György tér 2.)
megnyílt Kálvin hagyománya –
Református kulturális örökség a

Folytatás a 2. oldalról
(Dr. Sere Gabriella mondja)

Az akkor visszacsatolt
Rozsnyóra kerültem kollégiumba. Kereskedelmibe jártam, mert gimnáziumra a szüleimnek nem
futotta. Ott kapott paralízist a kishúgom. Én alig
tizennégy évesen azt hittem, hogy előttem nincs
lehetetlen, hogy akkor én
orvos leszek, és segíteni
fogok a testvéremen, és az
mekkora boldogság lesz,
nagy családi öröm, amikor megint járhat majd!
Mit tudtam én a gyermekbénulásról! De döntöttem. Visszamentem
a nagyszüleimhez Karcagra, mert
a kereskedelmiből orvosira nem
jelentkezhettem, és aztán Karcagon a Református Nagykun Gimnáziumban különbözetit tettem
és kitűnően leérettségiztem. Én
abban, hogy sikerült, hogy felvettek az orvosira, hogy vizsgáimon
csak azt kérdezték tőlem, amit
tudtam, soha, egyetlen alkalommal sem azt, amit nem tudtam,
mindmáig az Úr Jézus segítségét
ismertem és ismerem föl.
Azt is az ő különös ajándékának tartom, hogy az egyetemre
Hári Máriával, Pető András jobb
kezével jártam. Tudni kell, hogy
Pető András a negyvenes években találta ki és teremtette meg
azt konduktív pedagógiai rendszert, amelyet az általa vezetett
intézet alkalmazott először, és
meghökkentő sikereket ért el az
idegrendszeri károsodás következtében mozgássérültté vált
gyerekek, ifjak gyógyításában.
Mária, aki később Pető András
utóda lett az igazgatói székben,
s nemzetközi hírűvé tette az intézetet, újra és újra hívott, menjek oda. Meg is látogattam őket,
de eszembe sem volt, hogy én ott
dolgozni akarjak. Azt gondoltam,
hogy majd felvétetem a húgomat,
és lesz valahogy, csak hát először
mégis munka lett belőle, s már a
Pető Intézetben dolgoztam, amikor a húgomra is sor került. Istennek hála talpra állították. Olyan�nyira, hogy férjhez ment, s ha
maradvány tünetekkel is, de em-

beri életet élhetett. Elmondhatatlan ez!
Én az Úr akaratában mindig
megnyugodtam. Nem fürkésztem
okát, célját, mi végre is fürkésztem
volna? Hív és vezet, ez volt a fontos. Olykor mégis úgy éreztem: az
ő gondoskodó szeretetét nem érdemlem. Hogy méltatlan vagyok,
méltatlan lettem rá. Először egyetemistaként, amikor édesanyámék bejelentették, hogy nemcsak
ruházni, etetni sem tudnak már.
Hát akkor most mit csináljak? Éppen ez időben verbuváltak a Honvéd Kollégiumba, jelentkeztem, és
engem annak ellenére, hogy tudták rólam, mert megmondtam,
hogy vallásos vagyok, felvettek.
Ki gondolta volna, mekkora agymosás kezdődik és zajlik, míg
csak ott élek, nekik kiszolgáltatottan? Elbizonytalanodtam. Kemény idő volt az, Rákosiék ideje.
Ha kötésem Istenhez meg is maradt, ha a Jézus-élmény elevenen
is égett bennem, de a templomból elmaradtam. Megpróbáltam
úgy élni, ahogy elvárták tőlem.
Igen, kételkedtem és gyenge voltam, nincs ezen mit kerülgetni.
Ráadásul a kollégiumban ismertem meg a férjemet, aki mérnöki
tanulmányokat folytatott, s ő bizony engesztelhetetlenül ateista
volt. Nem tudtam és talán nem is
akartam kitérni ennyi hatás elől.
És még az Úr Jézus Krisztusnak
tett fogadalmam is megszegtem,
mert azt fogadtam, hogy nem leszek felesége addig senkinek, míg
a diplomát kézhez nem veszem.
Folytatás a 4. oldalon
Törökőr 3

Folytatás a 3. oldalról
(Dr. Sere Gabriella mondja)

Ne akadályozzon semmi abban, hogy mindent megtanuljak a
szakmámból, ami megtanulható.
Megszegtem a fogadalmam, mert
férjhez mentem, mielőtt végeztem
volna. Három szép gyerekem született.
Egy darabig rendben is mentek a dolgok, csakhogy a férjem
idő múltán egyre durvább, egyre
erőszakosabb, nem társam, hanem
uram és parancsolóm lett. Magától torzult el, vagy a környezete
miatt? Nem tudom. Viseltem, Isten megérdemelt büntetésének tekintettem, mígnem húsz év után
nem bírtam tovább, és beadtam
a válókeresetet. Most, visszanézve, ezt a megpróbáltatást lassú és
keserves eszmélkedésnek, ébredésnek látom. Hogy hiszen Isten
nem szűnt meg engem szeretni és
nem hagy engem elveszni! Hogy

én hitetlenkedhettem, hűtlenked
hettem, Isten azért hű maradt hozzám, „mert Ő magát meg nem tagadhatja”! (2Tim 2,13) Hív és vár
engem.
Párttag, a csepeli Közegészségügyi és Járványügyi Állomás vezető főorvosa voltam, neveltem
egyedül a gyerekeimet. Mennyire
jutottam, ha azt mondom, hogy egy
lakásban laktam még a férjezett
lányaimmal is? Nem baj, visszafordulhattam ahhoz, aki gyerekként megszólított. Átköltözhettem
ide a közelbe, és itt aztán gyülekezetre is találtam. Ez is, milyen különös! Álltam a Százados út elején,
jött egy idős asszony, megnézett,
köszönt és megkérdezte, milyen
vallású vagyok. Mondom neki, református. És tudom-e hogy van
itt egy református templom? Hol?
Hát, az udvarban. Bejöttem, és itt
maradtam. Istennek hála!
Varga Lajos Márton

Mely igen jó az Úr Istent dicsérni

A kibővült kórus a jubileumi záróalkalmon, szeptember 27-én

Kardos Eszter
Rövid kísérlet elvégzésére kérem a kedves Olvasót. Mondja ki
hangosan ezt a mondatot: „Jézus,
nyájas és szelíd, láss meg engemet”.
Szép mondat: imádság. A kísérlet
második lépése: énekelje el ugyan4 Törökőr

ezt a mondatot, az énekeskönyvből
jól ismert dallammal. Ugye, hogy
szebb, esdeklőbb? De hát nem is
kell bizonygatnom, hogy énekelni
jó, hiszen azért hangzanak el zsoltárok és dicséretek az Istentiszteleten.
Folytatás az 5. oldalon

Duna mentén című kiállítás még
február 15-ig nyitva van hétfői
napok kivételével minden nap 10
és 16 óra között. Belépődíj: 1300
forint, nyugdíjas, ifjúsági kedvezménnyel: 600 forint. Családi
és csoportos kedvezményeket is
kaphatunk! A főként a Dunamelléki Egyházkerület gyűjteményeire támaszkodó kiállítás elsősorban a református tárgyi kultúrát,
Kálvin műveit és a református
művészek alkotásait mutatja be.
A kiállítás különlegességét jelzi, hogy utoljára 1934-ben nyílt
a Kálvin hagyománya kiállításhoz mérhető, olyan nagyszabású tárlat, amely hűen bemutatja a dunamelléki reformátusok
történelmi szerepét, kulturális
örökségét. Vasárnap délutánonként külön programokat is kínálnak a látogatóknak. (Bővebben a
http://www.parokia.hu/data/attachments/2009/10/19/A5_szoro.pdf link segítségével.)
Degas-tól Picassóig címmel január 28-tól április 25-ig tart nyitva a Szépművészeti Múzeum legújabb időszakos kiállítása, amely
a moszkvai Puskin Múzeum francia mesterműveinek válogatását
mutatja be. A múzeum tájékoztatója szerint „A tárlaton kiállított
ötvenöt mű a francia festészet
legdinamikusabb időszakáról ad
áttekintést. Közelebbről az impresszionizmus, a 19. század utolsó évtizedének szimbolizmusa, a
fauve-ok és a kubisták által fémjelzett első avantgárd mozgalmak
fontosabb műveivel találkozhatnak a látogatók, akik többek között
Courbet, Corot, Degas, Manet,
Monet, Renoir, Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Cézanne,
Matisse és Picasso remekműveinek segítségével kaphatnak képet
a korszakról. A budapesti kiállítás, amely ezt megelőzően a svájci
Martignyban, a Pierre Gianadda
Alapítvány kiállítótermében volt
látható, nem csupán a modern festészet kialakulásáról és fontosabb
irányzatairól kíván képet adni, hanem az 19-20. század fordulójának
két kiváló orosz műgyűjtője, Ivan
Morozov és Szergej Scsukin előtt
is tiszteleg.” Bővebbet a http://search.creativecommons.org/?q=bu
dapest+Muzeumok&sourceid=Mo
zilla-search linken!
Emlékeztetünk az előző számban bemutatott Botticellitől Tiziánóig című kiállításra, mely febuár 14-ig tekinthető meg. Érdemes!
Bővebben ugyancsak a http://search.creativecommons.org/?q=b
udapest+Muzeumok&sourceid=
Mozilla-search linken.

Az Evangélium Színház idén –
a kulturális kormányzat egyházainkat érintő jelentős támogatás-csökkentése következtében
– nem tart ugyan bemutatót, de,
mint ahogyan januárban is (23. és
24. d.u.) prolongálta Madách: „Az
ember tragédiája”-t, várhatóan
meglévő repertoárja felhasználásával egész évben vendég-előadásokat fog tartani. Tekintettel
a Színház szerepének kuriózumjellegére, akinek lehetősége nyílik rá, látogassa a kapcsolódó
http://www.evangeliumszinhaz.
hu honlapot. Legközelebb, február 8-án, Kassára viszik a nagy
sikerrel hitelesen bemutatott
nemzeti kincsünket, a Tragédiát!
Értesítsük ott élő rokonainkat,
ismerőseinket, barátainkat a kivételes alkalomról!
könyvajánló
Ravasz László 1951-ben prédikációk sorában értelmezte és magyarázta a Tízparancsolatot a Kálvin téri gyülekezetnek. Akkoriban
vasárnapról vasárnapra zsúfolásig
megtelt a templom, mert – ahogy
az Utószót író Szénási Sándor fogalmaz –, „Az emberek prófétai
szóra voltak éhesek.” Most mintha nem volnának azok, vagy ha
igen, nem prófétai szavakra. Mégis, a Kálvin Kiadó helyesnek találta Ravasz László akkori gondolatmenetét 1995 után „Én vagyok a te
Istened” címmel ismét közreadni.
Nyilván jó okkal.
Ez az ok alighanem a magyar
társadalom, s benne – nincs okunk
kertelni, a vallásos emberek erkölcsi állapota. Ezért is talán még
soha olyan komolyan nem kellett
számot vetnünk a kérdéssel, hogy
mi dolgunk a Tízparancsolattal,
s mit kezdhet velünk a Tízparancsolat, ha nem általánosan ismert és megkérdőjelezhetetlenül
elfogadott alapja a személyes erkölcsnek, és a társadalmi együttélésnek. Először is, mert igen sokan és egyre többen gondolják
úgy, hogy a Tízparancsolat elavult, idejét múlt, kétséges érvényű, Isten háromezer éve kijelentett törvényei felett eljárt az idő.
Megváltozott minden. Amiből az
is következik, hogy tényleg ideje
már szembenéznünk azzal, vajon
a mai világban egyáltalán lehetséges-e teljesen megfelelni Isten nem akármilyen mércéjének,
maradéktalanul betartani törvényeit, ha egyáltalán törvények és
parancsolatok ezek. Egyébként
teológiailag is érvelhetünk. Hát
nem a szeretet vallása a miénk,
amire Jézus Krisztus tanított? Innen nézve nem úgy kellene tekin-

Folytatás a 4. oldalról
(Mely igen jó az Úr Istent dicsérni)

Törökőrön nemcsak a gyülekezet énekel, hanem, negyvenegy éve, énekkar is működik.
Kórustagok: Balássy András,
Balázs Péter, Barabás Ildikó,
dr. Dibuz Sarolta, dr. Nagy Sándor, dr. Nagy Sándorné, dr. Rácz
Gabriella, Rácz Katalin, dr. Sere Gabriella. Jelenleg, huszonegy éve, Körber Tivadar a karnagy. Az előző kórusvezetők dr.
Nagy Sándor, dr. Czanik Péterné
és Nagy Zsuzsanna voltak. Kiemelkedően fontos alkalmakon
a kórus kiegészül régebbi kórustagokkal, akik most máshol énekelnek, valamint énekkarosaink
rokonaival, barátaival.
Gyülekezetünkben
sokféle
önkéntes tevékenység folyik: az
idősek és rászorulók segítése, az
iratterjesztés, a gyermekmunka,
az alkalmankénti kőművesmunkák, s még sok más.
Ebbe a sorba illeszkedik az
énekkari tagok áldozatvállalása, mert amikor mindenki ott-

hon van, ők összegyűlnek kóruspróbára. Azért, hogy ha majd
előadásra kerül a sor, akkor az
énekben elmondott könyörgés
alázatosabb legyen, mint a prózai, a bizonyságtétel meggyőzőbb, a dicséret zengőbb, a fohász megrendítőbb.
A gyülekezet nagy örömére.
Arra a kérdésre, hogy mi indítja áldozatvállalásra az énekkarosokat, egy jól hangzó, szépen
megfogalmazott mondat helyett
valami mást kaptam válaszul.
Azt a kijelentést, hogy ez egyáltalán nem áldozat, mert énekelni jó, s Istennek énekelni különösen is az. A kórustagok hálásak
a lehetőségért, hogy énekelhetnek, hogy Istent dicsőítő műveket adhatnak elő.
Ha a végtelenséghez akarunk
közel kerülni, fölfelé tekintünk.
A végtelen fölöttünk van. Egy kicsit közelebb érezzük magunkat
hozzá, amikor harmóniákban
gazdag, művészi feldolgozású,
átéléssel előadott kórusművet
hallgathatunk.

Ökumenikus imahét Törökőrön
Varga Lajos Márton
A Krisztus-hívők egységéért
tartott ökumenikus imahét nyitó rendezvényeként január 17-én
közös istentiszteletet tartottunk
templomunkban a szomszédos
Lisieuxi Kis Szent Teréz plébániatemplom gyülekezetével. Az
istentisztelet minden pontja és
pillanata Jézus ama mondatára mutatott vissza, amit a Feltámadott azt követően jelentett ki,
hogy az apostolok meggyőződhettek jelenlétének hús-vér valóságáról: „Ti vagytok erre a tanúk” (Luk. 24,48)
Ezt a mondatot járta körül
Radnóti Mária elmélkedése,
majd Bajcsy Lajos esperes-plébános atya, és ehhez kapcsolódtak a két gyülekezet tagjai által
közösen énekelt zsoltárok, énekek, a könyörgések és imák is.
A záró imában nemcsak az
istentisztelet, de az imahét ér-

telme is megszólalt: „Ragadj ki
minket
megosztottságunkból,
és állíts oda, ahol látni szeretnél minket! Add, hogy ne csak
őrzői legyünk örökségünknek,
hanem eljövendő Országod élő
jelei. Add tüzedet, hogy szenvedélyesen tudjunk az emberek
közötti igazságosságért és békességért cselekedni. Tölts be
azzal a hittel, reménnyel és szeretettel, amely megtestesíti az
evangéliumot. Tégy minket eg�gyé a Szentlélek erejével, hogy
elhiggye a világ, hogy a Te neved dicsőséges a népek között;
hogy így Egyházad hatékonyabban legyen Krisztus teste. Elkötelezzük magunkat szeretetedre,
szolgálatodra, amikor zarándokként s nem idegenként követünk
Téged.” A hivatalos programot szeretetvendégség követte,
amelynek keretében megtekinthettük Lajos atya kiállítását.
Folytatás a 6. oldalon
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Folytatás az 5. oldalról
(Ökumenikus imahét Törökőrön)
Bajcsy Lajos atya az egyetemen biológia-földrajz-térképészet szakon
végzett, s hogy alig valamivel a diploma előtt hívta őt el az Úr a papi hivatásra. 1968. június 16-án szentelték fel Esztergomban. Akkor 28 éves
volt. Képzőművészként a nagymarosi találkozók emblémáival, zarándoklatok szimbólumaival, újságok, könyvek illusztrációival mutatkozott be. A nálunk kiállított konturos, fekete-fehér színükkel kétséget
nem ismerő határozottsággal megszólaló művei a hitükről életük árán is
bizonyságot tevő magyar szentekről beszélnek. Lajos atya úgy fogalmazott, hogy grafikáival örömöt akar ébreszteni az emberekben, s reményt
akar nekik adni. Az itthoni kiállításai mellett 2005 júniusában képeit a
varsói Szt. Kosztka Szaniszló templomban is bemutathatta.

tenünk az Ószövetségre, mint a
törvény, az Újszövetségre pedig,
mint a megbocsátás és kegyelem
könyvére? Eljött Jézus Krisztus,
meghalt és feltámadt, megváltott minket a törvény ítéletétől,
nekünk ajándékozta az örök élet
ígéretét és megnyitja majd előttünk azt a napot is, amikortól fogva semmi gonosz nem lesz, csak
szeretet. Mi dolgunk volna akkor
most a törvény, a Tízparancsolat
szigorú Istenével?
Oka lehet e füzetnyi könyv közreadásának persze az is, amit épp
a mélyülő kételyek, tiltakozások,
viták jelezhetnek a legpontosabban, hogy ebben feldúlt, széthulló
világban növekszik a vágy valami
megfogható, elhihető, valami tartós és végleges, valami magasabb
rend iránt. Amit épp és megint
a Tízparancsolat kínál. Ravasz
László magával ragadó okfejtése lehetővé teszi, egyszersmind
ösztönöz is arra, hogy átgondoljuk ezt az egészet. Emlékezve a
Hegyi Beszédre, Jézus Tízparancsolat magyarázatára. A füzetnyi
könyv 76 oldalon olvasható, az
ára 480 forint (V.L.M.)

Karácsonyi gyülekezeti délután
Balássy Hajnalka
December 20-án a templomban
tartott karácsonyi gyülekezeti
délutánunkon a gyerekek nemcsak
kaptak, hanem örömmel és lelkesen adtak is ajándékot minden jelenlévő számára. Nem megvásárolható, nem kézzelfogható, de
hosszasan, szeretettel és (sajnos
szó szerint) lázasan készített meg-

lepetést: három kedves előadást. A
Születésnapi party, a Karácsonyi
erdő és a Karácsonyi riport egyszerű, de személyes üzeneteket
fogalmaz meg: Ki az ünnepelt?, Ki
a szeretet? és Ki a fényesség?. És
ezen az estén „Az Ige testté lett,
közöttünk lakott és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (János 1, 14)
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A kőbányai időszak (1924-1931)
Egy kis földrajz
Hosszas – és nehezen érthető
– magyarázkodás helyett íme egy
térkép a kérdéses korból.
Két utólagos módosítás látható
rajta. Egyik az akkori kerülethatárok vonala (sajnos lapunk fekete-fehér, az eredeti színezést csak
így lehetett némiképp visszaadni).
A másik három betűjel – három telep: a MÁV-telep (M), mely a Millennium idején épült, az Auguszta-telep (A), amelyet 1919-ben, és
a Juranics-telep (J), amelyet 1924ben építettek – elsősorban erdélyi
– menekültek számára. Az Auguszta-telepet 1970-ben lebontották és
a Juranics is csak részben maradt
fenn. Mindhárom telep (ill. annak
területe) jelenleg gyülekezetünk
része, tehát reformátusságuk története a mi történetünk.
Egy kis egyháztörténelem
1932-ig (az akkori) Budapest
pesti oldalán egyetlen református egyházközség létezett, Kálvin tér központtal. A hatalmas, az
időszak végére 120 ezres lélekszámúvá nőtt közösség gondozását
természetesen nem lehetett megoldani helyi gyülekezetek, templomok nélkül. Ezeket (mint pl. a kőbányai vagy a fasori) parochiális
köröknek nevezték; küldötteikből
állt fel a központi presbitérium,
helyi vezető testületük (gyakorlatilag presbitériumuk) a parochiális tanács volt.
Kőbánya parochiális köre még
így is hatalmas volt, így számos
prédikálóállomást,
szórványt
tartott fenn: többek között a rákosfalvit, melynek temploma éppen a vizsgált időszakban épült,
az Auguszta-telepit és természetesen a Juranics-telepit is, melynek születéséről, hőskoráról előző hírlevelünkben számoltunk be
Megyaszay Mihály lelkipásztor
visszaemlékezései alapján. A szórványok élén helyi intézőbizottság
állt. Elnökük a mai leányegyházközségek gondnoki tisztségéhez
hasonlót töltött be.
Szabó Imre esperes (Dr. Szabó
István püspök úr nagyapja) mun-

kája nyomán 1932-ben megalakult
a Budapesti Egyházmegye, így a
parochiális körök önálló egyházközségekké váltak, valamint két
új egyházközség is létesült. Ezek
egyike volt a Baross téri, melynek magja egy, a Fasorhoz tartozó prédikálóállomás volt, de ide
csatolták a „Százados út és környéke” szórványt is Kőbányától.
Szolgáló lelkészek
Megyaszay Mihály Ercsibe
való távozása után Csighy Sándor vallásoktató lelkész látta el
a vasárnapi istentiszteletek szolgálatát mind a Százados úton,
mind az Auguszta-telepen. Egy
1930. május 5-i parochiális tanácsi jegyzőkönyvből értesülünk,
hogy az utóbbi helyen Gáspár
Béla, a gyülekezetbe újonnan érkezett hitoktató lelkész vette át
tőle a szolgálatot. Elmozdításának közvetlen oka, hogy a vezető
lelkész, Hatolkay Kázmér engedélye nélkül teológusokkal végeztetett ottani szolgálatokat. Az
iratokból az is kiderül, hogy H.
Nagy István, a Százados úti közösség első helyi bizottsági elnöke szerint „nem lelkes ember”. A
teljes igazságot sajnos már nem
ismerhetjük meg, azonban azt
tudjuk, hogy – a Százados úton
rendszeresen prédikáló vallásoktató lelkészként – tagja a Baross téri gyülekezet első presbitériumának és – immár dr.-ként
említve – még 1950-ben is a gyülekezet szolgálatában találjuk.

Gáspár Béla hitoktató lelkész
valószínűleg ugyanaz a személy,
akiről már Megyaszay is „hű
kisegítő”-ként emlékezik meg és az
ő búcsúztatása alkalmából rendezett vallásos esten „vallásos alkalmi előadást” tartott – ekkor még
tanárként megjelölve. 1935 nyaráig szolgál az Auguszta-telepen,
amikor „már nincs erre ráutalva,
mert ő is, felesége is rendes fizetést kap.” 1937 decemberében a Baross téri presbitérium őt bízza meg
a Százados úti istentiszteletek tartásával, „aki eddig hűséggel látta
el az ottani bibliaórákat.”
Incze Gábor a Juranics-telepi
gyülekezet „fedőszerveként” működő Kálvin Szövetség lelkésze,
titkára volt. Ő bábáskodott (valószínűleg 1925 nyarán) a helyi
szervezet létrehozása körül, mely
viszonylagos függetlenséget biztosított a gyülekezet számára. „Gyűléseink, előadásaink, hangversenyek – mind ez újabb, szabadabb
keretben folytak, de teljes egyházi
mezben.” – írja Megyaszay.
Világi vezetők
Hosszúmezei Nagy István az
1924. április 18-án alakult Juranicstelepi szórvány első világi vezetője, helyi bizottsági elnöke. Ő is –
kb. nyolcvanadmagával, amint ezt
egy 1927-es választói névjegyzék
tanúsítja – a Juranics u. 13. református lakója volt. Megítélése ellentmondásos. Megyaszay nem
sok jót tud róla mondani.
Folytatás a 8. oldalon
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Folytatás a 7. oldalról
(A kőbányai időszak 1924–1931)

Gőgös emberként mutatja be
őt, aki első találkozásukkor közölte vele: „Majd segít nekem.”
– tehát nem munkatársnak, hanem beosztottnak tekintette a
gyülekezetében szolgáló lelkészt.
Jórészt őt okolja a Kőbányával
elmérgesedett viszonyért is: ő
hordott rossz híreket a „lázadozókról”. A rossz vélemény kölcsönös volt, hiszen H. Nagy István
szerint Megyaszay „csak a saját
érdekeit kereste”. Mint az fentebb olvasható, Csighy Sándorral is elégedetlen volt. Helyzete
a gyülekezetben tarthatatlanná
vált, meg kellett válnia az elnöki
tiszttől. A visszatérést ugyan nem
zárta ki, ha „a hívek maguk fogják
visszahívni” – ám erre nem került
sor. Parochiális tanácsi tagsága
egészen 1931-ig megmaradt Kőbányán. 1934. február 14-én, 57 évesen ment el minden élők útján. Az
ugyanezen a napon tartott presbiteri gyűlésen Hatolkay Kázmér
így emlékezett meg róla: „Lehetetlen megindulás nélkül gondolni a megboldogultra, aki vagyonának és hazájának elvesztése után
előbb Szegeden, majd közöttünk
telepedett le s nemcsak a szegedi
lelkipásztor meleg ajánlólevelét,
hanem református egyházához
való hű szeretetét is elhozta közénk magával. Hűséges szíve ös�sze tudta egyeztetni az egyház érdekeit azzal, hogy lelkészének is
készséges munkatársa legyen.”
Lénárd Gyula 1927 első felében Százados úti helyi biz. elnök
volt – sajnos nem tudjuk, mikortól fogva. Lehetséges, hogy azonos azzal a zeneművészeti főiskolai hallgatóval, aki Megyaszay
1925. november 8-i „búcsúestjén”
hegedült, bár valószínűbb, hogy
annak édesapja.
Utóda Miklós Árpád Tordáról származó „autógarázs főnök”,
aki már 1925-ben a helyi bizottság
jegyzője volt. 1929 novemberében
lemond, melyet 1930 májusában a
kőbányai parochiális tanács el is
fogad, ám 1931-ben még mindig ő
a körzeti elnök. A Baross téri gyülekezet első presbitériumának is
tagja lesz.
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Események
A MÁV-telepen az időszak nagy
részében nem tudunk református
egyházi életről, kivéve egy „református asztaltársaság”-ot. 1930-tól
kezdve szombat esti istentiszteleteket tartottak. 1931. október 10-én
született meg az engedély a helyi,
addig római katolikus használatban lévő kápolna átadásáról. A helyi református hívek saját erőből
szerelték fel az imatermet, csupán
a harmónium beszerzésére kértek
– és kaptak – 300 pengő kölcsönt
Kőbányától. Az első református
istentiszteletet 1932. újév napján
tartották meg, a helyiséget pedig
január 31-én szentelték föl. (bővebben: Kicsiny Nyáj, 2008 pünkösd)
Az Auguszta-telepen 1930 tavaszán felújították az imaházat és az
istentiszteletek látogatottsága is
fellendült. Ugyanakkor egy 1932
januári jegyzőkönyv tanúsága szerint „a helyi bizottság szétesett”,
tehát nem volt teljesen zökkenőmentes a lelkészváltás. Gáspár
Béla azonban eredményes szolgálatot végzett az ottani, igen nehéz
sorsú emberek között.
A Százados úton – mint ez már
az eddigiekből is kiderülhetett – állandó feszültség uralkodott. Ennek
egyik oka nyilvánvalóan az a törekvés volt, hogy felszabaduljanak
a kőbányai gyámkodás alól. A kőbányai gondnok, „Beretzky Zoltán
dr. az ottani elégületlenség főokát
abban látja, hogy az ott lakó erdélyiek, akik Erdélyben igen kicsiny
gyülekezetek önrendelkezését látták, itt a függő helyzetet, megérteni és megszokni nem tudják.” – áll
egy 1930-as jegyzőkönyvben. (Azt
pedig mi, kései utódok jegyezzük
meg, hogy a kőbányai gyülekezet
vezetése azt nem tudta megérteni, hogy az itt lakók sokszor sebzett lelkének gyógyítása csak szelídséggel és türelemmel mehetett
volna végbe, míg az erőfitogtatás,
a sorozatos „helyretételek” bizony
csak ártottak.) Egy ilyen helyzetben nem lehetett könnyű dolga a
helyi intéző bizottságnak és elnökének: két malomkő között őrlődve, a helyi közösség és a központ
feszültségének villámhárítójaként
hamar „elhasználódhattak”, kiéghettek – talán ez húzódik meg a fel-

tűnően sok (hat év alatt három) lemondás hátterében. Az eredmény
egyre fokozódó passzív ellenállás
volt, mely végül odáig is elment,
hogy egyszerűen nem számoltak
el pénzügyeikkel a központnak.
Mindeközben belső ellentétek is
voltak, melyek éppen a közös törekvésekből fakadtak. Az egyik
ismert vita ugyanis az építendő
templom helyének kiválasztásáról
folyt. Ez azt jelzi, hogy a gyülekezet nem adta fel eredeti álláspontját, és ezért tenni is hajlandó volt.
Két templomalapba is gyűjtöttek:
egyik a Kálvin Szövetség keretein
belül, Kőbánya számára láthatatlanul, de volt egy olyan templomalap
is, amelyet 1924-ben létesítettek és
részben a helyi, egyébként a központba beszolgáltatandó perselypénzből töltötték fel. Ebben az
alapban 1930-ra hat-hétezer pengő
gyűlt össze. 1927 januárjában csalódottan vették tudomásul, hogy a
Főváros az erre a célra adományozott (talán csak ígéret volt?) telket
bérbe adta, tehát nem tekintette
komolynak törekvéseiket. Ekkor
a lebontásra ítélt barakk-iskola
egyik épületét akarták elkérni, de
ebből sem lett semmi. (A barakkiskola egyébként még az 50-es
évek elején is állt.) A gyülekezeti
élet alkalmait – mint azt fentebb
már idéztük – részben a Kálvin
Szövetség szervezte. Hogy Kőbánya nem volt teljesen rugalmatlan,
azt jól mutatja a konfirmációi felkészítés rendje. Ezt csak két helyszínen szervezték meg: a központban és a Százados úton.
A Budapesti Egyházmegye és
a Baross téri Egyházközség megszervezése zárta le ezt a viharos időszakot. A Kőbányai Egyházrész Százados u. és környéke
szórványára csupán néhány tárgy
emlékeztet, de ezek annál fontosabbak nekünk: egy terítő, melyet
özv. Nagy Bertalanné és lánya,
Piroska hímeztek és adományoztak a gyülekezetnek; egy vörösrézzel bevont ón bortartó kanna,
a Ganz-Danubius Waggongyár
ajándéka és legrégebbi úrvacsorai kelyhünk, melyen az úrvacsora szereztetési igéje áll: „E pohár
amaz új testamentom az én vérem
által.” (I. Kor. 11:25)

