
Törökőr
2010. december  A törökőri gyülekezet lapja

Gyülekezeti élet

Szeptember 26-án Balássy András 
nagytiszteletű úr Maklári Károly és 
Maklári Bernadett fiának kiszolgál-
tatta a keresztség sákramentumát, aki 
az Ábel nevet kapta. Reméljük, hogy 
az Úr őt is és szüleit is a hit, a Jézus 
Krisztust követő élet útján vezeti.

Szeptember 26-án a Gyülekezeti dél-
után programjaként videót láttunk 
a dunapataji ifjúsági táborról, fény-
kép-összeállítást a balatonalmádi Te-
TRISZ táborról, majd gazdag vetített 
fényképes bemutatóval emlékeztünk 
a monoszlói hétvégére. Az énekkar 
közben két ízben is szolgált. Kerekes 
Péter, aki dr. Dobos Ágostonnak segít 
a Hős utcai cigánymisszióban, eddigi 
tanulságos tapasztalataikat foglalta 
össze. Az elemózsiázás-beszélgetés 
után Dibuz Saroltát hallgattuk meg 
nyári útjáról: két gyermekével, Doroty-
tyával és Olivérrel együtt saját szerve-
zésű élménydús autós túrán vett részt 
az Egyesült Államokban. 

Október 2-án elhunyt Boross Géza, 
gyülekezetünk 1963-1984 között szol-
gáló lelkipásztora, a Károli Gáspár 
Református Hittudományi Egyetem 
nyugalmazott professzor emeritusa, 
aranygyűrűs teológiai doktor. 79 éves 
volt. Október 25-én búcsúztattuk a Far-
kasréti temető Makovecz termében.

Október 7-én Balássy András nagy-
tiszteletű úr és dr. Nagy Sándor 
főgondnok úr presbiteri-munkatár-
si konzultációt tartott a gyülekeze-
tet foglalkoztató olyan kérdésekről. 
Megoldható-e, és milyen módon, hogy 
az Apostoli hitvallás szövegének új 
változatát mondja a gyülekezet? Ho-
gyan adhatjuk és őrizhetjük meg az 
istentisztelet részeként zajló adakozás 
méltóságát? Változtassunk-e a hirde-
tések helyén, vagyis az istentisztelet 
elején vagy végén hangozzék el, és – 
tekintettel a tájékozódás lehetőségei-
re, a honlapra és a Törökőrre, szükség 
van-e a rendszeres alkalmak minden 
vasárnapi hirdetésére, vagy csak a 
legfontosabb eseményekről essék szó? 
Vajon hol kaphatna helyet a liturgiá-
ban az a néhány perces evangéliumi 
jelenet, amelyet a megalakuló dráma-
kör kéthavonta mutatna be a gyüleke-
zetnek?

Folytatás a 2. oldalon

Ki volt ő?
Elhunyt dr. Boross Géza lelkipásztor

Dr. Nagy Sándor

Gyülekezetünk meghatározó sze-
mélyiségét, húsz éven át szolgáló 
tudós lelkipásztorát, lelki-szelle-
mi nagyságát vesztettük el októ-
ber 2-án, amikor Urunk magához 
szólította dr. Boross Géza 79 éves 
aranygyűrűs teológiai doktort, a 
Károli Gáspár Református Hittu-
dományi Egyetem nyugalmazott 
professzor emeritusát. 

Több mint negyven éve már, 
hogy feleségem és én találkoztunk 
vele. Engem 1962-től 1969-ig szak-
mai feladataim Szenteshez kötöt-
tek. Ez idő alatt Törökőrön szüle-
tett feleségem először édesanyját, 
majd édesapját veszítette el. Az 
édesapja temetésén egy általunk 
csak hírből ismert lelkész, nagy-
tiszteletű Boross Géza szolgált.

Amikor visszatértünk Buda-

pestre, szemernyi kétség sem volt 
bennünk, hogy – bár más gyüle-
kezet is hív és vár bennünket –, a 
mi helyünk, lelki-szellemi ottho-
nunk Törökőr, ahol Boross Géza 
és felesége, az ugyancsak lelkész 
Szappanos Márta fogadtak ben-
nünket, és segítettek beilleszked-
nünk a négy, aztán a hamarosan 
megszületett ötödik gyerekünk-
kel együtt. Olyan közvetlenség-
gel, azzal a szeretettel, amely fi-
gyelem, odaadás, együttérzés, 

öröm.  Ezért is: mintha mindig 
ennek a közösségnek lettünk vol-
na tagjai. Igen, ők ketten Mártá-
val kivételes emberpár voltak. 
Körülöttünk zajló életükben ér-
tettem meg, sokkal mélyebben, 
mint ahová a racionalitás még el-
érhet, hogy mi is az a három élet-
betöltő, és Istenhez vezető erény, 
a hit, a remény és a szeretet. 

Folytatás a 2. oldalon

Dr. Boross Géza unokája portréfilmjében



2 Törökőr

Folytatás az 1. oldalról 
(Ki volt ő?) 

Hogy milyen is a szószék bátorsá-
ga, igazságossága. Hogy a nagylel-
kűség erkölcse: jót és jól cselekedni 
és örvendezni. Hogy mekkora erő, 
mert Isten kegyelme a részvétre, az 
irgalomra, a hálára és az alázatra, 
türelemre való képesség. S hogy 
miért leszünk erősek, ha gyengék 
maradunk.

Boross Géza az igeszolgálatokra, 
és a gyülekezet missziójának na-
gyon átgondolt, szakszerű kialakí-
tására, vezetésére, végzésére össz-

pontosított, Szappanos Márta látta 
el a diakóniát, hordozta a gyüleke-
zet tagjainak gondját-baját. Három 
gyermekük Géza, Márta, Sándor 
mellett, és ezerféle feladata közt 
évente több százszor is látogatta a 
gyülekezet tagjait, a rászorulókat 
akár minden nap. És milyen népe-
sek voltak a vasárnapi istentiszte-
letek! Sátoros ünnepeken még pót-
székeket is be kellett állítanunk 
a középső közlekedési folyosóra, 
hogy mindenki beférjen. A szer-
dai bibliaórákat annyian látogatták 
hétről-hétre, hogy az összenyitott 
tanácsterem teljesen megtelt. És, 
a közösséget is minősítve: milyen 
remek kórus szerveződött! Szeret-
tünk együtt énekelni. Neki, nekik 
köszönhetjük, mert minden követ 
megmozgattak külföldi ismerőse-

ik között, hogy a kis harmóniumot 
egy nagyobb teret besugárzó Phi-
lips orgonára cserélhessük, amit 
aztán, majd évek múlva a mai sípos 
orgonánkra válthattunk.  A gyer-
mek-istentiszteleteken Szappanos 
Márta szolgált, az ifjúságot Boross 
Géza gondozta, nevelte. Gyerme-
keink s persze kortársaik nagyon 
jól érezték magukat a számukra 
rendelt alkalmakon, és sorra kon-
firmálva maguk is egyre inkább 
beleszövődtek, belenőttek a gyü-
lekezetbe. Annyira, hogy amikor 
évek múlva életútjuk másfelé szólí-

totta őket, könnyek között búcsúz-
va hagyták el sok éven át melegítő-
tápláló lelki-szellemi fészküket. 

Boross Géza 1971-ben doktorált, 
jellemző lehet, hogy gyakorlati te-
ológiából, s kiteljesedett rendkívüli 
kegyelmi ajándéka: az igehirdetés 
is. A missziói munkatervet minden 
évben egy nagyobb, sokéves kon-
cepció részeként állította össze, s 
az a nap, amikor a következő évit a 
presbitérium elé tárta jóváhagyás-
ra, felért egy teológiai előadással. 
Hozzáértése a presbitérium mun-
kájában is fölöttébb gyümölcsöző-
nek bizonyult. A testület minden 
tagja úgy érezhette, hogy nagyon 
értékes munkát végez, és személy 
szerint nélkülözhetetlen a gyüleke-
zet életében. 

Folytatás a 3. oldalon

Szappanos Márta és dr. Boross Géza

Folytatás az 1. oldalról 
(Gyülekezeti élet)

Bevezethető-e, és milyen gyakori-
sággal volna tartható a gyülekezet 
istentisztelet utáni közös teázása, 
mint találkozási, beszélgetési alka-
lom? A beszélgetés során a jelenlé-
vők végül megállapodásra jutottak. 
Aki nem ismeri az Apostoli hitvallás 
új szövegét, az használja az énekes-
könyvet. Az adakozás jelen formája 
jobb megoldás híján megmarad, de 
az adományokat összegyűjtő tálkát a 
presbiterek letakarva az Úrasztalá-
ra helyezik, hogy a nagytiszteletű úr 
imát mondhasson fölötte. Az állandó 
alkalmakat külön nem hirdetjük, a 
különösen fontos tudnivalók közzété-
telére esetenként a fennálló ének után 
kerülhetne sor, a kevésbé fontosakra 
pedig az eddig megszokott helyen. Az 
evangéliumi jeleneteket az ébresztő 
istentiszteletek üzenetének elmélyí-
tése érdekében néhány alkalommal 
feltétlenül érdemes a liturgiába illesz-
teni, attól függően is, hogy mennyi-
re érik meg a drámakör munkája. Az 
istentiszteletek utáni közös teázás-
ra, beszélgetésre havonta legalább 
egy alkalommal feltétlenül szükség 
van. A konzultáció második  részében 
Balássy András Zoltán a 2003 óta 
szervezett Református Cursillóról 
számolt be. Az alkalmanként három 
napra, mindig más helyen, ingyene-
sen, de bentlakással, teljes ellátással, 
megszervezett rövid tanfolyamok 
ismeretet adnak, a hit mélyítését szol-
gálják, megteremtik a Krisztussal va-
ló személyes találkozás lehetőségét. 
A cursillót nagyrészt laikusok, nem 
lelkész egyháztagok tartják, elsősor-
ban azoknak, akik hatással vannak, 
vagy lehetnek környezetükre, közös-
ségükre. A cursillót adományokból 
finanszírozzák. Az érdeklődők, mint-
hogy az idei utolsó cursilló Köveste-
tőn november 11-e és 14-e között már 
lezajlott, a továbbiakról Szabó And-
rásnénál tájékozódhatnak a 30/924-
1142 számon, illetve a jelenkezes@
cursillo.hu email címen.

Október 14-én evangélikus és re-
formátus szertartás szerint Békés-
csabán helyezték örök nyugalomra 
özvegy Nagy Sándornét. Főgondno-
kunk édesanyja, aki gyakran időzött 
gyülekezetünkben, békében és szere-
tetben, 94 évesen tért meg mindany-
nyiunk Urához. Adjon vigaszt áldott 
emlékezete. 
 
Október 14-én megkezdődött a Biblia-
iskola új szemesztere az Apologe-
tika kérdéseiről, közelebbről, a hit 
útjában álló akadályokról. Minden 
foglalkozásról hangfelvétel készült 
és készül, amelyet a főgondnok úr a 
toldacuccot.hu segítségével küldött 
és küld el mindazoknak, akik ezt ké-
rik, s akiknek email címe a rendelke-
zésére áll.  

Folytatás a 3. oldalon
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Folytatás a 2. oldalról 
(Gyülekezeti élet)

Október 17-én Balássy András nagy-
tiszteletű úr Molnár Gábor és Molnár-
né Somogyi Petra fiának szolgáltatta 
ki a keresztség sákramentumát, aki a 
Bendegúz nevet kapta. Lelkipászto-
runk a szülőket és keresztszülőket bá-
torította és intette: az énekelt 78. zsol-
tár szellemében, s a gyülekezet előtt 
elhangzott fogadalmuknak megfelelve 
vállaljanak részt Isten munkájában, 
hogy Bendegúz hitben élő ember, Is-
ten gyermeke lehessen. 

Október 17-én a 72 óra kompromisz-
szum nélkül elnevezésű országos 
akció részeként 9 ifjú és 4 felnőtt 
gyülekezeti tagunk, valamint 4 kato-
likus fiatal munkájának köszönhető-
en elkészült a padláson az utcafront 
szigetelése, a járófelület közel 80 %-a, 
valamint az ifjúsági klub dekorációja, 
a pincében pedig kitakarították az if-
júsági klub leendő helyiségét, elhord-
va a bútorokat és előkészítve a terepet 
a fűtés kialakításához is.

Október 30-án gyülekezetünk tagjai 
és a TeTRISZ résztvevői pilisi túrán 
jártak, amelyről a Törökőr jelen száma 
Wágner Dorottyától közöl beszámolót. 

November 4-én a Presbitérium gyűlé-
sén a testület elfogadta a pótköltség-
vetést és jóváhagyta a missziói mun-
katervet. A költségvetés módosítására 
azért volt szükség, mert támogatást 
kaptunk a XIV. kerületi önkormány-
zattól, amit elsősorban a templom re-
zsiköltségeinek fedezésére fordítunk 
majd. A jövő évi missziói munkaterv 
alapja az idei munkaterv, kiegészítve 
a dr. Dobos Ágoston vezette Hős utcai 
gyermekmisszióval és a hamarosan 
konfirmáló fiatalok számára terve-
zett ifjúsági bibliaórával. A presbitéri-
um köszönetet mondott Berkovicsné 
Polgár Gabriellának, aki nagyon szép 
terítőt ajándékozott a gyülekezetnek a 
MÁV telepi templom úrasztalára. Vé-
gül a testület fájdalmas szívvel de Is-
ten iránti hálával emlékezett meg dr. 
Boross Gézáról, gyülekezetünk volt 
lelkipásztoráról, akit október végén 
temettünk.

November 7-én Gyülekezeti délutánt 
tartottunk. Minthogy a meghívott 
előadó, Botár Alexa – aki az éghaj-
latvédelemről beszélt volna –, nem 
érkezett meg, Balássy András nagy-
tiszteletű úr 104. zsoltártól induló, s 
hozzá visszatérő, közben a szocioló-
gus közgazdász Max Weber A pro-
testáns etika és a kapitalizmus szelle-
me című munkájának megállapításait 
is mozgósító okfejtését hallgattuk 
meg a keresztyénség, közelebbről a 
protestantizmus környezetrombolá-
sért viselt erkölcsi-szellemi felelős-
ségéről, s a krízis enyhítésében meg-
nyíló lehetőségeiről. 

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 2. oldalról 
(Ki volt ő?) 

Mint ahogy úgy is volt! Magam 
is csak tőle fogadtam el felkérést, 
mert korábban nem akartam én 
ilyen – úgymond: formális mun-
kában részt venni. De Törökőrött 
érdemes volt, ki sem kerülhet-
tem.  S bár közegyházi pályafutá-
som később indult, nagytiszteletű 
Boross Géza nélkül nem adhatott 
volna ez a kis gyülekezet egyház-
kerületi főgondnokot és világi el-
nököt a Magyarországi Reformá-
tus Egyháznak.

Szolgálatának huszadik évéhez 
közeledve egyre jobban megvilá-
gosodott, hogy talentuma sokkal 
többre képesíti, s hogy hamaro-
san másféle szolgálatra hívja őket 
az Úr. Aminthogy meg is történt. 
1983-ban katedrát kapott a buda-
pesti teológiai akadémián. Homi-
letikát tanított, lelkész generáció-
kat készített fel az igehirdetésre, 
doktorandusokat képzett és ve-
zetett 2003-ig, írt haláláig, noha 
négy infarktus sújtotta, operációk 
és Parkinson-kór akadályozták. 
Hatalmas ereje volt: a Szentlélek 
dolgozott vele és általa. Egyebek-
ről nem szólva hozzávetőleg het-
ven fontos publikációját tartjuk 
számon szakterületének kérdése-
iről. Ha szerettei, barátai intették, 

csak legyintett. Alapelvét ismétel-
te: cselekedni, tenni kell az Úrért, 
Isten dicsőségére, amíg élek. 

Most, amikor őt földi értelem-
ben örökre elveszítve sajgunk a 
veszteség fájdalmától, és végeér-
hetetlenül emlékezünk, hogy fel-
idézzük, és számba vegyük mind-
azt, amit körülöttünk és bennünk 
Boros Géza nagytiszteletű urunk 
elvégzett, csak az vigasztalhat 
bennünket, hogy haza érve a 
Mindenható így szólította meg: 
„Jól vagyon jó és hű szolgám, ke-
vesen voltál hű, sokra bízlak ez-
után, menj be a te uradnak örö-
mébe” (Mt. 25:21.) Legyen emléke 
áldott! Urunk tegye bőven ter-
mő gyümölcsössé mindazt, amit 
nagytiszteletű úr gazdag és tevé-
keny életében plántált, öntözött 
és gondozott!

November 19-én délelőtt a MRE zsinati 
székházának üléstermében adták át az ez 
évben esedékes zsinati alapítású díjakat. 
Az egyik aranygyűrűs teológiai doktor 
díjat dr. Boross Géza kapta. Az elismerést 
felesége, Boross Gézáné, Szappanos 
Márta asszony vette át. Dr. Boross Géza 
érdemeit és eredményeit dr. Fekete 
Károly professzor, a Debreceni Reformá-
tus Hittudományi Egyetem tanszékvezető 
egyetemi tanára, a Generális Konvent 
Liturgiai Bizottságának elnöke méltatta.

Isten arénájában
Dobó Márta, dr. Boross Géza nagy-
tiszteletű úr unokája Isten arénája 
címmel a lényegre összpontosító 
portréfilmet forgatott nagyapja éle-
téről és munkásságáról. A filmben 
a nagytiszteletű úr mellett meg-
szólal felesége, Szappanos Márta, 
dr. Szabó István dunamelléki és 
Steinbach József dunántúli püspök, 
főgondnokunk, dr. Nagy Sándor, a 
tanítványok közül dr. Balla Péter 
tanszékvezető egyetemi tanár és 
dr. Bárándy Zsuzsa orvos. 

A szép és meghitten komoly 
emlékezések, vallomások, történe-
tek természetesen különböző né-
zőpontokból és látószögekből, de 
egybehangzóan és meggyőzően 
jellemzik Boross Géza nagytiszte-
letű urat. Nem is lehet ez másképp, 

ha egyazon anyagból való volt min-
den ízében, ha elhívott ember volt, 
s ha ő mindent ennek az elhívott-
ságnak, Krisztus szolgálatának 
rendelt alá, hogy élőszóval, hitből 
fakadó cselekedetekkel, kivételes 
felkészültséggel, szaktudással, va-
lamint példaadó élettel tanúskod-
jék a Jézus Krisztusban megjelent 
üdvösségről.  

Mennyire jellemző és megra-
gadó, amikor arról beszél, hogyan 
ajánlotta fel nagyanyja az éppen 
megszületett gyermeket az Úr szol-
gálatára, s hogyan hívja el az Úr őt, 
alig tízéves korában! 

Vagy amikor arra emlékezik, 
mennyit tanult, dolgozott az ige-
hirdetésekre. 

Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról 
(Gyülekezeti élet)

Az énekkar szolgálatát követően meg-
tekintettük Dobó Márta Isten aréná-
jában című portréfilmjét nagyapjáról, 
Dr. Boross Gézáról, gyülekezetünk 
1963-1984 között szolgáló, október 
2-án 79 éves korában elhunyt lelki-
pásztoráról. A Törökőr jelen számá-
ban Dr. Boross Gézára dr. Nagy Sán-
dor emlékezik, s jegyzetet közlünk a 
portréfilmről is. A délután sütemény 
és tea melletti beszélgetéssel zárult.

November 14-i istentiszteletünkön 
részt vettek és szolgáltak is a Lónyay 
Utcai Református Gimnázium 7/b 
osztályának tanulói. Orgonán Inceffy 
László játszott, Assisi Szent Ferenc 
imáját Nagy Hunor, Sik Sándor Te 
deumját Mike Alex, Ady Endre Az Úr 
érkezése című versét Petkes Noémi 
mondta el. Istentiszteleti adománya-
inkat a gimnázium támogatására aján-
lottuk fel. 

November 16-án dr. Nagy Sándor fő-
gondnok úr Balássy András nagytisz-
teletű úr nevében is levéllel fordult dr. 
Kocsis Máté józsefvárosi polgármes-
terhez, erkölcsi és anyagi támogatást 
kérve a megépítendő torony tervezé-
si költségeihez.  „Ismert – írta egye-
bek között –, hogy alig nyolcvanfős 
gyülekezetünk rendszeres bevételei 
(adományok) éppen hogy elegendőek 
az üzemeltetéshez (szerény lelkészi 
javadalom és kizárólag önkéntes, térí-
tésmentes egyéb szolgálatok mellett). 
A toronyépítéshez szükséges össze-
get tehát rendkívüli forrásokból kell 
fedeznünk. Az a szándékunk, hogy – a 
mintegy 10% saját rész, mint rendkívü-
li céladomány mellett – a hiányzó 90% 
pénzösszeget külső támogatásokból 
teremtjük elő, melyek között számí-
tunk azoknak a pénzintézeteknek a 
teher hordozására is, melyek a ben-
nünket eltakaró, anonimitásba szorító 
épületekben működnek. A tervezett 
saját rész 50%-a nagylelkű pénzbeli 
magánadományból biztatásként már 
rendelkezésünkre áll, s bizonyosak 
vagyunk abban is, hogy jövő évben a 
hiányzó 50% is teljes egészében össze-
gyűlik. Ahhoz azonban, hogy elkezd-
jük a gyűjtést, a terveknek késznek és 
bemutathatónak kell lenniük. Azaz 
lehetőleg még ez évben el kell jutnunk 
a kiviteli tervekig. Amihez még nincs 
meg a szükséges pénzalapunk.”

ALKALMAiNK

Hetente
Istentisztelet, vasárnap 10.00
Gyermekistentisztelet, 
vasárnap 10.00
Énekkari próba, vasárnap 9.00
Bibliaóra, csütörtök 17.00
(a december 16-i, 23-i és 30-i biblia-
órák elmaradnak)

Folytatás az 5. oldalon

Folytatás a 3. oldalról 
(Isten arénájában) 

Hogy felszabadíthassa és meg-
nyithassa magát annak, amit csak 
prédikáció közben kaphatott, mi-
közben, az ő szavával szólva: „a 
szószék arénájában” tusakodott 
gyülekezetének tagjaiért, hogy 
úgy gondolkodjanak, és úgy cse-
lekedjenek, mint Jézus Krisztus 
gondolkodott és cselekedett. És 
milyen sokatmondó, amikor föl-
tárja, hogy igehirdetőként a lec-
tio selecta helyett Kálvin nyomán 
a lectio continua elvét akarta kö-
vetni. Vagyis gyülekezetével az 
egész Szentírást elolvastatni! 
Ezért az istentiszteleteken sorra 
vette a Biblia könyveit, hogy az-
tán belássa, nem lesz így jó, mert 
mi történik azokkal, akik csak hé-
be-hóba járnak el a templomba? 
Nem restellt áttérni Joó Sándor 
missziós ívet bejáró gyakorlatá-
ra, aki az egymást követő vasár-
napokon előbb hitébresztő, az-
tán eligazító, majd lelki gondozó, 
végül tanító prédikációt tartott, 
hogy aztán kezdje az egészet elöl-
ről. Egyébként épp ezzel, és fele-

sége áldozatos segítségével volt 
megteremthető igehirdetés és di-
akonia egysége, megvalósítható 
közös szolgálatuk értelme: talp-
ra segíteni az elesetteket, hitet és 
új értelmet adni a reményt vesz-
tetteknek, irányt mutatni az elté-
vedteknek, megértetni azokkal, 
akik már elhitték, hogy hiábavaló 
az életük, hogy hasznosak, hogy 
szükség van rájuk, mert nem vé-
letlen ajándékul kapták az életet.

Úgy prédikált, úgy tanított, 
hogy megváltoztatott valamit az 
emberben, s a világban – mondta 
róla egyik valamikori tanítványa. 
Egy másik arról szólt, mennyire 
fontosnak tekintette Boross Géza, 
hogy hallgatói egyszerre tanulja-
nak a Szentírástól és egymástól. 
Dicsérték derűs keresztyénsé-
gét, hűségét a hithez, hűségét az 
igazsághoz és a szeretethez. Di-
csérték józan eszét, bölcsessé-
gét: hogy minden szava az életre 
készítette fel őket. Meghajtották 
fejüket élete előtt, ahogy a vetí-
téssel, s a vetítést követő beszél-
getéssel, és most újra gyülekeze-
tünk tagjai is.

Miért szeretem Törökőrt?
Dibuz Sarolta

Amikor elmentünk megnézni az 
éppen felépült házakat a Száza-
dos úton, az első, amit meglát-
tam, a törökőri gyülekezet ottho-
na volt. Éppen vártam a második 
gyermekemet, nagyon megörül-
tem, hogy nem kell messze jár-
nom, templom van ilyen közel az 
új lakáshoz. 

Miután Olivér fiam egy éves lett 
elkezdtünk rendszeresen járni a 
gyülekezetbe, elsősorban (akkor 
még) kicsi lányommal, Dorkával, 
aki minden vasárnap szorgalma-
san jött velem. Őt Czanik Zsu-
zsanna sok szeretettel megtartott 
gyermek istentiszteletei, engem 
az esperes úr tartalmas igehirde-
tései és természetesen az igei út-
mutatás tartott meg Törökőrön. 

Aztán hívtak az énekkarba. A 
gyerekek születése előtt is énekel-

tem kórusban, akkor a pesterzsé-
beti központi gyülekezet énekka-
rában. Azonnal igent mondtam. 

Folytatás az 5. oldalon

Dibuz Sarolta
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Folytatás 4. oldalról 
(Alkalmaink)

Bibliaiskola
Téma: Apologetika (hitvédelem) I.: 
A hit útjában álló akadályok
december 9. csütörtök 18.30-20.00:  
a feltámadás
január 13. csütörtök 18.30-20.00: 
Krisztus isteni természete
január 27. csütörtök 18.30-20.00:  
bűn és megváltás

Házi csoport
december 15. szerda 18.00-19.30
január 5. szerda 18.00-19.30
január 19. szerda 18.00-19.30
február 2. szerda 18.00-19.30

KLUB (új ifjúsági alkalom)
december 11. szombat 10.00-12.00 
filmklub
január 8. szombat 10.00-12.00  
társas-kör
január 29. szombat 10.00-12.00  
filmklub

Te-TRISZ (Törökőri Református Ifjúsági 
Szombatok)
január 15. szombat 10.00–16.00

Filmklub
december 18. szombat 17.00 – 20.00
január 15. szombat 17.00 – 20.00

Ádventi szolgálat 
a Sweitzer Albert Református Szere-
tetotthonban december 16. csütörtök 
17.00 – 18.00

Gyülekezeti délután
december 19. vasárnap 15.00 – 17.00
karácsonyi gyülekezeti délután
gyermekek, fiatalok és felnőttek 
szolgálatával – családi istentisztelet

Ünnepi alkalmak

december 24. karácsonyest 15.00 
szellemi agapé
december 25. karácsony első napja 
10.00 úrvacsorás istentisztelet
december 26. karácsony második 
napja 10.00 úrvacsorás istentisztelet
december 31. óév napja 18.00 
ünnepi istentisztelet
január 1. újév napja 10.00 ünnepi is-
tentisztelet, utána „fogadás”

Lelkészi fogadóórák:
kedd: 16.15 – 18.00
szerda: 9.00 – 11.00
csütörtök: 15.00 – 17.00
A fenti időpontokban – a lehetősé-
gekhez mérten – mindig igyekszünk 
rendelkezésre állni.
További időpontokat telefonon lehet 
egyeztetni.

Lelkipásztor: Balássy András
Telefon: 333-1942
Mobil: 30-638-4719
e-mail: torokor@bpeszak.hu
honlap: www.torokor.hu

Folytatás a 4. oldalról 
(Miért szeretem Törökőrt?) 

Azóta is bámulom, ahogy ez a ma-
roknyi ember működik. Isten cso-
dálatos kegyelmén kívül a karna-
gyunknak, Körber Tivadarnak 
köszönhetjük, aki nemcsak mély 
szakmai hozzáértéssel, de sok tü-
relemmel és nagy kitartással tart-
ja a próbákat, és hisz csapatunk-
ban, hogy meg tudjuk csinálni, 
el tudjuk énekelni a darabokat. 
Persze nagyon sok múlik azokon, 
akik jól értenek a kottához, ze-
neileg képzettek. Nem is csodál-
kozom már azon, hogy az Úr új-
ra meg újra küld olyanokat, akik 
zenei felkészültségükkel is fontos 
támaszaivá válnak az énekkarnak. 
Szeretem ezt az énekkart, és vele 
szeretem Törökőrt is. 

Azután jött egy új feladat, pres-
biternek választottak. Ahogy az 
idő múlik, és egyre jobban bele-
tanulok a presbiteri szerepbe, ér-
zem, hogy mekkora felelősség, 
és ugyanakkor mekkora öröm 
részt venni a gyülekezet jövő-
jének ter vezé sében, részt venni 

formálásában,megvalósításában, és 
látni hétről hétre a fejlődést. Mert, 
Istennek hála, mindig előrébb ju-
tunk valamiben, s ez az egész így 
megint valami olyasmi, ami nagyon 
sok szállal köt Törökőrhöz.

Mióta Balássy András vette 
át a gyülekezetet, felpezsdült a 
gyülekezeti élet. Kirándulások, 
filmklub, filmhét, gyermektábo-
rok, Biblia-kiállítás, vagy inkább 
bemutató, gyülekezeti hétvége. 
Ki ne szeretne olyan gyülekezet-
be járni, ahol épülhet a tartalmas 
programokon, és ahol szeretettel 
és figyelemmel veszik körül, ahol 
mindenki megtalálhatja a neki 
tetsző gyülekezeti alkalmat? Eze-
ken az alkalmakon sok a tenniva-
ló, épp úgy, mint a templom körül. 
Azt is szeretem a törökőri gyüle-
kezetben, hogy mindig akad segí-
tő kéz, sokan nagyon sok mindent 
tesznek a közösségért, és ez egé-
szen biztosan rájuk is olyan hatás-
sal van, ami erősíti a közösséghez 
tartozás érzését. Ez a kicsi gyüle-
kezet akár egy nagy család. Hát 
hogyne szeretném?

Házi csoport:  
adunk és elfogadunk

Szalontainé dr. Molnár Edit

Kezdjük a nevünkkel! Miért is hív-
juk magunkat házi csoportnak? 
Azért, mert találkozónk nem hi-
vatalos, gyülekezeti helyiségben 
tartott alkalom, hanem valame-
lyikünk otthonában, úgymond: 
háznál zajló összejövetel. Az igaz, 
hogy eddig még mindig Hajnalká-
éknál, András vezetésével és irá-
nyításával beszélgettünk egy-egy 
mindannyiunkat érdeklő kérdés-
ről, de lehetne és lesz ez ez más-
ként is. Úgy gondolom, hogy idővel 
a csoport többi tagja is elvállalja 
majd a házigazda szerepét.

Néhány percnyi kötetlen beszél-
getés után meditálunk, aztán azna-
pi tárgyunkat igyekszünk megkö-
zelíteni. Egy csésze finom, meleg 
tea mellett szó volt már többek kö-

zött a gazdagság és a hit kapcsola-
táról, a megbocsátásról, és a kísér-
tésről is. Példákat keresünk arra, 
hogy a Bibliában melyik történet 
kapcsolódik hozzá, felelevenítjük, 
hogy milyen élethelyzetekben ta-
lálkozunk az éppen szóba került 
problémával. Megnézzük, egy-
egy szituációban hogyan reagál-
hatunk, hogy megtaláljuk, melyik 
út felel meg leginkább Isten taní-
tásának. Az egész nagyon termé-
szetes, közvetlen, meg is nyílunk 
mind, és elmondjuk, amit fontos-
nak tartunk. 

Azért szeretem ezeket az al-
kalmakat, mert olyanokkal oszt-
hatom meg a gondolataimat, és 
olyan emberek véleményét ismer-
hetem meg, akik hozzám hasonló-
an gondolkoznak, és ugyanabban 
hisznek, amiben én.

Folytatás a 6. oldalon
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HÍREK

Kolozsvárott a Generális Konvent. No-
vember 15-én a Bethlen Kata Diakó-
niai Központ adott otthont hétfőn a 
Generális Konvent soron következő 
elnökségi ülésének, ahol költségveté-
si kérdésekről, a Kálvincsillag című 
lapról és a Magyar Reformátusok VI. 
Világtalálkozójának megrendezéséről 
is tárgyaltak. Az egyház közös költ-
ségvetését a soron következő február 
26-i miskolci elnökségi ülésén öntik 
végleges formába. A Kálvincsillag 
jövőjét illetően a Konvent úgy hatá-
rozott, hogy a részegyházak szer-
kesztésében készülő magazin évente 
mégis csak egy alkalommal jelenik 
meg. A következő számok koncep-
ciójával és a laptervvel a következő 
elnökségi ülésen foglalkoznak. Az 
egyházvezetők végül döntöttek a Ma-
gyar Reformátusok VI. Világtalálko-
zójának 2011-ben esedékes megren-
dezéséről. A találkozó egy szálra fűzi 
fel a Kárpát-medence egész területén 
megvalósuló – részben már egyébként 
is szervezés alatt lévő – programokat. 
A Generális Konvent plenáris ülését 
a testület hatéves fennállása óta – Bu-
dapest, Debrecen, Sárospatak és Pápa 
után – idén első alkalommal tartották 
határon túli helyszínen, a felvidéki 
Révkomáromban. 2011-ben a követke-
ző ülést pünkösd után a Királyhágó-
melléki Egyházkerület látja vendégül. 
(www.református.hu)

Zsinat. November 17-19 között tar-
tották a XIII. zsinati ciklus hatodik 
ülését Budapesten a zsinati székház 
üléstermében. A Zsinati Tanács szer-
dai ülésén döntött a konferenciate-
lep jövőjéről, elhatározta a nyugdíj-
rendszer hosszú távú átalakítását és 
elfogadta a Károli Egyetem 2009-es 
zárszámadását.  
A tanácsi tagok beszámolót hallottak 
az MRE idei költségvetésének folya-
matairól, a jövő évi állami büdzsé 
egyházi kilátásairól és az egyszázalé-
kos felajánlások 2010-es alakulásáról 
is. A csütörtöki napirenden szerepelt 
többek között az egyházi alkotmány 
módosítása az egyházközségek tár-
gyában, a gazdálkodási törvény mó-
dosítása, az SDG Konferenciatelep 
jövője, a református oktatási intéz-
mények integrációja. A pénteki ülés 
legfontosabb témáinak egyike a múlt-
feltárás folytatása volt. A tárgysoro-
zatban szerepelt a zsinati alapítású 
kitüntetések átadása, beszámolók a 
Csillagpontról, a Reformáció ötszáza-
dik évfordulójának megünnepléséről, 
a Kálvin Bizottság munkájáról, az új 
énekeskönyv előkészítéséről, vala-
mint a közegyházi intézmények mun-
kájáról. A zsinat munkáját szöveges 
és élőképes közvetítésben követhet-
ték az érdeklődők a református.hu-n.  
A részletekről is a www.református.
hu, s a Reformátusok Lapja ad tájé-
koztatást.

Folytatás az 5. oldalról 
(Házi csoport: adunk és elfogadunk)
Öröm van bennem és hála. A fog-
lalkozás végén együtt imádko-
zunk. Imaközösségben imádkozni 
teljesen más érzés, mintha egye-
dül, csendben, magunkban imád-
koznánk. Mindenki megmondja, 
hogy neki mi lenne a legfontosabb, 
amiért együtt imádkozzunk. Egy 
szerettünk megbetegedett, van 
egy nem kívánt tulajdonságunk, 
gyermekáldásra vágyunk, gond-
jaink vannak a munkahelyünkön, 
vagy a hideg hónapok közeledtével 
azt szeretnénk, ha a fűtési rendszer 
hibáját mihamarabb elhárítanák. 
Bármi, ami az adott időszakban 

a legnagyobb problémát jelenti, 
aminek a megoldására a legjob-
ban vágyunk. Ezután választha-
tunk, hogy kiért imádkozunk, és 
nem magunkért, a saját boldogulá-
sunkért, hanem a másikért imád-
kozunk. A közös ima számomra 
azt jelenti, hogy gondoskodunk 
egymásról, törődünk egymással, a 
többiek problémai is fontosak szá-
munkra, mint ahogy az én gondja-
imat is a lelkükön viselik az ima-
közösségben résztvevők. Adunk és 
elfogadunk. Az, hogy imádkozha-
tok egy testvéremért, és az, hogy 
értem valaki imádkozik, nagyon jó 
érzéssel tölt el. Mert tudom, hogy 
nem vagyok egyedül.

Ajándék volt az a nap!

Wágner Dorottya

Ajándék volt az a nap, mert gyö-
nyörű idő fénylett október 30-án, 
amikorra az immár hagyomány-
nyá vált őszi kirándulásunkat 
megszerveztük. Ajándék volt, 
mert szép számú csapat kereke-
dett fel és a csapatban ráadásul 
az egész kicsiktől az idősebbekig 
minden korosztály képviseltette 
magát. És ajándék volt azért is, 
mert ezúttal a Pilisbe, az irodal-
mi és zenei műveket ihlető, s állí-
tólag Árpád fejedelem sírjának is 
helyet adó Holdvilág-árokhoz ve-
zetett utunk. 

Reggel a Batthyány téren talál-
koztunk, HÉV-vel jutottunk el Po-
mázra majd onnan busszal tovább 

Kiskovácsiba. Itt aztán egy rövid 
bemutatkozást tartottunk, a gyü-
lekezeti tagjainkon kívül ugyan-
is többen eljöttek a TeTRISZ-
ből, méghozzá családtagjaikkal 
együtt. Ezután már csak a helyes 
utat kellett megtalálni, ami gya-
korlott túravezetőnk segítségével 
szinte azonnal sikerült is. 

A Holdvilág-árok nehezen jár-
ható, de nagyon izgalmas hely. 
Nehezen járható a domborzati vi-
szonyok miatt, meg azért is, mert 
az időjárás többször is megron-
gálta az ösvényeket, lerombolta 
a lépcsőket, hidakat. Most elég 
száraz volt az idő, de még így is 
meg-megálltunk kifújni magun-
kat, s gyönyörködni az erdő pom-
pájában. 

Folytatás a 7. oldalon

Bámultuk a világ szebbik arcát, jókat beszélgettünk
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Folytatás a 6. oldalról 
(Ajándék volt az a nap!)
A fák a sárga, a barna, a vörös 
fantasztikus árnyalataiban tün-
dököltek, bámultuk a fel-felizzó 
színeket, és teljes mértékben kár-
pótolva éreztük magunkat min-
den fáradtságért.  Aztán csak 
gázoltunk a színes avarban, és 
csöndes hálával örvendeztünk. 

Az emelkedőkről az úgyneve-
zett Meteor-létrán jutottunk le 
az árokba. 33 létrafokot számol-
tam, és persze még fel is kellett 
kapaszkodnunk, hogy folytathas-
suk utunkat. A létra aljában ta-
lálható az úgynevezett ősember-
barlang. Két járatból áll, amelyek 
ugyan nem hatolnak mélyen a 
hegybe, de nem árt zseblámpá-
val bemenni. Úgy tűnt, hogy a 
fiatalabbak a kirándulásnak ezt 
a részét élvezték legjobban. A fi-
úknak különösen tetszett, hogy a 

sötétből előugorva ijesztgethet-
ték a lányokat. 

A Holdvilág-árkot elhagyva a 
még mindig nagyon tiszta Lajos-
forráshoz vezetett utunk, ahol 
mindenki megtölthette friss for-
rásvízzel a kulacsát. Mivel az utol-
só buszhoz igyekeznünk kellett, 
nem sokat tudtunk pihenni, csak 
egy-két csoportkép erejéig szusz-
szantunk. Innen ereszkedtünk le 
a vízeséséről híres Dömörkapu-
hoz, ahol már mindenkinek jól-
esett felszállni a Szentendrére 
tartó buszra.

Úgy gondolom, minden részt-
vevő nevében mondhatom, jó 
volt így együtt kirándulni. Bá-
multuk a világ szebbik arcát, jó-
kat beszélgettünk, és feltöltőd-
tünk. Ránk fért. Remélem, még 
sok ilyen kiránduláson vehetünk 
részt, s azokra még ennél is töb-
ben jövünk majd el.

pRoGRAMAjáNLó

Dr. Nagy Sándortól

Indiamisszió. Dr. Németh Júlia és 
Pálúr Tamás a Magyarországi Re-
formátus Egyház kiküldöttjeként az 
észak-indiai Fatehpur keresztyén kór-
házában végzett orvosi és közösség-
fejlesztő szolgálatot 2009 októberétől, 
kilenc hónapon át. A Zsinat alkalmá-
ból megnyíló tárlat orvosmissziós, 
közösségépítő és falumissziós mun-
kájuk egy-egy jellegzetes és sokat-
mondó pillanatát mutatja be. A kiállí-
tást november 18-án Bölcskei Gusztáv 
püspök nyitotta meg, a Zsinati Szék-
ház földszinti Kis Tanácstermében. 
A tárlat az év végéig hétköznap 16.00 
óráig látogatható. 

Evangélium Színház. A társulat no-
vember 13-án, a pesthidegkúti Kle-
besberg Kulturális Központban adta 
elő huszonharmadszor Madách, Az 
ember tragédiája című színművét. A 
jelentős telt házas közönségsikerek 
lehetővé teszik, hogy január 9-én 19 
órakor a premier színhelyén, a Zrinyi 
utcai Duna Palotában a szerző eredeti 
felfogásában még egyszer színre ke-
rüljön a darab.

FiLMKLuB

Gyülekezetünk filmklubja október 16-
án két áldokumentumfilmet, novem-
ber 20-án pedig egy sztárokkal tele-
tűzdelt akció-kalandfilmet mutatott 
be. Noha ez a Mennyei királyság című, 
a keresztes hadjáratok idejében játszó-
dó Ridley Scott rendezte, nálunk 2005-
ben bemutatott munka szinte kínálja 
magát, hogy az éppen aktuális keresz-
tyén-muzulmán ellentétet taglaljuk,  
most mégis inkább az októberi filmek-
ről érdemes gondolkodnunk. 

Az egyik az agyondíjazott cseh 
Olajfalók 1988-ból Jan Sveraktól, a 
másik Az igazi Mao 1994-ből, Siklósi 
Szilvesztertől.   Az Olajfalók története 
szerint cseh tudósok egy elhagyatott 
bányavidéken felfedeznek egy nutriá-
ra hasonlító új emlősfajt, amely olajat 
és olajszármazékokat (leginkább mű-
anyagokat) eszik és szén-monoxidot 
lélegzik. A lényt a tudósok pacurofa-
gus oxitoxicusnak nevezték el, a film 
pedig részletesen be is mutatja, ahogy 
az egy szakmailag kikezdhetetlen is-
meretterjesztő okfejtéstől elvárható. 

A korszakos, mert súlyos környe-
zetszennyezési gondjainkra végleges 
megoldást kínáló felfedezés óriási 
szenzációnak bizonyult. A Magyar Te-
levízió Napzárta című műsora például 
többször is foglalkozott a témával, bi-
ológusok, genetikusok vitatkoztak ró-
la, nagy izgalmat keltve mindenfelé. 
Csakhogy két héttel a bemutató után 
jött a leleplező film, amiben az alkotók 
megmutatták, milyen trükkökkel ér-
ték el hogy a fél világ bedőljön nekik. 

Folytatás a 8. oldalon

Az önálló gyülekezet 
megalakulása I.

Balássy András

1950 végére már erősen fogyatkoz-
ni kezdett a Baross téri anyaegy-
házközségtől való függetlenedésre 
vágyó Utász utcai presbiterek tü-
relme. Ezt Szőke Imre igen diszk-
réten úgy jellemzi, hogy „heves-
kedtek” az egyik gyűlésen – hála 
Istennek, kölcsönös megbékéléssel 
zárult az összeszólalkozás. A másik 
oldalról nézve a Baross téri elnök-
ség tűnt fel olyan színben, mintha 
„mindig csak utólag és hiányosan” 
tájékoztatná az érintetteket az ügy-
ben megtett lépésekről, valamint 
„a múlt gyűlésre sem készítette elő 
az ügyet, pedig három hónapja volt 
rá. Nyilván most sem történik sem-
mi, december eljön s akkor Zugló 
és Kőbánya miatt, akikkel nem tár-
gyaltunk, megbukik az ügy” – áll 
egy emlékeztetőben.

December eljött, és a 4-i pres-
biteri gyűlésen az egyházmegye 
kiküldött bizottsága kidolgozta 
a prédikálóállomásra vonatkozó, 

közgyűlés elé terjesztendő terve-
zetet, ezzel gyakorlatilag zöld utat 
adva az önállósági törekvéseknek. 
Ugyanekkor a presbitérium úgy 
határozott, hogy Szemenyei Sán-
dor segédlelkész, gyülekezetünk 
alapító lelkipásztora végezze az 
Utász utcai szolgálatot.

Az események innentől kezdve 
elképesztően felgyorsultak.

1951. I. 4-én délelőtt Fehér Lajos 
és Derzsy Gergely presbiterek Sző-
ke Imrétől a megalakítandó törökő-
ri (itt szerepel először a kifejezés!) 
egyházközség ingatlanvásárlásá-
hoz való hozzájárulást, presbiteri 
gyűlés összehívását és a püspöknél 
történő közbenjárást kérik.

1951. I. 4-én délután Szemenyei 
Sándor segédlelkész Finta István-
nal, egyetemes konventi (a mai 
Zsinatnak megfelelő szervezet) 
osztályvezetővel tárgyal, aki a 
püspökkel való személyes találko-
zást tanácsolja, valamint kilátásba 
helyez egy nagy összegű ECLOF 
(ökumenikus segélyalap) kölcsönt.

Folytatás a 8. oldalon
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Folytatás a 7. oldalról 
(Filmklub)

Az igazi Mao arról győzi meg a nagy-
érdeműt, hogy Mao Ce-tung meghalt 
a Nagy Menetelés alatt, s hogy he-
lyét a Chicagóban élő gengszter, Mao 
ikertestvére vette át. Azt is megtud-
juk, hogy Hruscsov is gengszter volt 
ugyanott és egy nő miatt lettek halálos 
ellenségek. A film tökéletesen imitál-
ja a BBC történelmi oknyomozó film-
jeit. Igazi és hamis archív betéteivel, 
manipulált képeivel, angolul nyilat-
kozó szereplőivel, kommentárjaival és 
következtetéseivel szinte mindenkit 
megtévesztett.

A két film szokatlan erővel provo-
kálja nézőit. Meg is szégyeníti őket hi-
székenységük miatt, hogy a vészjelzés 
minél hatásosabb legyen. Rá akarják 
nézőiket eszméltetni, hogy mennyi-
re félrevezethetők és manipulálhatók. 
Körültekintésre,  elővigyázatosságra 
intenek mindenkit. Mert olyan világ-
ban élünk, olyan kommunikációs rend-
szerben, amelynek csalás és hazugság 
a lényege. (Ónodi Szabó Ádám)

Folytatás a 7. oldalról 
(Az önálló gyülekezet megalakulása I.)

1951. I. 7-én délelőtt Fehér Lajos 
és Derzsy Gergely – annak Pozso-
nyi úti rádiós prédikációja után – 
találkoznak Bereczky Albert püs-
pökkel.

1951. I. 17-én Baross téri presbite-
ri gyűlés. Fehér Lajos presbiter jel-
zi, hogy van egy eladó ház a Száza-
dos út 4. alatt, amely alkalmasnak 
tűnik templommá, lelkészlakássá 
és irodává alakításra.

1951. II. 13-án a Közületeket El-
helyező Bizottság a Százados út 
4. egyik raktárhelyisége bérlőjéül 
a Budapest-Törökőri Református 
Egyházközséget(!) jelöli ki.

1951. V. 6-án a Baross téri pres-
bitérium – mint legitim testület – 
határoz 50000 forint ECLOF köl-
csön felvételéről. Az Utász utcai 
12 presbiter személyes kezességet 
vállal.

1951. V. 31-én a Budapest-Törö-
kőri Református Egyházközség(!) 
(képviseli: Szőke Imre lelkipász-
tor és dr. Boda Jenő gondnok) 
45000 forintért megvásárolja az 
épületet.

Itt érdemes elidőzni kissé. A 
Százados út 4. alatti ház ugyan-
is magántulajdon. Tulajdonosai 
Révész Jenő és felesége, Révész 
Jenőné sz. Goldschmidt Katalin – 

legalább is papíron. A valóság ez-
zel szemben az, hogy Révész Jenő 
még 1944-ben, „az üldöztetések 
következtében elhunyt” (idézet 
az épület adásvételi szerződésé-
ből), tehát az őhozzá tartozó fe-
lerész is egyetlen örökösét, fele-
ségét illeti. Halottá nyilvánítása 
azonban mindeddig nem történt 
meg. Csak 1952-ben kerül pont az 
ügy végére.

Hogyan fest ekkor a Százados út 
4. alatti épület? Egy 1950. novem-
beri, házadó kivetéséhez szüksé-
ges bevallási ív szerint összesen 
8 bérlője van. Ebből egy üzlet, hat 
lakás és egy vegyi üzem. Utóbbi 
az Ecetipari Vállalaté, melyet 1950. 
áprilisában államosítottak – azóta 
nem működik. (Ezt a helyiséget – 
eredetileg istálló volt – bocsátot-
ták a gyülekezet rendelkezésére 
1951. februárjában. Ez megfelel a 
jelenlegi templomtér főbejáratá-
tól az orgonáig terjedő résznek.) 
A lakásokban összesen 16-an lak-
nak. Az épület állapotára minden-
nél jellemzőbb, hogy az adásvételi 
szerződés leszögezi: „Eladó min-
dennemű netáni rejtett hibáért va-
ló szavatosságát is ezennel kizár-
ja.” Egy későbbi feljegyzés szerint: 
„Az utcai front teljesen elhanya-
golva, a tetőzet roskadtan (a csere-
pek drótdarabokra felfüggesztve) 

az istállóhelyiség nyo-
morúságos állapotban 
várt bennünket. Az 
udvar sarkában desz-
ka árnyékszék, mellet-
te fészer volt.”

Eleink tehát nem 
mindennapi bátor-
ságról és hitről tet-
tek tanúbizonyságot, 
amikor belevágtak a 
gyülekezeta lapítás 
nehéz feladatába. A 
nyakukba vett hatal-
mas adósság mellett 
vállalták, hogy elérik 
a lakók kiköltözését, 
felújítják a romos épü-
letet és persze eköz-
ben kiépítik és biz-
tosítják a gyülekezet 
mindennapos műkö-
dését. Az elkövetkező 
évtized ebben a küz-
delemben telt.Az udvar 1951-ben


