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Presbitérium hat évre
A választás jó rendje szerint júni-
us 2-án felállt, június 5-én bemutat-
kozott a választási bizottság, amely 
ezt követően fogadalmat tett. Októ-
ber 6-án véglegesítette a presbiter 
jelöltek listáját, a névsort október 
23-án tette közzé. Október 30-án 
került sor a jelöltek bemutatására, 
november 6-án a szavazni hívatott 

választói közgyűlésre. Minthogy 
senki és semmi ellen nem merült fel 
kifogás, a választás eredménye no-
vember 22-én jogerőre emelkedett. 
A gyülekezet ismét főgondnok-
ká választotta dr. Nagy Sándort, 
gondnokká Szabó Istvánt. Presbiter 
lett (abc-rendben): Czanik András,  
dr. Dibuz Sarolta, Kardos Eszter, 
Körber Tivadar, dr. Nagy Balázs 
Ágoston, dr. Nagy Sándor, Szabó 
István, Varga Lajos Márton. Pót-
presbiter Balázs Péter, dr. Rácz 
Gabriella. Életrajzuk honlapun-
kon (www.torokor.hu) olvasható. A 
megújított presbitérium két új tagja, 
Balázs Péter és Varga Lajos Márton 
a január elsejei istentiszteleten tett 
esküt. A testület január 5-én meg-
tartotta első gyűlését. (V. L. M.)

GYÜLEKEZETI ÉLET

November 27-én Szabó Melinda 
osztályfőnök vezetésével a Lónyay Utcai 
Református Gimnázium és Kollégium 
9/d osztályos diákjai szolgáltak isten-
tiszteletünkön. Az iskolát, s az iskola 
református szellemiséget mélyítő foglal
kozásait Sági Éva tanárnő mutatta be a 
gyülekezetnek.

December 1-jén szolgálatvezetői konzul-
táció vitatta meg az elvégzetlen karban-
tartási munkálatok miatt megmaradt 100 
ezer forint hovafordításának kérdését, 
és a Horváth & Jakab Ügyvédi Iroda, 
valamint az Arena Corner Kft. közti 
levélváltás nyomán kialakult helyzetet. A 
szolgálatvezetői konzultáció résztvevői 
a 100 ezer forint sorsát illetően azt java-
solták a presbitériumnak, hogy a pénzt 
fordítsa a Százados úti misszió támoga-
tására. A másik ügyben, alapos megfon-
tolás után, minthogy megegyezést egyéb 
módon már nem remélhetünk, többségi 
véleményként per kezdeményezését 
ajánlotta. E döntést megelőzően állás-
pontunkat ismertetve a Horváth & Jakab 
Ügyvédi Iroda támogatást kért a tervezett 
torony megépítéséhez a templom fölött 
magasodó irodaházat tulajdonló Arena 
Corner Kft.től. Minthogy erre választ 
nem kapott, a gyülekezet érdeksérel-
mének a megszüntetésére felszólító 
levelet küldött Arena Corner Kft.nek, s 
bejelentette 2 millió forintnyi kártérítési 
igényünket. Az Arena Corner Kft. ezt 
elutasította. Álláspontja szerint „a telek, 
melyen az irodaház felépült, leszámítva 
egy rövid átmeneti időszakot, korábban 
sem volt üres, azon egy kereskedelmi 
célú épület” állt, vagyis a beépítéssel 
nem változtak meg a templom környezeti 
adottságai. Különben is, szerinte, az 
irodaépület felépítésétől több mint öt év 
telt el, kártérítési igényünk elévült. Az 
Arena Corner Kft. harmadik érve hon-
lapunkra hivatkozik. 

Folytatás a 2. oldalon

Ülnek: dr. Dibuz Sarolta, dr. Rácz Gabriella, Balázs Péter, Körber Tivadar. Állnak:  

dr. Nagy Balázs Ágoston, Kardos Eszter, Szabó István, Balássy András, dr. Nagy Sándor, 

Varga Lajos Márton, Czanik András.

„
Minthogy senki és semmi  
ellen nem merült fel kifogás, 
a választás eredménye  
november 22-én jogerőre 
emelkedett. 

Pillanat a szolgálatból
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Folytatás a 2. oldalról 
(Gyülekezeti élet)

A versekkel, énekkari szolgálatokkal, 
felolvasásokkal, sőt orgonakíséretes cso-
portos szólóénekkel gazdagított gördül-
ékeny közel negyven perces műsort idős 
testvéreink nagy figyelemmel követték. 
Gyülekezetünk karácsonyi adományát 
nagytiszteletű úr adta át. (DNS) 

December 18-án karácsonyi családi isten-
tiszteletet tartottunk gyermekek, fiatalok 
és felnőttek szolgálatával. Az eseményt 
hatvannál is többen tisztelték meg jelenlé-
tükkel. Tudósításunk az 56. oldalon. 

December 31-én, a 18 órás hálaadó isten-
tiszteletet követően, szűk körben ugyan, de 
jól sikerült családigyülekezeti szilvesztert 
tartottunk.

Január 1-jén az istentisztelet keretében 
tettek esküt azok, Balázs Péter és Varga 
Lajos Márton, akiket most először válasz-
tottak meg presbiternek. Istentiszteletet 
követően dr. Nagy Sándor főgondnok úr 
köszönte meg Balássy András egész éves, 
áldozatos, sokakat mozgósító munkáját. 
Úgy fogalmazott, hogy egymásra talált 
gyülekezet és lelkésze. Ezután átadta 
ajándékunkat, A történelmi Magyarország 
szépségei című albumot. Nagytiszteletű úr 
áttekintette a 2011es esztendő gyülekezeti 
eseményeit, eredményeit, név szerint is 
jellemezve gyülekezetünk közel negyven 
tagjának tevékenységét. Az eseménysort a 
gyülekezetbe visszatért Soós Eszter szép 
tanúságtétele zárta. Balássy András éves 
jelentése a 2–5. oldalon olvasható.

Január 5-én a presbitérium, Balássy 
András nagytiszteletű úr előterjesztésében, 
áttekintette a választói névjegyzéket, és 
megvitatta a 2012. évi költségvetést. Ami 
a névjegyzéket illeti: 83 gyülekezeti tagot 
tartunk nyilván, közülük kettő jogosultsága 
kétséges, ügyükben a presbitérium 
tájékozódik. A testület ennek kapcsán úgy 
döntött, hogy éves egyházfenntartói jára-
dékként a mindenkori legkisebb papírpénz 
összegénél kevesebb nem fogadható el. A 
2012. évi költségvetésről szólva: idén az 
egyházközség tervezett bevételei és kiadá-
sai 3750000 forintot tesznek ki. (D.D.S)

Január 8-án dr. Nagy Sándor főgondnok 
úr a szokásos hirdetések egyikeként Isten 
iránti hálával bejelentette, hogy lezárult 
az ifjúsági klub felújítása, amit a zuglói 
önkormányzat 400 ezer forinttal támoga-
tott. Kifejezte azt a reménységét, hogy 
az áldozatos munka az egész gyülekezet 
életének színtereként hasznosul majd.

Január 13-án, főgondnok úr szervezé-
sében, gyülekezetünk további tíz tagja 
látogatott el a Bartók Béla Nemzeti Hang-
versenyterembe Fassang László most is 
mély benyomást keltő orgona bemutatójára.   

Január 15-én az Ökumenikus Imahét nyitó 
rendezvényeként a szomszédos Lisieuxi 
Kis Szent Teréz plébániatemplom gyü le
kezetével közösen igeliturgiát tartottunk 
templomunkban. 

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás az 1. oldalról 
(Gyülekezeti élet)

Ha ugyanis mi azt írjuk, hogy templo-
munk könnyen megközelíthető, s a 
hely „oázis jellegű”, akkor úgymond 
magunk is elismerjük, hogy a templom 
ismertsége és megközelíthetősége nem 
változott, s intimitása is megmaradt, tehát 
érdeksérelemről nem beszélhetünk.

December 4-én, istentisztelet után, 
összeült a presbitérium. Egyetértett a 
szolgálatvezetői konzultáció javaslatával, 
s a megmaradt 100 ezer forintot átsorolta 
a Százados úti misszió támogatására. Az 
Arena Corner Kft. elleni kereset benyúj-
tását azonban lelkiismereti aggályok 
miatt elhalasztotta, további tájékozódás-
ról döntött, egyszersmind megbízta a 
nagytiszteletű és a főgondnok urat, hogy 
békességet keresve tegyenek új ajánla-
tot az Arena Corner Kft.nek egy pert 
megelőző egyezségre.     

December 11-én a gyülekezet érdeklődő 
tagjai – dr. Nagy Sándor főgondnok 
úr orgona programjának második 
részeként – a Művészetek Palotájába 
látogatott, ahol Fassang László Liszt 
Ferencdíjas orgonaművész, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem orgona-
tanára bemutatta a Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem egyedülálló orgonáját. 
Tudósításunk a 7. oldalon.

December 15-én délután, a törökőri 
hagyományoknak megfelelően, a 
gyülekezet meglátogatta a Schweitzer 

Albert Református Szeretetotthon 
lakóit. Az igeszolgálatot Balássy András 
nagytiszteletű úr tartotta, melyen az ad-
venti időszak fontosságáról és spirituális 
jelentőségéről beszélt. A szolgálat rendjét 
Körber Tivadar karnagy állította össze. 

Folytatás a 3. oldalon

A számok tükrében
Mi történt Törökőrött 2011-ben? 

Balássy András

Az elmúlt évre visszatekintve a 
rengeteg számadat között köny-
nyen elsikkadhat a lényeg, ezért 
jó, ha emlékeztetjük magunkat: 
ez nem egy cég beszámolója. Is-
tennek erre a helyre rendelt né-
peként, kegyelemből élő emberek 
közösségeként jól tudjuk: nem a 
kedvező vagy éppen kedvezőtlen 
adatok mutatják meg, mennyit is 
érünk. Értékünk személyesen és 
gyülekezetként abban áll, hogy 
Jézus Krisztus az ő szeretetére 
méltatott, mi pedig viszonozhat-
juk ezt.

A számok tehát csupán emlé-
keztetnek arra, hogy mit végzett 
ő közöttünk. Más megközelítés-

ben: hogyan sáfárkodtunk az ál-
tala ránk bízott javakkal, ajándé-
kokkal. Még ezt is csak nagyon 
szűk értelmezésben, hiszen hol 
van egy létszámadat, egy beruhá-
zás vagy egy rendezvény a kegye-
lem olyan megnyilvánulásaihoz 
képest, mint egy meghallgatott 
imádság, egy gyógyító bűnbánat-
tartás, egy szíven találó ige, egy 
megszületett vagy megerősödött 
kapcsolat? Isten lényének feltá-
rulása, lelki növekedésünk, pró-
bákban edződő állhatatosságunk, 
figyelmes szeretetgyakorlásunk 
nem fejezhető ki a számok nyel-
vén: mérhetetlenül értékes!

Ugyanakkor a gyülekezet, 
mint intézmény is hozzá tud já-
rulni mindezen áldások kiáradá-
sához. Olyasmi ez, mint a család 

és a lakás viszonya. Nincs az a 
szépen rendben tartott, ízlésesen 
berendezett, gazdagon felszerelt 
otthon, amely pótolhatná, helyet-
tesíthetné a család örömét, bé-
kességét, összetartását. Ugyan-
akkor elősegíti és visszatükrözi 
azt. Nézzünk hát ebbe a tükörbe, 
vizsgáljuk meg ezt az otthont!

Népmozgalmi adatok 
– hálaadás és figyelmeztetés

A négy anyakönyvezett adatot 
érdemes a vasárnapi istentiszte-
letek és gyermek-istentiszteletek 
átlagos létszámával együtt vizs-
gálni, hiszen ezek a gyülekezet 
egészét, annak mozgását legin-
kább jellemző tények.

Összességében megállapíthat-
juk, hogy bőségesen van okunk a 
hálaadásra. Akad persze néhány 
figyelmeztető jel is, noha egyet-
len év adataiból nem vonhatók le 
igazán messzemenő következte-
tések. A gyülekezet elmúlt 60 éve 
ugyanis váratlan hullámzásokat 
mutat. Hároméves ciklusokban 
mérve már sokkal jobban látsza-
nak a folyamatok. Így nézve azon-
ban 2011 éppen egy cikluskezdő 
év, tehát majd csak 2014-ben érté-
kelhetjük a maguk teljességében 
ezeket az adatokat.)

Az örvendetesen magas számú 
keresztelés és konfirmáció egy-
részt arra indít, hogy lássuk meg: 
Istennek van terve velünk a jövő-
ben is. 

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 2. oldalról 
(A számok tükrében)

Másrészt: Isten megáldotta az 
ezekre az eseményekre felkészítő 
szolgálatunkat. Harmadrészt: Is-
ten különösen ránk bízta ezeket a 
gyermekeket, fiatalokat. Felelősek 

vagyunk értük. Hogy ennek a fele-
lősségnek igyekszünk megfelelni, 
jól látható a gyülekezeti csoportok 
alább sorra kerülő vizsgálatakor.

Egyelőre nem számít rendkí-
vülinek, hogy ebben az évben egy 
házasulandó pár sem fordult hoz-
zánk.

Nem így áll a helyzet a temeté-
sek esetén. Ezeknek egyedülálló-
an alacsony száma csak részben 
örömhír. Először is azért, mert há-
rom elköltözés is pontosan három-
mal több a kelleténél. Fájó szívvel 
emlékezünk tehát erre a három 
testvérünkre, és jól tudjuk: a gyá-
szolók vigasztalásáért mondott kö-
nyörgésünk az egyik legfontosabb 
szolgálat. Ugyanakkor intő jel ez a 
szikár számadat, lehet igazság az 

itt-ott hallható mendemondákban: 
„állelkészek” végeznek temetési 
szolgálatokat…

Az istentiszteletek és gyermek-
istentiszteletek átlagos vasárnapi 
létszáma az előzményekhez és egy-
máshoz viszonyítva sem rossz, ám 
itt erősen „lötyög a nadrág”: csak 

félig használjuk ki a meglévő kere-
teket. Az istentiszteletek megújítá-
sa tehát továbbra is feladatunk.

Gyülekezeti csoportok: 
– növekedés, átalakulás

Az elmúlt évben a már meglé-
vő kisközösségek mellé újak szer-
veződtek, illetve néhány régebbi 
csoport jellege kissé módosult. Az 
alábbiakban azon alkalmak átla-
gos létszáma látható, amelyek az 
Ige tanulmányozása és a közös-
ség gyakorlása céljából működnek. 
Zárójelben fel van tüntetve, ha az 
adott csoport az év során változá-
son esett át.

Folytatás a 4. oldalon

Balássy András, dr. Nagy Sándor,  

Körber Tivadar

Adatok az összevetéshez
 tavalyi évhez ennél ennél ugyanennyi
 képest magasabb alacsonyabb utoljára

Keresztelés:  12 növekedés 1999: 15 tavaly: 7 soha
Konfirmáció:  9 növekedés 1979: 10 tavaly: 3 soha
Esketés:  0 csökkenés tavaly: 1 soha 2007
Temetés:  3 csökkenés tavaly: 6 soha soha
Istentisztelet:  36 csökkenés tavaly: 37 2008: 32 soha
Gyermek-i.t.:  4 stagnálás 2009: 6 2007: 2 tavaly

Barabás Ildikó, Kardos Eszter, Dr. Sere Gabriella
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Folytatás a 3. oldalról
(Gyülekezeti élet)

Az esemény minden mozzanata: a 
köszöntések, az imádságok, az énekek, az 
olvasmány (Hab 3,1719), a szentlecke 
(1Kor 15,5158), a szentbeszéd (Jn 12,23
26) – ahogy azt Bajcsy Lajos esperes

plébános úrtól hallhattuk, s egyáltalán, a 
két gyülekezet meghitt együttléte mind az 
imahét alapigéjének értelmére összpon-
tosítottak. A Krisztushívők egységének 
szükségességére és lehetőségére. A délutánt 
szeretetvendégség zárta. 

Január 22-én az Ökumenikus Imahét záró 
rendezvényeként a Lisieuxi Kis Szent 
Teréz plébániatemplom gyülekezetének 
körében szolgáltunk, hogy felidézzük az 
imahét imád ságos és tanulmányi anyagát 

összeállító lengyelországi munkacsoport ál-
tal kijelölt igehely verseit (1Kor 15,5158), s 
hogy sokféle módon bontsuk ki és értelmez-
zük a bennük leírtakat. A fölemelő eseményt 
az a remény szervezte, hogy végső elvál-
tozásunk előképeként egyre többen válto-
zunk át: növekedünk, megszentelődünk és 
találunk rá Krisztusban az üdvösség útjára, 
megteremtve a keresztyén közösségek 
egységének lehetőségét. 

HÍREK

Bérlakásprogram. Hitelük törlesztésére 
képtelen, kilakoltatott családok talpra állí-
tásában segédkezik a református egyház 
és a Magyar Református Szeretetszol-
gálat Alapítvány Mentőöv elnevezésű 
programja. A támogatási alap „bő ötmillió 
forinttal” indult, ami azonban csak tíz 
család albérletének hat hónapon át tartó 
finanszírozására elegendő. 

Folytatás az 5. oldalon

Folytatás a 4. oldalról
(Hírek)

Reménység szerint ez az összeg 
az adományoknak köszönhetően 
nagyságrenddel nő majd. A szervezők a 
pénzbeli felajánlások mellett azok jelent-
kezésére is számítanak, akik méltányos 
feltételek mellett a program rendelkezé-
sére bocsátják kihasználatlan, üresen álló 
ingatlanjaikat. (Törökőr)

Új fordítású Biblia online. A Kálvin 
kiadó honlapjáról az 1975ös protestáns 
új fordítás 1990es revíziójának online 
kiadása december 14e óta ekönyv 
olvasókon is elérhető. A szöveg ingye-
nesen letölthető. Az ekönyvet Lakó 
István készítette. Ugyanitt található az 
új fordítású Biblia legújabb revíziójának 
próbakiadása, közelebbről Mózes első, 
második, harmadik, negyedik, és ötödik, 
Józsué, Bírák, Ruth, továbbá Sámuel első 
és második, a Királyok első és második, 
valamint Ezsdrás, Nehémiás, Eszter és 
Jób könyve, Máté, Márk, Lukács evan-
géliuma, illetve Pál levele a rómaiakhoz. 
(www.kalvinkiado.hu)

Ismét egyházügyi törvény. December 
30án a parlament ismételten elfogadta 
az Alkotmánybíróságon alkotmányel-
lenesnek talált és közben visszavont 
egyházügyi törvényt, amely az előző 
törvényhez hasonlóan 14 egyházat ismer 
el. Azok a vallási közösségek, amelyek 
az elmúlt hónapokban kezdeményezték a 
szakminiszternél jogállásuk fenntartását, 
január elsejével nem veszítik el egyházi 
státuszukat, arról február végéig dönt a 
parlament. Az el nem ismert egyházak 
az országgyűléstől kérhetik az egyházzá 
nyilvánítást. Az elfogadott javaslat egyik 
újdonsága, hogy a benyújtott tervezettel 
ellentétben a törvény mégsem írja majd 
elő feltételként a százéves nemzetközi 
működést. A képviselők elfogadták, hogy 
húszéves magyarországi működés is elég-
séges. Új feltétel az is, hogy az egyesület 
akkor kérheti az egyházzá nyilvánítását, 
ha vele szemben „nemzetbiztonsági koc
kázat nem merült fel”. A törvény szerint 
az elismerésről az országgyűlés val-
lásügyekkel foglalkozó bizottsága dönt, 
kikérve a Magyar Tudományos Akadémia 
véleményét is. Ha az egyesület megfelel 
a feltételeknek, a bizottság törvény-
javaslatot terjeszt be a parlament elé. Ha 
az országgyűlés kétharmados többsége 
nem ismeri el egyházként a kérelmező 
egyesületet, akkor a közösség egy évig 
nem próbálkozhat újra. (MTI)

Jövőkép bizottság. Létrejött a 
 Magyar országi Református Egyház 
jövőképbizottsága – jelentette be Bölcskei 
Gusztáv, az MRE zsinatának lelkészi 
elnöke az MTInek adott interjújában. 
A püspök megjegyezte, hogy a testü
let ben református kötődésű, de nem 
zsinati tagok tevékenykednek, akik 
közgazdászok, jogászok, illetve vállal
kozók, és tanácsokkal látják el az egyház 
törvényhozó testületét, a zsinatot.

Folytatás a 6. oldalon

Folytatás a 4. oldalról 
(A számok tükrében)

Ugyancsak józsefvárosi támo-
gatással, erre célra 280 ezer fo-
rintot kaptunk, készülhetett el 
az utcafronti toronyszerű előtető 
teljes terve.

Szolgálók 
– hála értük

Az újévi „fogadáson” jó volt 
ráeszmélni: Törökőr olyan gyü-
lekezet, ahol senki sem tétlenke-
dik. Minden egyes testvér csak 

egy-egy új alkalom a hálaadásra. 
És nem kényszerűségből, nem is 
nyüzsgési vágyból, hanem mert 
értjük és éljük a gyülekezet bibliai 
képét, a testét. A tagok pontosan 
tudják, hol van a helyük, és mi a 
céljuk. Szolgálatuk építi az egész 
testet, melynek feje Krisztus, aki 
azért jött, hogy ez az Istentől el-
rugaszkodott emberiség újra rá-
találhasson létezésének értelmé-
re és céljára. Éppen ezért bátran 
kimondhatjuk: a gyülekezet ké-
szen áll arra, hogy evangéliummá, 
örömhírré legyen egy rosszkedvű 
világban.

Zárszámadás
– előzetes összesítés alapján

2011-ben egyházfenntartói 
járulékokból 1595700, persely-
pénzekből 1198405, adományok-
ból 570665, egyéb források-
ból 1514025, összesen 4878795 
forint bevétele származott a 
gyülekezetnek. Személyi ki-
adásokra 1481432, a gyülekeze-
ti életre 487520, igazgatási cél-
ra 236003, egyházi ingatlanok 
és bérlemények fenntartására 
1334283, felújításra, beruházás-
ra 696150, a közalapra 58000, 
egyebekre 325997 forintot fordí-
tottunk, azaz kiadásaink össze-
sen 4619385 forintra rúgnak. Évi 
gazdálkodásunk megtakarítása 
259410 forint.

Folytatás a 3. oldalról 
(A számok tükrében)

Baba-mama kör:  5,4 
(októberben indult 
új alkalom, ez a mamák 
átlagos létszáma)

Házi csoport:  5,3
Bibliaóra:  4,5
Bibliaiskola: 5,2 

(október óta 
a Kereszt-kérdések)

PICi mozi/színház:  3,7 
(az egykori KLUB 
folytatása)

PICi közösség:  3,5 
(októberben indult 
új alkalom)

Te-TRISZ:  7,7 
Filmklub:  8
MÁV-telepi i.t.:  5,5

Ezek az adatok önmagukban is 
arról árulkodnak, hogy Törökőr, 
Isten kegyelméből, rendkívül szi-
lárd szövetű közösséggé válhatott. 
Egy alig nyolcvan tagot számlá-
ló gyülekezetben ennyi kisközös-
ség ritkaság. Még több okunk van 
a hálaadásra, ha megvizsgáljuk az 
összesített adatokat (október-de-
cember). Ez korántsem a fenti szá-
mok mechanikus összeadása (hi-
szen vannak, akik több csoportba 
is eljárnak).

A különféle alkalmakon – arány-
lag rendszeresen, negyvennyolcan 
vesznek részt. További hét fő is el-
látogatott valamelyikre, ám csu-
pán az alkalmak kevesebb, mint 
negyedén vett részt. Tizenkilen-
cen legalább egy csoportban szin-
te mindig ott vannak. És huszonöt 
olyan testvérünk is jár ezekre, aki 
a vasárnapi istentiszteleteket csak 
nagyon ritkán látogathatja. Azt hi-
szem, nem is kell további kommen-
tár.

Amiről viszont még nem esett 
szó: a hittanórák területén is ör-
vendetes bővülés következett be, 
hiszen a Meseház Óvodában in-
dult egy csoport.

Mindent összevéve, egyfajta 
„bezárulás” figyelhető meg ezen a 
téren, vagyis a kisközösségek, füg-
getlenül életkortól, családi helyzet-
től, ízléstől, mintha már csaknem 
mindenki számára lehetőséget 
biztosítanának az épülésre.

Rendezvények 
– a jó hagyományok folytatása

2011-ben megtartottuk az immá-
ron szokásos öt gyülekezeti dél-
utánt, két családi istentiszteletet, 
két kirándulást, a nyári gyermek-
tábort, Te-TRISZ-tábort, gyüleke-
zeti hétvégét valamint az ádventi 
kézműves gyermekdélutánt és a 
gyülekezeti szilvesztert. Folyta-
tódott, sőt szilárdabbá, intenzí-
vebbé vált a Hős utcai misszió. A 
jót könnyű megszokni, ezért hadd 
álljon itt külön köszönet azoknak, 
jó negyven főnek, akiknek éneke, 
drámaelőadása, sütés-főzése, cso-
portvezetése, túravezetése, előadá-
sa, adománya, türelme, figyelme, 
imádsága – és ki győzné felsorolni, 
mi minden – nélkül nem jöhettek 
volna létre ezek az alkalmak.

Az épület 
– átalakítások, felújítások

Az elmúlt év során három helyi-
ségben történtek jelentős változá-
sok – mindegyikben azért, hogy a 
fentebb említett gyülekezeti cso-
portok illetve rendezvények ottho-
nosabb körülmények között mű-
ködhessenek.

A padlástér esetében az előző 
évi födémszigetelés fölé a még 
hiányzó részeken faforgács járó-
lapokat kellett lefektetni. A gyer-
mektábor idején már használható 
állapotban volt ez a nagy, izgal-
mas tér.

A pincében a klubhelyiség rend-
betétele az év elején egy jókora ta-
karítással kezdődött. Az ifjúság így 
ideiglenesen birtokba is vette, és jó 
néhány alkalmat tartottunk itt, de a 
gyermektábor idején is jó szolgála-
tot tett. Hála a zuglói önkormány-
zat 400 ezer forintos támogatásá-
nak, a tavalyi év végére ezt a termet 
sikerült felújítani, a gyülekezet tar-
tósan birtokba veheti.

A gyermekterembe – ezúttal a 
józsefvárosi önkormány 100 ezer 
forintjának segítségével – olyan 
berendezési tárgyakat szereztünk 
be, amelyek segítségével lehetővé 
vált a baba-mama kör alkalmainak 
megtartása.

Folytatás az 5. oldalon

Körber Tivadar, Balázs Péter,  

Barabás Ildikó

Vendégeink közül ketten: Zackel Erna  

és Sávolyi Márta

Az énekkar szolgálata

„Betlehembe jöjjetek el!”
December 18-án, a több mint 

hatvan résztvevővel lezajlott 
gyülekezeti délutánt, vagy más-
képp szólva: karácsonyi családi 
istentiszteletet a 327. dicséret kö-
zös éneklése nyitotta: „Ó, jöjjetek 
hívek ma lelki nagy örömmel, / A 
jászolhoz Betlehembe jöjjetek el! 
/ Megszületett az angyalok kirá-
lya: / Ó jöjjetek, imádjuk, / Ó jöj-
jetek, imádjuk, / Ó jöjjetek, imád-
juk az Úr Krisztust.” 

Az óvodás korúak csoport-
ja a gyerekkori emlékeket idéző 
326. énekünkkel lépett a gyü-
lekezet elé, majd egy szívbeli 

örömöt gyújtó Donászy Magda 
verset hallgathattunk meg. Az 
ifjúság Szeretsz engem? címmel 
adott elő jelenetet azokról, akik 
az evangéliumi értékekért nem, 
csak anyagi javakért: autóért, 
okos telefonért, bicikliért fordul-
nak Úrhoz. Ők a tárgyak rabjai, 
akik mindig mást és mást, töb-
bet és többet akarnak, örökös hi-
ányérzettel, kielégületlenséggel, 
boldogtalansággal. Mert a dol-
gok természetéből következően 
a túl sokkal sem képesek beérni. 
És elvétik a legfőbb jót.

Folytatás a 6. oldalon
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Folytatás a 6. oldalról
(Hírek)

Igét hirdetett Steinbach József, a Dunántúli 
Református Egyházkerület püspöke, a 
Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsának elnöke. Az istentisztelet 
liturgiájában az Ökumenikus Tanács 
tagegyházainak püspökei valamint vezető 
lelkipásztorai szolgáltak. (www.mti.hu)

PROGRAMAJÁNLAT

B55 Galéria. Kortárs magyar 
üvegművészek mutatkoznak be a B55 
Galériában (1055 Bp. Balaton u. 4.). A 
Magyar Üvegművészeti Társaság által 
rendezett, Hu Glass kiállításon 45 magyar 
művész közel 80 alkotását tekinthetik meg 
az érdeklődők, ami azért is nevezhető uni-
kumnak, mert a főváros nagyon régen adott 
otthont egy ilyen egységes, a jelen magyar 
üvegművészetet bemutató tárlatnak, amely 
február 11ig keddtől péntekig 1218 óra 
között, szombaton 1013 óra között 
tekinthető meg. (www.hu-glass.hu)

ALKALMAINK

Hetente
Istentisztelet, vasárnap 10.00
Gyermekistentisztelet, vasárnap 10.00
Énekkari próba, vasárnap 9.00
Babamama kör, szerda 10.00
Bibliaóra, csütörtök 17.00
(a március  15i bibliaóra elmarad)

További alkalmaink
Házi csoport
február 15. szerda 18.0019.30
február 29. szerda 18.0019.30
március 14. szerda 18.0019.30
március 28. szerda 18.0019.30

Bibliaiskola – Keresztkérdések
február 9. csütörtök 18.3020.00
február 23. csütörtök 18.3020.00
március 8. csütörtök 18.3020.00
március 22. csütörtök 18.3020.00

Ifjúsági alkalmak
február 10. péntek 16.0020.00 PICi mozi: 
február 18. szombat 10.0016.00 TeTRISZ
február 24. péntek 16.0020.00 PICi közösség
március 9. péntek 16.0020.00 PICi színház
március 17. szombat 10.0016.00 TeTRISZ
március 23. péntek 16.0020.00 PICi közösség

Filmklub
Téma: a korrupció. „Ha a szegénynek az 
elnyomását, a jog és az igazság megrövidí-
tését látod az országban, ne csodálkozz el a 
dolgon; mert a magas rangúra vigyáz a ma-
gasabb rangú, rájuk pedig a még magasabb 
rangúak.” (Préd 5,7)
február 18.: Erin Brockovich – Zűrös 
természet, színes, magyarul beszélő, 
amerikai életrajzi dráma, 130 perc, 2000, 
(16), rendező: Steven Soderbergh
március 17.: Rokonok, színes, magyar 
filmdráma, 110 perc, 2006, (12), rendező: 
Szabó István

Folytatás a 8. oldalon

Folytatás az 5. oldalról
(Hírek)

Bölcskei Gusztáv a felvetődő kérdések 
közé sorolta azt, hogy kelle változtatni a 
szerkezeti felépítésen, a zsinat munkastí-
lusán, az egyházi tisztségviselőket 
megválasztó rendszeren, és hogyan lehet 
a testületi munkát hatékonyabbá tenni két 
zsinati ülés között. A bizottság hatásta-
nulmányokat készítve javaslatokat dolgoz 
majd ki ezekről a kérdésekről a zsinatnak, 
amely határoz az egyes problémák meg
oldásáról. Ilyen a falvak elnéptelenedése 
következtében megfogyatkozó református 
gyülekezetek dilemmája, amelyek nem 
tudnak már fenntartani egy templomot, 
de tisztázandók olyan súlyú problémák 
is, mint egyebek közt az egyház finan-
szírozása. A cél az, hogy a 2014ig tartó 
zsinati ciklus végére konkrét elképzelések 
szülessenek. (MTI)

Új énekeskönyv.  Jelenleg 512 ének 
jelenti az új református énekgyűjtemény 
törzsanyagát, amelynek szerkezete újra 
az egyházi év menetét fogja követni – 
jelentette ki a református portálnak Fekete 
Csaba, az Énekeskönyvi Bizottság el-
nöke.  A jelenlegi énekeskönyv énekeiből 
biztosan nem hagynak el tömegesen, arról 
pedig már a Zsinat is határozott, hogy 
a százötven genfi zsoltárnak csorbítat-
lanul helye van az új énekeskönyvben 
is. Helyreállítják a zsoltárok esetleges 
csonkításait is. „Nem lesz forradalmian 
más az új énekeskönyv, mint a mostani” 
– szögezte le a bizottsági elnök, ugyanis 
véleménye szerint nem látszik olyan új és 
a gyülekezetekben is használt énekanyag, 
amelynek beemelése elengedhetetlen 
volna. A bizottság szorgalmazza a Zsinat-
nál református énekeink adatbázisának 
létrehozását, fenntartását és fejlesztését. 
Az énekeskönyv munkálataival legkésőbb 
2014re szeretnének eljutni oda, hogy 
meglegyen az összerendezett, minden 
szempontból ellenőrzött, át és össze-
fésült énekanyag. (reformatus.hu)

Kontraszt. Kisvárda, Debrecen, Nyír
egy háza, Miskolc és Dunaszerdahely 
után január 12én a Pozsonyi úti re-
formátus templom alagsorában Buda-
pesten is megnyílt a Magyarországi Re-
formátus Egyház és a rendőrség közös 
ifjúság és családvédelmi kiállítása, a 
Kontraszt. A széles körű összefogásból 
megvalósult, rendhagyó vándortárlatot 
Szabó István dunamelléki református 
püspök nyitotta meg. (www.parokia.hu)

Ökumenikus imahét. Az idei, január 
15e és 22e között megtartott imahét 
igéje Pál apostolnak a Korintusbeliekhez 
írott első leveléből való: „mindnyájan 
el fogunk változni”. (15,51) Ez az ige 
a mi Krisztusban való hitünk átalakító 
erejéről szól, az egyház látható egységé-
nek reménységéről, amiért imádkozunk 
is. A megnyitó istentisztelet január 15én, 
vasárnap 19 órakor kezdődött a budapesti 
Szent István Bazilikában. Szentbeszédet 
mondott dr. Erdő Péter bíboros, prímás, 
esztergombudapesti érsek. 

Folytatás a 7. oldalon

Folytatás az 5. oldalról 
„Betlehembe jöjjetek el!”

Az énekkar szolgálata most 
új elemmel, Radványi Kálmán 
Én Jézust várom, és Juhász 
Gyula Betlehem című versével 
egészült ki. Közös énekünk, a 
Krisztus születésének örvendő, 
váltságunkat ünneplő, hálaadó 
315. dicséretünk óhaja után (Ó 
örök Isten, dicső Szenthárom-
ság, / Szálljon mireánk meny-
nyei vigasság, / Távozzék tőlünk 
minden szomorúság, / Légyen 
vidámság!”), megint az ifjúság 
következett, az előző jelenetre 
rímelő Űrlények című dialógus. 
A földönkívüliek szívesen meg-
ismertetnének bennünket civi-
lizációjukkal. Amivel azonban a 
földi ember dicsekszik, abból er-
re semmi nem alkalmas. Ők töb-

bet, nagyobbat, különbet is létre-
hoztak már minden hasonlóból. 
És Isten fia, ki közénk született? 
Ó, igen, ő, igen! Hogy aztán kide-
rüljön: őt bizony megöltük. 

Erre is rímelve zárta a műsort 
a közösen énekelt 307. dicsére-
tünk: „Áldott légy Atyánk, hogy 
könyörültél”! „Isten szeretet – fe-
lelt rá nagytiszteletű úr az Igével 
(1Ján. 4,8-10). Abban nyilvánul 
meg Isten hozzánk való szerete-
te, hogy egyszülött fiát küldte el 
a világba, hogy éljünk őáltala. Ez 

a szeretet, és nem az, ahogy mi 
szeretjük Istent, hanem az, hogy 
ő szeretetett minket, és elküldte 
a Fiát engesztelő áldozatul bűne-
inkért.” Gyertyagyújtás alatt a 
gyülekezet a 329. dicséretet éne-
kelte. 

Az emlékezetes délutánt teá-
val, süteménnyel kísért beszél-
getés zárta. Eközben nemcsak 
az derült ki, hogy ki minden-

kinek és miért tetszettek az el-
hangzottak, hanem az is hogy a 
délután eseményei – miközben 
felidézték a várakozást és szüle-
tést, ennek jelen idejű dimenzió-
jában buzdítani, vigasztalni, ta-
nítani is igyekeztek, választ adni 
az aktuális problémákra, megte-
remteni annak feltételeit, hogy a 
gyülekezet közössége vendége-
ivel együtt valóban beavattas-
son: lelki-szellemi értelemben 
cselekvő részese legyen a misz-
tériumnak. (V. L. M.)

A misszió sem volt hiábavaló: Százados útiak a gyülekezetben

„
Abban nyilvánul meg Isten  
hozzánk való szeretete, hogy 
egyszülött fiát küldte el a vi-
lágba, hogy éljünk őáltala. Ez 
a szeretet, és nem az, ahogy 
mi szeretjük Istent

Az orgona
December 11-én a gyülekezet ér-
deklődő tagjai – Dr. Nagy Sán-
dor főgondnok úr orgona prog-
ramjának második részeként – a 
Művészetek Palotájába látoga-
tott, ahol Fassang László Liszt 
Ferenc-díjas orgonaművész, 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem orgonataná-
ra bemutatta a Bartók 
Béla Nemzeti Hangver-
senyterem 2006. május 
22-én felavatott egye-
dülálló orgonáját. Fas-
sang László egyébként 
a hangszer felépítésé-
nek egyik szakértője is 
volt. 

A méltán csodaszer-
kezetnek nevezett két 
játszóasztalos (mecha-
nikus és elektronikus), 
92 regiszteres, 5 manu-
álos (billentyűsoros), 
5498 ajaksíppal, s 1214 
nyelvsíppal rendelkező 
instrumentum szerke-
zetét és működési mód-
ját kisfilmek és impro-
vizációk segítségével 
tette érthetővé. Kide-
rült, hogy mi biztosítja a 
sípok megszólalásához 
szükséges levegőt, hogyan sza-
bályozható, hogy mikor melyik 
síp szólaljon meg, milyen össze-
függés van a sípok mérete, anya-
ga, formája, és az általuk kibocsá-
tott hang között, és egyáltalán, 
mire szolgál, és miből készül a 
hangkeltésben közreműködő al-
katrészek sokasága. Kiderült az 
is, hogy milyen eszközök terem-
tik meg a különleges megszó-
laltatási, hangzási lehetősége-
ket. Beszélt például a hengerről, 
amellyel a dinamikai árnyalás 
menete, s ezen belül a hangerő, 
hangszín szabályozható. Beszélt 
a manuálok két oldalán elhe-
lyezkedő regiszterkapcsolókról, 
amelyek a 92 különböző regisz-
ter be- és kikapcsolását szolgál-
ják és lehetővé teszik, hogy az 
előre vagy újonnan lenyomott 
akkord a billentyűk felengedése 

után is tovább szóljon. Szó esett 
a memóriáról, amely több ezer 
kombináció eltárolására képes, 
a kombinációk pedig külső USB 
modulra menthetők, illetve on-
nan visszatölthetők, az orgonába 
épített elektronikáról, amely ké-
pes felvenni és visszajátszani az 

orgonista játékát, így mód nyílik 
többek között arra, hogy a mű-
vész a darabok megszólaltatását 
mintegy külső hallgatóként bí-
rálja felül. 

A bemutatót kérdések zárták. 
E jól szervezett, jól sikerült estet 
január 13-án követte egy másik, 
hogy azok is ellátogathassanak 
a Művészetek Palotájába, akik a 
mostani bemutatóról valamilyen 
ok miatt lemaradtak, vagy éppen 
a beszámolók hatására döntöttek 
úgy, hogy ők is megismerkednek 
a Bartók Béla Nemzeti Hangver-
senyterem orgonájával. Köze-
lesen sor kerül a főgondnok úr 
programjának harmadik részé-
re, és felkeressük a Békés Ba-
lázs, Mészáros Károly és Morvai 
György nevével fémjelzett orgo-
naépítő és orgonajavító műhelyt 
is Dunakeszin. (V. L. M.) 

Fassang László
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Helyreigazítás. 
A Törökőr szerkesztője megköveti 
Czanik Margitot, akinek nevét megma
gyarázhatatlanul Czanik Eszternek 
írta a decemberi szám Délkeletázsai 
Aranymúzeumról szóló hírében.  
A szerkesztő kéri a Törökőr olvasóinak 
bocsánatát is.

A vihar kapujában
Ónodi-Szabó Ádám

Gyülekezetünk Filmklubjának 
legutóbbi január 21-i alkalmával A 
vihar kapujában című 1950-es, a vi-
lághírű Kuroszava Akira által ren-
dezett japán filmet nézhettük meg. 
A többek között Oscar- és Arany 
Oroszlán díjas alkotás egy husza-
dik századi japán novellista két, a 
középkorban játszódó művéből ké-
szült, és ez tette világszerte ismer-

té rendezője nevét – annyira, hogy 
Kuroszava Akirát sokan a mai na-
pig magával a japán filmgyártással 
azonosítanak. 

A rendkívül mozgalmas film (a 
88 perces játékidő alatt 420 vágás 
van!) egy keretes szerkezetű törté-
netet mond el. Egy buddhista pap, 
egy közember és egy favágó várja 
az eső elálltát egy romos kapunál. 
A favágót korábban kihallgatták 

egy szamuráj gyilkosság kapcsán, 
ezt a történetet meséli el két társá-
nak. A történet előre haladása köz-
ben megismerjük a gyilkosságba 
érintett és kihallgatott szereplők 
vallomásait: a favágóét, a gyilkos-
sággal vádolt banditáét, a szamu-
ráj megerőszakolt asszonyáét és 
a meggyilkolt megidézett szelle-
méét. Mindannyian máshogyan 
adják elő a történteket, természe-
tesen úgy, hogy magukat a lehető 
legjobb fényben láttassák. 

Az érintettek verziói tehát nem 
állhatnak össze egységes egésszé, 
és nem alkothatnak kerek, minden 
részében összefüggő, megokolt 
történetet. Kideríthetetlen, hogy 
pontosan mi is történt. Szorongató 
látni az önzésnek, a hazugság, az 
árulás, a szemfényvesztés, az igaz 
és a hamis ütközésének, kérdéses-
sé válásának színjátékát. Ahogy 
kiürül, sokértelművé, s végül ér-
telmetlenné válik minden, amiben 
hisznek. Ők maguk se azok, akik-
nek látszanak, nem azok, akiknek 
állítják magukat, azt sem tudni te-
hát a végén, hogy valakik-e még. 
Ebből a feszültség halmazból Ku-
roszava nem az igazság, nem az er-
kölcs viszonylagosságát emeli ki. 
Az emberi természetre összponto-
sít. Az emberre, mint titokra. Nagy 
film A vihar kapujában, az elmúlt 
több mint hatvan év alatt nem fa-
kult semmit.

Az utóbbi fél évben a gyülekezeti filmklubban vetített filmek közötti összekötő 
kapocs az emlékezés nehézségeinek témája volt, amelyre a beszélgetések során a kö-
vetkező igehely felolvasásával is figyelmeztettük magunkat: „Bizony a bölcs emberre 
sem emlékeznek örökké, meg a bolondra sem. Mert mindaz, ami megtörtént, feledés-
be megy az eljövendő időben, és a bölcs is meghal, meg a bolond is.” (Préd 2,16) 

Miután megnéztünk két filmet (Agóra, A rózsa neve) amelyek az ókori tudás könyv-
tárakban történő átmentése körüli küzdelmek bemutatásával a történelmi emlékezet 
törékenységéről szóltak, a következő filmben (Memento), egy ritka, különös beteg-
ség, az anterográd amnézia drámai bemutatásán keresztül azzal szembesülhettünk, 
hogy milyen törékeny lehet az egyéni emlékezet is, és hogy az emlékezetünk milyen 
mértékben határozza meg, kik is vagyunk valójában. A következő film (A Grincs) a 
maga giccses, de rendkívül látványos módján a fájdalmas gyermekkori emlékek éle-
tet nyomorító súlyáról szólt, de a szeretet szabadító erejéről is. A Vihar kapujában 
című film, a sorozat zárásaként, és részben a következő sorozatra való átvezetésként 
azt mutatta meg nekünk, hogy az emberi romlottság következtében az emlékezés is 
mennyire kitett a hazugságnak. Ahogy a film egyik szereplője ki is mondja: az ember 
gyengeségében, hiúságában önmagának is hazudik. (Nagy Balázs Ágoston)

Nagy Balázs Ágoston, Czanik András, 

Balássy András, dr. Dibuz Sarolta és  

dr. Nagy Sándorné


