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Június 5-én Bagi László, Koroknai-Tegez 
Ferenc és Balássy András nagytiszteletű 
urak jelenlétében messze mutató 
kérdésekről döntött a presbitérium. Először 
is a Saltem Kft, és a Riegel Faipari Bt. 
tetőhéjazat cseréjére és a tartószerkezet 
megerősítésére valamint a torony előtető 
megépítésére vonatkozó árajánlatát 
tekintette át. Az előbbi 11.010.547, az 
utóbbi 13.547.260 forintért vállalta volna a 
munkát. A testület az előzetes tájékozódás 
és konzultációk valamint a megfelelő ga-
ranciák kikötésével a Saltem Kft. ajánlatát 
fogadta el, egyszersmind kérte a munka 
július végi befejezését. A presbitériumnak 
döntenie kellett abban is, hogy tudjuk-e vál-
lalni az építéshez felveendő egyház megyei 
segély folyósításának feltételét, az egymillió 
forintos önrészt. Mint kiderült, a szükséges 
összeg már jelenlegi anyagi erőnk szerint is 
rendelkezésre áll, de a toronyra beérkezett 
adományok összege még nem éri el az 500 
ezer forintot ezért további adakozásra kell 
bátorítani a gyülekezetet. Ennek alapján a 
presbitérium úgy határozott, hogy felhatal-
mazza és megbízza az elnökséget a kiv-
itelezési munkák megrendelésével, az ehhez 
szükséges szerződések előkészítésével és 
megkötésével. Ezután az Egyházmegyei 
Tanács határozatának birtokában, valamint 
a közben  megítélt önkormányzati támogatá-
sok miatt, pótköltségvetésről döntött, vagyis 
az eredeti 4.810.350 forintot kiegészítette 
a befolyó kölcsönnel és önkormányzati 
támogatásokkal, s azt 15.256.350 forintos 
végösszeggel jóváhagyta. A költségvetés 
és a megkötendő kivitelezési szerződés 
birtokában nyílt meg a lehetőség az egy-
házmegyei átutalások rendjének rögzíté-
sére, az elszámolások ütemezésére. Ezzel 
a feladattal presbitérium ugyancsak az 
elnökséget bízta meg, egyúttal rendezte a 
műszaki ellenőrzés feladatkörét is. Mint-
hogy erre költségvetési fedezetünk nincs, 
de a beruházást sem hagyhatjuk magára, 
a testület felkérte az  ugyancsak jelenlévő 
hagyományos segítőnket, dr. Törőcsik 
Frigyest, hogy az építkezés várható 20 
napja alatt kísérje figyelemmel az itt zajló 
munkálatokat. 

Június 16-án gyülekezeti délutánt tartot-
tunk. Koroknai-Tegez nagytiszteletű úr 
áhítatát követően vendégünket, Térey János 
József Attila-díjas költőt, írót, a Magyar 
Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjének, 
s a Magyar Köztársaság Babérkoszorújának 
kitüntetettjét köszöntöttük. 

Folytatás a 2. oldalon

Rejtve maradt
Koroknai-Tegez Ferenc

Felszín
Tudjuk, tudjuk nagyon jól, hogy 

ami körülvesz minket, az csak a 
felszín. Hogy nem volna szabad 
foglalkozni vele, nem szabadna 
befolyásolnia, a látható dolgok el-
múlnak... Szeretnénk szabadulni 
tőle, de sajnos, csillog. És mi a vi-
lág szarkáiként gyűjtjük a hamist, 
a talmit, az illatos hazugságot. 
Csak remélni merjük, hogy mind-
ezek mellé sikerül értékes dolgo-
kat is gyűjteni.

Jézus számtalan példával, pél-
dázattal, többértelmű cselekvés-
sorral próbálta az igazán értéke-
set átadni a tanítványoknak. Tette 
ezt éppen azért, hogy aki csak a 
felszínre fogékony, az essen saját 
hazugságvágyainak csapdájába. A 
megértés nélkülség fogyatékában 
könnyen hiszi az ember azt, hogy 
mindent lát, ami fontos, s minden-
nek érti a rendszerét, ami megha-
tározó. Éppen ezért éles kontraszt, 
hogy éretlen és értetlen fejüket sé-
táltatják Bartimeus felé, aki nyil-
vánvalóan vak, mégis nagyobb és 
igazibb látásról tesz majd bizony-
ságot.

Mélyen
A nagy és az apró dolgokban, a 

teremtett lényekben és a haszta-

lannak tűnő mozdulatokban, de 
még az út szélén ücsörgésben is 
ott van Isten eltervezett rendje. 
Ott van belefonva a másodpercek-
be lépéseink és sóhajaink célja, ér-
telme. Jó lenne mindent érteni, sőt 
jó lenne mindent értve magyaráz-
ni is. Néhányan időnként vállalko-
zunk arra, hogy leginkább a múltba 
visszatekintve feltárjuk Krisztus 
lépéseinek titkát, s az abból mára 
vonatkozó, hasznosítható üzene-
teit. De vajon elég-e csak hátrafelé 
tekintgetve tervezni? Milyen fur-
csa lenne az a kiránduló, aki az er-
dőben a megtett út alapján próbál 
tájékozódni, s csak 5-10 lépés után 
tudná, hogy picit jobbra, vagy picit 
balra kell fordulni. De hát, ha előre 
tekintve nem lát, mi mást tehetne?

Ott van

Amikor a tanítványok „éppen 
nem értik Krisztust”, a vak már ott 
van az út szélén. A vak, aki nem lát. 
A vak, aki másként lát. A vak, aki 
része a történetnek. A vak, aki ak-
tív része, aki tudja, hogy kiáltania 
kell, aki tudja, hogy MOST kell ki-
áltani. S ez a belülről fakadó igény, 
felismerés hajtja, mozgatja Krisz-
tus felé, Krisztus elé. Sőt nemcsak 
őt magát tereli oda megállíthatat-
lanul, hanem még a környezetét 
is.

Hát erre a látásra vajon fel lehet-
e készülni? Lehet-e előkészülni?

Sok minden marad rejtve, elta-
karva, de amit Isten előkészített 
(embert, követ, történetet) az el-
takarhatatlanul lesz nyilvánvaló 
és érthető. Ha megkérdezik tőled 
miért vagy keresztyén, akkor ez 
a válasz: mert OTT VAN benned 
Krisztus. És erre nem nagyon lehet 
felkészülni. 

Ha megkérdezik tőled miért 
vagy keresztyén, akkor  
ez a válasz: mert OTT VAN  
benned Krisztus.
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Folytatás az 1. oldalról 
(Gyülekezeti élet)

Térey János két versének meghallgatása 
után először a könyvhétről, a könyvhét 
írónak és kötetnek kínált lehetőségeiről, 
majd részletesebben Térey János vers-
novelláinak könyvhétre megjelent, Átkelés 
Budapesten című kötetéről, a kötet 
kapcsán pedig az életmű néhány fontos 
sajátosságáról is szó esett. A jelenlévők 
meghallgatták a kötet egyik versnovelláját, 
majd az énekkar szolgált. Ezt követően 
élvezetes, sokszálú, közvetlen hangú 
beszélgetés kezdődött, és zajlott majd egy 
órán át a körünkben láthatóan szívesen 
időző íróval. A délután a bogrács mel-
lett is helytálló Koroknai-Tegez Ferenc 
nagytiszteletű úr, valamint a szolgálatot 
vállaló asszonyok jóvoltából, terített asztal 
mellett, szeretetvendégséggel ért véget.  

Június 20-án postázta ügyvédünk, dr. Hor-
váth György irodája a Fővárosi Törvény-
szék, mint másodfokú bíróság végzését.  
Az ítélet szerint fellebbezésünket nem 
találta alaposnak, vagyis az Aréna Corner 
Kft. ellen indított perünket másodfokon is 
elvesztettük. Dr. Nagy Sándor kommen-
tárja a 4. oldalon olvasható.

Június 30-tól július 4-ig Gyere velünk 
Narniába címmel zajlott a parókián a 
délelőtti napközis tábor. Nagy érdeklődés 
kísérte, hiszen gyülekezetünkből tízen, 
a Hős utcából pedig húsz jelentkezőből 
– változó létszámban ugyan, de tízen-
tizenketten mindig részt vettek a napi prog-
ramokban. A táboréval azonos című, gyer-
mekeknek szóló regénysorozat felidézett 
eseményei az üdvtörténet megismerését és 
megértését tették lehetővé, természetesen a 
korosztályi sajátosságoknak megfelelően, 
de Koroknai-Tegez Ferenc és Balássy 
András nagytiszteletű urak vezetésével, 
Barabás Ildikó és a drámapedagógus 
Záhonyi Barbara, valamint a fiatalok 
közreműködésével bibliai történeteket is 
sikerült feldolgozniuk. Ezen túl persze sok 
játék, kézműves foglalkozás, sport, éneklés 
foglalkoztatta ennek a kivételesen sikeres 
tárbornak a résztvevőit. A Hős utcaiaknak 
a következő két héten a koreai missziós 
csoport tartott ugyancsak sikeres foglal-
kozásokat.

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 2. oldalról 
(Gyülekezeti élet) 

Július 7-én, a SALTEM Kft-vel meg-
kötött vállalkozói szerződés alapján, 
megkezdődött a parókia épületének 
tetőfelújítása, és a bejárat előtti torony 
építése. A munkaterület átadásához a 
gyülekezetnek Koroknai-Tegez Ferenc és 
Balássy András nagytiszteletű urak veze-
tésével és hathatós közreműködésével, 
igen komoly erőfeszítéseket kellett 
tennie. A résztvevőket, fiatalokat és 
idősebbeket köszönet illeti. A kivitelezés 
határideje előreláthatólag augusztus 19-e. 
A munkálatok, mint arról már koráb-
ban beszámoltunk, 11. 010. 547 forintba 
kerülnek.

Július 13-a és 19-e között a Tata kö-
zeli Tagyospusztán zajlott a gyülekezet 
fiatal jainak Honnan van az erőd? „Éle-
temnek ereje az Úr” (Zsolt 27,1) című 
tábora. A programban, Koroknai-Tegez 
nagytiszteletű úr vezetésével, kilencen 
vettek részt. A háttérfeladatokat Barabás 
Ildikó, Soósné Jeckel Eszter, Soós Tamás, 
valamint Bátori Réka és Bátori Zsófi lát-
ták el. (Barabás Ildikó beszámolója a 7. 
ol dalon olvasható.) 

HírEK

szeretetszolgálat. Czibere Károlyt, 
az MRE Szeretetszolgálati Irodájának 
vezetőjét kérte fel Balog Zoltán emberi 
erőforrások minisztere szociális és 
társadalmi felzárkóztatásért felelős 
államtitkárnak. Ezzel párhuzamosan 
kinevezték utódját, Beszterczey András 
lelkipásztort, aki ezt megelőzően a 
Schweitzer Albert Református Szeretet-
otthon intézményvezetője, valamint 
a Szeretetszolgálati Iroda monitoring 
és módszertan munkacsoportjának 
vezetője volt. (szeretetszolgalat.refor-
matus.hu)

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 2. oldalról 
(Hű és okos szolga)

És alighanem ezért választ-
hatta mindig a legrövidebb utat 
az Ige megértési folyamatában.  
Ezért vezethette vissza mindig a 
nagyon összetettet a lehető leg-
egyszerűbbre, a lehető legvilá-
gosabbra. Miért is lett volna bo-
nyolult, ha nem kell annak lennie? 
Miért beszélt volna hosszan, ha 
elegendő röviden is? Miért akart 
volna mindent elmagyarázni, ha 
csak a lényeg megértésére van 
szükség? Velünk volt dolga, nem 
a teológusokkal.

Meg kell hagyni, tényleg lekö-
tötte a gyülekezet figyelmét, mert 
így nem volt nehéz vele, és általa 
az evangéliummal együtt érezni, 
együtt gondolkodni, együtt ha-
ladni, míg aztán már együtt bó-
linthattunk: ámen. Számolt az-
zal, hogy a gyülekezet figyelme 
könnyen lankad, el is kalandozik, 
hiszen van, aki képzeletmozgató 
képekben gondolkodik, van, aki 
a lényeglátó megállapítások fű-
zérét szereti, a sodró ihletettsé-
get, vagy éppen a megértésnek 

időt adó lassúbb haladást. Ahogy 
a víz állhatatlan fodrozódását, ő 
így érzékelte az összpontosítás 
változásait. Nem félt használni a 
homiletika, az egyházi retorika 
eszközeit, a jelentésárnyalatokat, 
jelentésmódosulásokat is érzé-
keltető, az érdeklődés mélyítését, 
irányítását is szolgáló ismétlést, 
felsorolást, ellentétet, kérdést, 
tőmondatos választ, a hangsúly, 
hangerő, hangszín, beszédtem-
pó valamennyiünket föl-fölriasz-
tó, tárgyra irányító váltogatását, 
szókincs, szórend jobb megér-
tést szolgáló érzelmi-szellemi ha-
táslehetőségeinek mozgósítását. 
Ezért is sikerült elkerülnie, hogy 
őt hallgatva valami másra gon-
doljunk, mint amire ő gondolt. 

Máté apostol szavával, ő az 
a hű és okos szolga, „akit azért 
rendelt szolgái fölé az úr, hogy a 
maga idejében eledelt adjon ne-
kik. Boldog az a szolga, akit ilyen 
munkában talál ura, amikor 
megjön! Bizony mondom nektek, 
hogy egész vagyona fölé rendeli 
őt.” (Mt 24, 45-47) 

Köszönjük, nagytiszteletű úr!

Hű és okos szolga
Varga Lajos Márton

Fölösleges magyarázni, milyen 
nehéz dolga van annak a lelkipász-
tornak, aki huzamosan helyettesít 
valakit, mint nálunk helyettesítet-
te szombat féléves lelkészünket, 
Koroknai-Tegez Ferenc nagytisz-
teletű úr. Ismeretlen közegben, a 
becsült és szeretett Balássy And-
rás után, egyik napról a másikra 
átvenni a szerteágazó feladatokat 
és meg is birkózni velük, arra bi-
zony nem képes akárki. Ő képes 
volt.

Mert alkalmas a feladatára. 
Tudja a dolgát. Nem az a fajta, ame-
lyik szüntelenül faggatja, szemléli, 
méricskéli magát. Teszi, amit tesz, 
amit tennie kell, és ebben nem lát 
se megbeszélni, se kommentálni, 
se gondolkodni valót. Hiszen nem 
magáé. Jézus Krisztusé. Az evan-
géliumé. Így aztán megfeledkezhet 
arról, aki ő, és nem kell foglalkoz-
nia azzal sem, hogy elfogadtassa, 
megszerettesse magát. Van fonto-
sabb, a legfontosabb, amivel törőd-
jön: Isten Igéje, az Ige igazsága, az 
Igéből áradó szeretet, és a gyüle-

kezet tagjai, akiket el kell vezet-
nie ehhez az igazsághoz, meg kell 
nyitnia erre a szeretetre. A való-
ságos életre. Járja a maga útját fel-
szabadultan, önfeledt bátorsággal, 
jóhiszeműen, derűsen. Ez az evan-
gélium szelleme. Amely az őszin-
teséget, a közvetlenséget szereti, 
a hitben megnyíló tudást, a derűs 
kiegyensúlyozottságot. Koroknai-
Tegez nagytiszteletű ilyen. Ettől 
bizonyult vonzónak, ettől meg-
nyerőnek. Ettől az, aki. Vagyis ott-
hon lehet mindenhol. Otthon ná-
lunk, Törökőrött is.

Ne tagadjuk, a gyülekezetnek 
számítottak egyéb dolgok is. Az, 
mondjuk, hogy elérhető volt. Vagy 
az, hogy legyen akármilyen al-
kalom, a nagytiszteletű úr jelent 
meg legelőször. Ezért aztán min-
dig válthattunk vele néhány szót. 
Tudott is szinte mindenről: fájda-
lomról, szükségről, halálról, de az 
örömről is. És mégis időben kezd-
hetett mindent, és időben is végez-
hetett. Eredeti és nagyon hasznos 
szokása szerint egy könnyen átte-
kinthető papírszeleten közreadta 
az éppen következő liturgia rend-
jét énekekkel, textussal, a prédi-
káció vázlatával, lássuk, honnan 
hová tart, egy magvas emlékez-
tetővel visszaidézte az előző heti 
igehirdetés pillérgondolatait, hoz-
zá még, mint tudni érdemes dol-
got, az akkor részt vettek számát, 
a perselypénz összegét, s még az 
eljövő alkalmakat is elősorolta. 
Mekkora segítség! 

Nemcsak ez, az igehirdetés egé-
sze azt érzékeltette, hogy nagy-
tiszteletű úr a textus mély olvasá-
sával, elemzésével, átgondolásával 
és újragondolásával kutatta Isten 
akaratát, míg el nem jutott ahhoz 
az életkérdéshez, amelyről joggal 
érezhette, ez az, amiről beszélnie 
kell. A fölismert életkérdés terem-
tett azután céltudatos, fokozatosan 
föltisztuló és kibontakozó rendet a 
prédikációban, tette azt világossá, 
érvelésében találékonnyá, megbíz-
hatóvá, követhetővé, olykor lebi-
lincselően érdekessé. Hatásossá. 

Folytatás a 3. oldalon

Térey János

Koroknai-Tegez Ferenc

A tornyot felépítjük!
Dr. Nagy Sándor

Az ügyvédünk, dr. Horváth György 
irodája által június hó 20-án postá-
zott bírói végzés szerint az Aréna 
Corner Kft. ellen indított perünket 
másodfokon is elvesztettük. Kije-
lentjük: bár nem gondoljuk, hogy 
bármilyen törvénysértés esett vol-
na, magát a bírói eljárást és a má-
sodfokú ítéletet nem tartjuk min-
den tekintetben helyeselhetőnek. 
Úgy véljük, hogy az ügyünkben 
elmaradt az igazságszolgáltatás! 

Ha csupán komolytalan pénz-
szerzés lett volna a célunk, akkor 
– e nem kívánt pertől függetlenül, 
aligha követtünk volna el mindent 
annak érdekében, hogy a szakér-
tők és a bíróság által következete-
sen lekicsinyelt láthatóság-vesztés 
kompenzálására milliókat költ-
sünk, s augusztus közepéig meg-
építtessük azt a kis homlokzati 

előtető-tornyot, mely újra figyel-
mezteti majd az erre haladókat, 
hogy itt, az irodaház takarásában, 
templom áll!  Igaz, ehhez, az áldo-
zatos hívek külön céladományai-
ból, csak azt az egymillió forintot 
tudtuk előteremteni, amely – mint 
önrész – előfeltétele volt az egy-
házmegye tetőfelújítást is finan-
szírozó segélyének, de ezt előte-
remtettük. 

Bár mi magunk nem tiltakoz-
tunk az ingatlan értékvesztés fo-
galmának perbe vonása ellen, 
mely a mai vagyonfetisizálási 
szemléletnek megfelelően a bírói-
szakértő gyakorlatban is prioritást 
élvez, most mégis igazolva látjuk 
azt a dilettáns érzetünket, hogy e 
helyett talán nagyobb eséllyel tud-
tunk volna csak magának a látha-
tóság vesztésnek, intimitás-rom-
lásnak a közvetlen, nem vagyoni 
károkozására hivatkozni. 

Folytatás a 4. oldalon

Amikor nagyon figyel mindenki
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Folytatás a 3. oldalról 
(Hírek)

elhunyt tóth Károly. Életének 84. évében 
hívta haza az Úr. Szolgálatát a Magyar-
országi Református Egyház Zsinatán 
kezdte. Előbb külügyi osztályvezető, 
segédlelkész-előadó, később külügyi 
és sajtó főosztályvezető volt, bő másfél 
évtizeden keresztül. 1977-től a Budapest-
Kálvin téri Református Egyházközség 
lelkésze és ekkortól tölt be egyházvezetői 
tisztségeket. 1977-1991 között a Duna-
melléki Református Egyházkerület 
püspöke, 1982-87 között a Magyarországi 
Református Egyház Zsinatának lelkészi 
alelnöke, 1987-1989-ig a zsinat lelkészi 
elnöke. Tóth Károly felmérhetetlenül 
sokat tett egyházunkért. Halálhíre szerte a 
világban részvétnyilvánításra és mélta-
tásra indítja egyházak és ökumenikus 
szervezetek vezetőit. A Magyarországi 
Református Egyház 2014. június  
30-án a Budapest-Kálvin téri református 
templom ban hálaadó istentisztelet kereté-
ben vett búcsút D. Dr. Tóth Károlytól, aki 
életének 84. évében, június 16-án tért meg 
Teremtőjéhez. Az istentiszteleten  
Dr. Szabó István, dunamelléki református 
püspök szolgált imádsággal, az igét  
Dr. Bölcskei Gusztáv, tiszántúli reformá-
tus püspök, a zsinat lelkészi elnöke 
hirdetett. (Reformatus.hu)

Rektori kinevezés. Fekete Károly, a Deb-
receni Református Hittudományi Egye-
tem rektora, június 18-án vette át rek tori 
kinevezését Áder János köztársasági 
elnöktől. Fekete Károly 1960. január 8-án 
született Kisvárdán. 1988-ban a Debre-
ceni Református Teológiai Akadémia 
teológus-lelkész szakán diplomázott, 
még abban az évben segédlelkészként, 
majd  beosztott lelkészként szolgált a 
Debrecen-Nagytemplo mi Egyházközség-
ben. 1992-től tanít főállásban a Debreceni 
Református Teo lógiai Akadémián. 2010 
szeptemberétől kinevezett egyetemi tanár 
a Debreceni Református Hittudo mányi 
Egyetemen. A Hittudományi Egyetem 
régi-új rektora, első ízben 1997. augusztus 
1-től 2005. július 31-ig vezette az intézmé-
nyt, majd 2011-ben ismét megbízást kapott 
a rektori feladatok ellátására. A mostani 
kinevezés 2017-ig szól. Egyedülálló 
munkája, A Heidelbergi Káté magyaráza-
ta idén jelent meg a Kálvin kiadónál. 
(ttre.hu)

Folytatás az 5. oldalon

Folytatás a 4. oldalról 
(Hírek)

Koncert istentisztelet. Június 28-án 
tartották a Művészetek Palotájában a 
XIII. Református Énekek című koncertet. 
Az est, téma szerint, négy szakaszra 
tagolódott. Az első Isten szeretetéről 
szólt.  Ebben a részben a 388., a 26., a 473. 
és a 370. ének hangzott el. A 370. utolsó 
versszakát nemcsak az egész Kárpát 
medencéből összehívott 350 fős kórus 
énekelte, de – kérésre, a hallgatóság 
is. Lélekemelő élmény volt, ami aztán 
minden szakasz végén megismétlődött. 
A második rész a 270., a 141., a 206., és 
a 296. énekünkkel Isten gondviseléséről, 
a harmadik a 27., a 215., a 340., és a 426. 
énekünkkel Isten kegyelméről szólt, a 
negyedik, a 33., a 239., a 16. és a 483. 
énekünkkel Isten dicsőségét zengte. A Re-
formátus énekek című hangversenyt 2002 
óta azzal a céllal rendezik meg minden 
évben, hogy ott a reformátusok használa-
tára kiadott énekeskönyv zsoltáraiból és 
énekeiből professzionális előadók tolmác-
solásában koncertfelvétel készüljön, amely 
CD és DVD kiadását teszi lehetővé. A 
református kórusok e seregszemléjén ed-
dig 230 zsoltárunk és énekünk szólalt meg 
részint egy szólamban, hogy a gyülekezeti, 
valamint iskolai énekléshez és tanuláshoz 
is segítségül szolgáljanak, részben pedig 
több szólamban, hogy kórusműkincsünket 
is bemutassák és örökül hagyják.  
(Dr. Dibuz Sarolta)

RenD. Július 4-én, Őriszentpéteren, 
istentisztelettel nyitott a hatodik REND 
fesztivál. A dunántúli Református Egyházi 
Napokat július első hétvégéjén tartották 
az Őrségben. Koncertek, beszélgetések, 
kiállítások, istentiszteletek, kórustalál-
ko zó, könyvbemutató és számos más 
prog ram várta a látogatókat több mint tíz 
helyszínen, de kitelepült a  Csillagpont ról 
ismert Café el Mondo is. A részt vevők 
arra a kérdésre keresték a választ, vajon 
tudjuk-e Isten igéjét, a ránk bízott értékeket 
„bátran, de szelíden, bizonyossággal, 
de alázattal, közérthetően, de hitelesen” 
hirdetni, ki-ki a maga helyén, saját életének 
őrhelyén állva? (refdunantul.hu)

világtalálkozó. A debreceni Egység-fesz-
tivál után Sepsiszentgyörgyön folytatódott 
a VII. Magyar Református Világtalálkozó. 
Ennek részeként, július 9-én és 10-én, itt 
tartotta éves plenáris ülését a Generális 
Konvent, a Kárpát-medencei református 
egyházak közös képviseleti testülete. Szó 
esett az egyházfegyelemről, az egységes 
vallásoktatásról, a közös pénzügyekről, 
a szeretetszolgálat munkájáról, a segély-
alapokról, az ifjúsági munkáról, az 
egységes oktatásügyi stratégiáról, a kül-
ügyi kapcsolatokról, Kálvin Istitutiojának 
fordításáról, amely a Kálvin emlékévek 
hivatalos lezárásaként ősszel jelenik meg. 
A konvent zárónyilatkozatot fogadott el, s 
a 90. zsoltár eléneklésével bezárta ülését. 
A világtalálkozó részeként avatták fel 
Kálvin János egészalakos szobrát is.  
A találkozón mintegy ezerötszázan vettek 
részt. (reformatus.ro)

Folytatás a 3. oldalról 
(A tornyot felépítjük!)

A templomok ugyanis általá-
ban nem forgalomképesek, vagy 
ha mégis, akkor olyan időtávla-
tokban, melyekben egy mai ér-
ték-megállapítás érvényessége 
igencsak megkérdőjelezhető. A 
láthatóság- és intimitásvesztés 
viszont nap mint nap jelentkező, 
érvényesülő probléma. Ha ezt 
sem a bíróság, sem a szakértői 
kör nem tartja lényegesnek, ak-
kor bizony evidenciák sérülnek, 
mely miatt az egész bírói gyakor-
lat alapvetően kifogásolható. Mi-
ért volt szükség ehhez szakértő-
re? Egy bírói helyszíni szemlével 
tisztázhattuk volna a viszonyo-
kat, és keresetünk sokkal kisebb 
perköltséggel is kezelhető lett 
volna. Erre a lehetőségre magá-
nak a bírónak kellett volna azon-
nal az elején felhívnia a peres fe-
lek figyelmét. 

Az ítélet másodfokú indok-
lása a deviza-szerződések ap-
ró-betűs részeihez hasonlítható, 

amelyeket legfeljebb a legkép-
zettebb szakemberek érthetnek 
meg minden ízükben, az átlagos 
műveltségű peres fél nem, leg-
többször csupán a hangulatukat, 
tendenciájukat érzi, s azt, hogy 
itt valami felelősségáthárító ma-
gyarázkodás folyik. Vagyis úgy 
kell fogalmaznunk, hogy itt és 
most a demokrácia álcájában va-
lójában egy nagy átejtés tanúi, je-
len esetben áldozatai vagyunk. S 
bár tudjuk, hogy velünk a legha-
talmasabb, az Egek Ura van, azt 
a nyomasztó, hivalkodó, spiritu-
álisan hetvenkedő jelenlétet, me-
lyet az Aréna létesítménye jelent 
ma és évtizedek távlatában is, e 
per számunkra igen hátrányos 
és igazságtalan végkifejlete után 
nagyon nehéz lesz figyelmen kí-
vül hagyni. A szakrális-spiritu-
ális mérlegelés szerint ugyanis, 
ahogyan összeillik a templom és 
az iskola, úgy nem illik össze a 
pénzéhes, könyörtelenül fosz-
togató bankvilág trónszéke, az 
Aréna épület az Isten házával. 

A felújítás megkezdődött

Felnőttként választottam
Záhonyi Barbara

Nagyon nehéz beszélni a hitről, 
mert megfoghatatlan. Mindenki-
nek más és mégis hasonló, eltávo-
líthat és összehozhat minket. Va-
jon egyről beszélünk? Ugyanazt 
gondoljuk? Ugyanúgy éljük meg, 
éljük át? A történelem folytono-
san bizonyítja, nem. Sok vér, ke-
gyetlenkedés, gyalázat, szégyen 
teli esemény bizonyítja, hogy na-
gyon sok mindent másképp gon-
dolunk és teszünk, mi emberek, a 
hit nevében.

Én hiszem, hogy hit nélkül 
nincs élet! De azt is, hogy tisztel-
nünk kell mások hitét!

Nem reformátusnak születtem. 
Sőt, csak felnőttként, saját akara-
tomból választottam vallást, ke-
resztelkedtem meg. Felmenőim 
katolikusok voltak. Nagyapám és 
nagyanyám vallási iskolában ne-
velkedett, ahol több, kevesebb si-
kerrel kiverték belőlük Krisztus 
tanításait. Nagyapám egyetlen 
emléke, hogy folyamatosan verték 
a papok. Ehhez hozzájött a szoci-
alista rendszer vallásüldözése, az 
ünneprombolások… Kisgyermek-
ként nagymamám próbált mesél-
ni nekem titokban Istenről, Isten 
fiáról, aki eljött hozzánk. A szere-

tetet pedig nem tanította, megélte. 
Segített mindenhol, ahol, és aki-
nek tudott, légyen ismerős, vagy 
ismeretlen. Soha nem adta fel, pe-
dig sokszor akadályokba ütközött. 
A családot pedig olyan ősi erővel 
tartotta össze, amit csak pár évvel 
ezelőtti halálakor éreztünk meg, 
mert addig természetes volt szá-
munkra.

Már nem olyan kis gyermek-
ként, mint minden kamasz élet-
ében, nálam is eljött az az idő, ami-
kor már nem tudtam válaszolni a 
számomra megfoghatatlan kérdé-
sekre.  Édesanyám, aki filozófus-
ként látta vívódásom, az ókor, kö-
zépkor, újkor nagy gondolkodóival 
ismertetett meg, majd a Bibliával. 

Ekkor már tudtam, hogy mi hiány-
zott eddigi életemből, és éreztem, 
mire van szükségem, hogy életem 
teljes legyen. Tudtam. De úgy vél-
tem, hogy hitemhez nincs szüksé-
gem a külcsínre, a hókusz-pókra. 
Ez a hit bennem él! Erős! 

Hiszek a sorsban! A református 
egyházat nem én választottam, ő 
választott engem. Sokszor, sok he-
lyen keveredtem hitvitába baráta-
immal, ahol a vallás és az egyház, 
az egyházi visszaélések, a kire-
kesztés és a szeretet újra és újra 
szóba jött. 

Folytatás a 6. oldalon

Záhonyi Barbara gyermekeivel, Benjamin Kevével, Bertalan Edével és Natasa Saroltával

tóth Károly
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Jó hírt hoztam. Jó hírt? Annak örülünk. 
„Milyen kedves azoknak a jövetele, akik  
az evangéliumot hirdetik” (Rm 10,15).  
S mi az a jó hír? 
Az, hogy Isten szeret bennünket.

De hát azt már tudjuk! Benne van a 
Bibliában!

Tudjuk, de hajlamosak vagyunk elfe-
lejteni. Újra és újra. Pedig valaki mindig 
emlékeztet bennünket rá. Újra és újra. 
Engem most Henri J. M. Nouwen: Te vagy 
a Szeretett című könyve. Olvasható ugyan 
már egy évtizede magyarul is, de csak 
mostanában került a kezembe. Véletlenül. 
Véletlenül?

Azt írja: Isten egyedülálló, különleges 
és becses lényekként tekint ránk. Isten sze-
retete Nouwen szerint három dolgot jelent: 
kiválasztatunk, megáldatunk, megtöretünk. 
A harmadikról szólókból emelek ki egy – a 
könyvben csak röviden kifejtett – gondola-
tot. Megtöretünk. Nouwen azt figyelte meg, 
hogy az embereknek nem a szegénység, 
s nem a betegség okozza a legnagyobb 
szenvedést, hanem a másik ember. Minden 
rosszat könnyebb elfogadni, mint elviselni 
azt, ha a többiek visszautasítanak, semmibe 
vesznek, lenéznek bennünket.

Végül is, kinek-kinek milyen megtöre-
tés, milyen szenvedés jut, az biztos, hogy 
célja van: megtisztít.

Isten nem csupán önmagunkért válasz-
tott ki, áldott meg és tisztít meg, hanem 
azért, hogy életünk a másokért való létben 
találja meg végső jelentőségét. Az élet az 
adásban teljesedik ki.

„Isten alkotásai vagyunk, akiket jó-
cselekedetekre teremtett.” (Ef 2,11)

Az igazi kérdés Nouwen szerint nem 
az, hogy „Mit kínálhatunk fel egymás-
nak”, hanem, hogy „Kik lehetünk egymás 
számára”. (Kardos Eszter)

aLKaLMaInK

Hetente
Istentisztelet, vasárnap 10.00
szeptembertől:
Gyermek-istentisztelet, vasárnap 10.00
Énekkari próba, vasárnap 9.00
Baba-mama kör, szerda 10.00-11.00

Folytatás a 7. oldalon

Henri J. M. Nouwen

Folytatás az 5. oldalról 
(Felnőttként választottam)

Hogy lehet egy egyház kire-
kesztő? Ítéletet alkotó? Megalá-
zó? A mai napig nem értem, és 
minél idősebb vagyok, egyre in-
kább nem. 

Egyik alkalommal egy baráti 
beszélgetésen ott volt az erzsé-
betvárosi Klapka téri református 
gyülekezet lelkésze, akivel sok 
órán át beszélgettem. Rádöbben-
tett, mennyire fontos az ember 
életében a gyülekezet. Milyen 
értékes az az idő, amit együtt 
töltünk, együtt gondolkodunk. 
Ő keresztelt meg engem és két 
nagyfiamat is.

Ahogy a gyerekek megszület-
tek, egyre nehezebb volt eljárnom 
a vasárnapi Istentiszteletekre, 
gyülekezeti együttlétekre. Múl-
tak az évek és valahogy mindig 
volt valami, ami fontosabb volt. 
De az Úr nem engedett el és újra 
megszólított. 

Egy idáig soha nem ismert ut-
cán siettem egy baráti találkozó-
ra, amikor észrevettem, hogy egy 
kedves pár hirdetményt próbál 
kifüggeszteni a kapuba. Ránéz-
tem, és megláttam: Narnia tábor. 
Pont a Narniát olvastam a fiaim-
nak és érdekelt, hogy milyen le-
het ez a tábor. Az első nap beszip-
pantott a hely szelleme, a segítők 
mély figyelme, a lelkész termé-
szetessége. Rögtön tudtam, meg-
érkeztem. 

Habár édesanyám halála óta na-
gyon keveset tudok részt venni a 
gyülekezet aktív életében, de nap 
mint nap érzem segítő erejét.

Aki ismer, tudja, nyitott vagyok 
és elfogadó. A barátaim egy része 
alternatív hívőnek aposztrofál. 
Hogy így van-e? Valószínű. Nem 
szégyellem! Krisztust is annak 
tartották! 

Csak én sokat és sokszor hibá-
zom. 

De azért nagyon igyekszem! 

Folytatás a 6. oldalról 
(Alkalmaink)

további alkalmaink
MÁV-telepi istentiszteletek  
(havonta kétszer)
augusztus 3., vasárnap 16.00–17.00
augusztus 31., vasárnap 16.00–17.00
szeptember 7., vasárnap 16.00–17.00
szeptember 21., vasárnap 16.00–17.00

tanévnyitó gyülekezeti délután
szeptember 28., vasárnap 16.00–18.00

lelkészi fogadóórák:
csütörtök: 15.00–17.00
szeptembertől:
kedd: 17.00–19.00
szerda: 10.00–12.00
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

Több erőt,  
több szeretetet…
Barabás Ildikó

Táborba indultunk július 13-án, 
vasárnap, istentisztelet után. Már 
ez is komoly erőpróbának bizo-
nyult. Különböző égtájak felől, 
különböző irányból és különböző 
időben érkeztünk meg Környe-Ta-
gyospusztára, Tata közelébe. Egy 
hajdani kúria épülete lett a hadi-
szállásunk, amihez hatalmas ud-
var és focipálya is tartozik. Az 
emeletes vaságyak ismerős tábo-
ri hangulatot varázsoltak. Voltak, 
akiknek a hely is új volt és olyan is, 
aki senkit nem ismert eleinte. De 
ez nem tartott sokáig! Az ismer-
kedés, közös élmények, a finom 
vacsora, egy segítő jobb, néhány 
hangos kacagás, tréfa eloszlatta a 
felhőket. A napirend, no meg a tá-
bor világának ismertetése után, 
várakozással teli szívvel hajtottuk 
fejünket pihenésre.

Kilenc gyerekkel edződtünk nap-

ról napra. A kisebbek közül Ács Dá-
viddal, Keresztes Brigittával, Neszt 
Bettivel, Soós Andrissal, a nagyob-
bak közül pedig Barabás Annával, 
Barabás Lillával, Lászlóffy Dóri-
val, Lászlóffy Gáborral valamint 
Sztanek Zsanettel. Két, már szinte 
rutinosnak számító segítségünk-
re is számíthattunk, Bátori Rékára 
és Bátori Zsófira. Ők a dicsőítésben 
vállaltak szolgálatot, de a két csapat 
vezetését is rájuk bízhattuk. Soós-
né Jeckel Eszter és férje, Soós Ta-
más, a mindennapi étkezésünkön 
munkálkodtak. Minden szolgáló, 
vezető egyben Jedi lovag is volt. 
A tábor vezetését Koroknai-Tegez 
Ferenc tiszteletes úr látta el. Sze-
rencsések vagyunk, hogy láthattuk 
átalakulásait. Hol hétköznapi ru-
hában, hol Obi Wan Kenobinak öl-
tözve, hol Luke Skywalkerként, hol 
C-3PO protokoll robotnak masz-
kírozva beszélt hozzánk. Leia her-
cegnőt Bátori Réka alakította. 

Folytatás a 7. oldalon

Folytatás a 6. oldalról 
(Több erőt, több szeretetet…)

Filmbejátszásokkal és az élő 
szereplőkkel elevenedett meg a 
Csillagok háborújának világa, így 
kapták meg a táborozók a napi 
feladatokat. Délelőtt kézműves-
kedések, tábori olimpia, métá-
zás, akadályversenyek kötöttek le 
bennünket. Délután számháború 
várta a résztvevőket a gánti bau-
xitbánya sivatagosnak tűnő tere-
pén, aztán térkép alapján felderí-
tendő úti cél az erdőben, látogatás 
és szellemi totó Majkpusztán, a 
kamalduli remetéknél. Előfor-
dult az is, hogy napfürdő helyett 
esőzuhanyt kaptunk. A tervezett 
programot így egy másik napra 
mosta át az eső. De erőnk és fi-
gyelmünk nem lankadt. Az utolsó 
esti tábortűz és az előadások bi-
zony újabb erőpróba elé állítottak 
mindenkit, de hát, talán ezért is, 
nagy élménynek bizonyult vala-
mennyiünk számára. 

Nem csoda, hisz az erő velünk 
volt. Napról napra megélhettük 
Isten hatalmas erejét. Illés törté-
netein keresztül váltunk ERŐseb-
bekké. Tápláló erőt kaptunk (Illés 
és a hollók), éltető erőt (Illés és 
a sareptai asszonyon), bizonyító 
erőt (Illés a Karmel-hegyen), ter-
mészeti erőt, (Tenyérnyi felhő), 
megújító erőt (Illés a Hóreb-he-
gyen). A tábor a magunk erejének 
Istenbe vetett hittel való bátor 

használatára irányította a figyel-
münket, és nyitott kaput egy új 
élet lehetőségére! Válassz, dönts! 
Igen, dönteni kell, még ma, hogy 
kinek szolgálunk. Baálnak vagy 
Istennek? Mi már tudjuk. Istent 
választottuk. Ebben bátorítottak 
a tanult aranymondások is, egy-
egy kiemelt ige a Bibliából.

Esti mese nélkül nem is fekhet-
tünk le. Ilyenkor az Újszövetség 
történetei elevenedtek meg előt-
tünk. Kicsiket és nagyokat meg-

ragadó előadásban volt részünk. 
Mit nekünk több mint 2000-
3000 év?! Hisz Isten ma is él, Jé-
zuson keresztül bizony közvetle-
nül szólt és szól hozzánk. Eleven, 
ébresztő és magával ragadó volt 
mindaz, ahogyan a tiszteletes úr 
mesélt. Mit is várnánk egy Jedi-
lovagtól? Hisz az erő vele van! És 
általa velünk is. 

Istené a dicsőség! 
Vezérigénkkel együtt vallom 

én is: Életemnek ereje az Úr, kitől 
rettegnék? (Zsolt 27,1)

Tényleg nagy élmény volt a tábor

A tábor a magunk erejének  
Istenbe vetett hittel való bátor 
használatára irányította  
a figyelmünket, és nyitott kaput 
egy új élet lehetőségére!  
Válassz, dönts!
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8 Törökőr

ÉrtÉkeink

Egy rejtélyes portré

Van egy rejtélyes értékünk, az a 
sérült mellszobor, amelyik épp 
szemben a templom bejáratával, 
az iskola fala előtt áll. Alkotója 
Ungvári Lajos. Arról, hogy kit 
ábrázol, mikor és miért került 
hozzánk, nincs feljegyzésünk. Az 
alkotó nevét azért tudjuk, mert 
belekarcolta a portré anyagába. 
Érdekes volna megfejteni, hogy 
került kapcsolatba gyülekeze-
tünkkel, és miért ajándékozta ne-
künk ezt a portrét. Mert nyilván 
ajándék ez, vásárlásra se ok, se 
pénz nem volt, annak különben 
is maradt volna valami nyoma.

Ungvári Lajos máig számon 
tartott szobrász. 1902-ben szüle-
tett a kárpátaljai Perecsenyben. 
1945-től itt a Százados úti művész-
telepen élt és alkotott. A második 
világháborút követő időszakban 
főleg szovjet hősi és felszaba-
dulási emlékművek kerültek ki 
a keze alól, közülük az egyik, új 
talapzatra helyezve, Budafokon, 
a városház előtti téren, ma is 
látható. 1953-ban Kossuth-díjjal 
tüntették ki. A hatvanas évektől 
tematikailag sokat változott, el 
is mélyült művészete. Portrékat 

faragott és öntött, mint amilyen 
a debreceni Kazinczy Ferenc, a 
szegedi Mikszáth Kálmán, vagy 
a székesfehérvári Ybl Miklós, és 
ugyan hagyományos stílusban, 
de minden pátosz nélkül megfor-
mált egész alakos plasztikákat, 
mint amilyen a debreceni Ülő 
férfi, a dunaújvárosi Labdarúgó, 
a tiszaújvárosi Napozó nő, a bu-
dapesti Ülő nő. Ezek közül több 
is pusztulóban van, mert olyan 
anyagokkal dolgozott, amelyek 
nem tudtak ellenállni a környe-
zeti ártalmaknak. 1972-ben a 
Munka Érdemrend arany foko-
zatával tüntették ki. 

Szobraival ismerkedve érdekes 
felfedezésre juthatunk. 1972-ben, 
a tiszaföldvári iskola előtt, felavat-
tak egy bronz portrét, Hajnóc-
zy Józsefét. Ez, a fotók tanúsága 
szerint is, még inkább testközel-
ből olyannyira hasonlít a miénk-
re, hogy lehetetlen nem arra gon-
dolni: a témát a művész előbb, 
mintegy vázlatként, a bronzön-
tés kísérleteként kőbe öntötte, 
s később ezt nekünk adta. A ki-
sebb különbségek, mert vannak, 
a vázlat és a kész mű természetes 

különbségei. Lehet, hogy azért 
kaptuk mi az evangélikus, a Mar-
tinovics összeesküvés résztvevő-
jeként kivégzett Hajnóczy József 
(1750-1795) portréját, ha tényleg 
az, mert protestáns gyülekezet 
vagyunk? És ráadásul még a mű-
vésztelep szomszédságában is 
élünk? Valami miatt a gyüleke-
zet fontos lehetett a művésztelep 
néhány neves alkotójának, ezzel 
azonban nem tudtunk, nem akar-
tunk élni. Talán még különösebb 
jelentőséget sem tulajdonítot-
tunk neki. A feltevést meggyő-
zőbbé teheti, hogy már 1956 tava-
szán is volt kapcsolatunk három 
nagy nevű szobrásszal, Balázs 
Istvánnal (1908-1995), Búza Bar-
nával (1910-2010) és Pándi Kiss 
Jánossal (1905-1981), akik port-
rékat ígértek a prédikátor Sze-
gedi Kis Istvánról, a lelkipász-
tor, zsoltárköltő Szenczi Molnár 
Albertről és a bibliafordító es-
peres Károli Gáspárról. Miért 
vajon? És lett belőle valami? Er-
ről a kapcsolatról is csak ennyi 
van följegyezve. A sorozat záró 
részében róluk is szó esik majd.  
(Varga Lajos Márton)

A Százados úti portré (1971, öntött kő) A tiszaföldvári portré (1972, bronz)


