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Kaposváron történt

Örömmel adunk hírt 
arról, hogy az elmúlt időszak 

csendje után ismét megrende-
zésre került Kaposváron az 

Ars Sacra fesztivál, a művé-
szet ünnepének hete. A szerve-

zők a hét alapigéjének a Jn 
13,34-et választották: „Úgy 

szeressétek egymást, ahogy én 
szerettelek titeket!”  

Már a vezérfonalból is kitűnik, 
hogy a művészetek hozta sze-
retet gyógyító és helyreállító 

erejére mérhetetlenül nagy 
szüksége van a világnak. A cél 
továbbra is az, hogy a szakrá-
lis művészetek hetén Istenről a 
zene, a költészet és a képzőmű-

vészet mint a Legszebbről, a 
Legjobbról, az egyetlen  
Igazról beszélhessenek. 
A Nagyboldogasszony-

székesegyházban szeptember 
18-án szentmisével kezdődött 

meg a fesztivál, majd Szita 
Károly polgármester és  

dr. Petró László lelkipásztor 
köszöntője után Varga László 

megyéspüspök nyitotta meg 
ünnepélyesen az eseménysoro-

zatot. A szeretet összekötő 
jegyében útjára indított alkal-

mak sorából számunkra kie-
melkedett a szeptember 19-én, 

templomunkban megszerve-
zett hangverseny (képeinken). 

Ezen az estén a Református 
kórus és a Zenekedvelők  

kórusa bemutatkozott egy-egy 
fél órás összeállítás eléneklésé-

vel. A két kórus között Nemes 
Gabriella gyülekezeti kántor 
orgonajátékát hallgathatták  

a jelenlévők.  
Ezek az alkalmak mind azt 

erősítik bennünk, hogy Isten 
nagyságáról még mindig van 

mit elmondanunk és enged-
nünk kell, hogy a művészetek 
a maguk közlési nyelvén be-

széljenek az Ő csodáiról. 
DR. PETRÓ LÁSZLÓ 

LELKIPÁSZTOR 
FÉNYÍRÓ: NAGY MIKLÓS 
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„Ti azonban választott 
nemzetség, királyi papság, 
szent nemzet vagytok, Is-
ten tulajdonba vett népe, 
hogy hirdessétek nagy tet-
teit annak, aki a sötétség-
ből az ő csodálatos 
világosságára hívott el ti-
teket;” (1Péter 2,9) 
 
Péter a gyülekezet önértelme-
zését szeretné erősíteni. Úgy 
tűnik, hogy a gyülekezet tagjai 
elbizonytalanodtak. Az apostol 
azonban éppen emiatt akarja 
bátorítani őket és azt mondja 
nekik, hogy tekintsetek csak 
vissza az elhívásotokra és lás-
sátok meg újra, hogy kik is 
vagytok ti valójában? De az apos-
tol le is írja nekik, hogy pontosan 
kik is ők. Választott nemzetség, 
királyi papság, szent nemzet. Arra 
kéri őket, hogy soha ne feledkez-
zenek meg arról, hogy ők Isten 
tulajdonba vett népe.  

Ő pontosan tudja, hogy 
Isten tulajdonának lenni ebben a 
világban nemcsak különös kivált-
ság, nem csupán biztonságot és 
reménységet hozó dolog, hanem 
az egyetlen, ami a boldog és kitel-
jesedett élet forrása lehet. A Hei-
delbergi Kátét első kérdés-felelete 
éppen erről a tulajdonról szól. 
Szinte mindannyian mondjuk 
magunkban, hogy „testestől lel-
kestől, mind életemben, mind ha-
lálomban, nem a magamé, 
hanem az én hűséges megvál-
tómnak, Jézus Krisztusnak a tu-
lajdona vagyok…” Az egyetlen 
vigasztalásként jelöli meg a Káté 
ezt a tényt, hogy a Jézus Krisztu-
séi vagyunk. Mit is jelentett ez 
akkor? A kátét 1563-ban írták egy 
olyan vidékén Németországnak, 
amely különös helyzetben volt. 
1555-ben, tehát 8 évvel korábban 

kimondták abban az országban a 
vallásbékét, viszont ez csupán a 
lutheri tanokra vonatkozott, a 
kálviniakra nem. Ez volt az egyet-
len régiója az országnak, a pfalzi 
régió, amely a kálvini tanítást kö-
vette. Azaz számukra nem volt 
biztosítva a vallásbéke, a szabad 
vallásgyakorlás. Törvényen kívü-
liek voltak. És mindeközben ezek 
az emberek egyetlen dologban 
bíztak. Abban, hogy az Isten keze 
erősebb lesz még a törvény kezé-
től is. Abban, hogy Isten megtartó 
irgalma velük marad. 

Amikor Péter apostol azt 
írja a gyülekezetnek, hogy Isten 
tulajdonba vett népe vagytok, 
akkor nem feddeni akarja őket. 
Hanem affelé irányítja a figyel-
müket, hogy bármi előtt is álltok, 
bárki is áll veletek szemben, bár-
milyen nehéz helyzet is adódik, 
bárhogyan is meginoghat a lét-
biztonságotok, bármilyen kérdé-
sek is vetődjenek fel életetekkel 
kapcsolatban, ti az Istenéi vagy-
tok és éppen ezért természetsze-
rűleg Ő nem fog rólatok 
elfeledkezni. Több ez, mint ígéret! 

Mindez bizonyosság az Isten 
népe számára. Az Istené vagyok, 
így Ő fog előrevinni. Az Istené va-
gyok, így Ő pontosan tudja, hová 
akar vinni és pontosan tudja, 
hogy mi a terve velem. Az Istené 
vagyok, így Ő pontosan tudja, 
hogy mi a terve a betegségemmel, 
mi a terve a kudarcommal, mi a 
terve a falakba ütközésemmel. 
Amikor Luther a kolostorban a 
kegyelmes Istent kereste, akkor 
egyre-másra csak azt mondo-
gatta, „tied vagyok, ments meg 
engem!” A Tied vagyok, azaz nem 
a magamé, nem magamra vagyok 
hagyatva a világban, hanem min-
denestül fogva létem az Isten tu-
lajdonává válhat! 

Krisztus tulajdonának 
lenni azt jelenti ezért, hogy e világ 
erőivel és hatalmaival szemben az 
embert folyamatosan elárasztja 
egy olyan bizonyosság, hogy Isten 
nemcsak teremtette, hanem meg 
is tartja az életét és éppen ezért 
nem kell aggódnia a holnap 
miatt. Ámen 

DR. PETRÓ LÁSZLÓ 
LELKIPÁSZTOR 

Igei köszöntő
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Gyülekezeti tábor Balatonfenyvesen
Az előző évekhez hasonlóan 
az idei éveben is megtartot-
tuk gyülekezeti táborunkat, 
immár harmadik alkalom-
mal. Nyár elején, június 15 és 
19. között gyűlhettünk össze 
a Balatonfenyvesi Reformá-
tus Gyermek- és Ifjúsági 
Üdülőben. A tábor szerda 
délután kezdődött a megnyi-
tóval, melyet dr. Petró László 
nagytiszteletű úr tartott.  
 
Ezt követően Magyarné Seres 
Gabriella áhítatát hallgathattuk 
meg. Természetesen az áhítat előtt 
és után énekszóval dicsértük az 
Urat, melyben Nemes Gabriella, 
gyülekezetünk kántora segített ne-
künk. A lelki táplálék után nem fe-
ledkeztünk meg testünkről sem, 
így az áhítatot követően vacsorázni 
indult a tábor, ami kötetlen beszél-
getésekkel folytatódott. 

Csütörtök reggel a 8 órai 
reggeli után ismét összegyűltünk a 
konferencia teremben, ahol elő-
ször meghallgattuk újonnan érke-
zett lelkészünk, Szabó Szonja 
szolgálatát, majd előkészültünk az 
előadásra. Ahogy megszokhatták a 
rutinos résztvevők, idén is volt egy 
előadássorozat, melyet dr. Petró 
László tartott. Az idei tábornak a 
témája a következő volt: „A hit 
pedig a remélt dolgokban való bi-
zalom.” (Zsidók 11,1) - Miben hisz-
nek? Miben hiszünk? A három 
alkalmas előadássorozat alkalmá-
val megismerkedhettünk a keresz-
ténységen kívüli nagy 
világvallásokkal. Minden előadás-
nak a tematikája megegyezett: Elő-
ször megismerkedtünk az 
eredetével, majd a tanításával és 
végezetül nagytiszteletű úr felhívta 
a figyelmünket arra, miben is tér el 
a kereszténységtől. Az első alkal-
mon az iszlám vallás rejtelmeibe 
vezetett be bennünket dr. Petró 

László, majd az előadást követően 
Szabó Szonja számolt be nekünk 
az iszlám vallással kapcsolatos ál-
tala megélt tapasztalatokról. Ezt 
követően ebédelni mentünk, majd 
következett a délutáni szabadidő. 
Vacsorát követően ismét egybe-
gyűltünk áhítatra, amit Kálmán 
Áron hatodéves gyülekezeti gya-
kornokunk tartott. 

Pénteken a reggelit köve-
tően ismét Szabó Szonja látott el 
bennünket lelki táplálékkal. Egy 
rövid szünet után az előadás követ-
kezett, ahol a buddhizmussal is-
merkedhettek meg a jelenlevők. 
Miután tudásunkat gyarapítottuk, 
kiscsoportos beszélgetéssel folytat-
tuk, ahol az általunk látott, hallott 
dolgokat osztottuk meg egymással, 
valamint kérdéseket tehettünk fel 
az előadónak, aki legjobb tudása 
szerint ezekre válaszolt is.  

Ebéd után lehetett egy kis 
délutáni pihenőt tartani, le lehetett 

menni a partra, vagy be lehetett 
menni a faluközpontba a mólóhoz, 
ahol egy jót lehet sétálni. Vacsora 
után Nemes Gabriella és a zongora 
hangja hívogatta a résztvevőket az 
áhítatra, amit Magyarné Seres 
Gabriella tartott. 

Szombaton a megszokott 
reggeli menetrendet követően Kál-
mán Áron tartotta az áhítatot, amit 
az előadás követett. Aznapi té-
mánk a következő volt: Miben hisz 
a zsidóság? Ezután ismét kiscso-
portos beszélgetésbe kezdtünk a 
témával kapcsolatban. Ebédet kö-
vetően ismét szabadidő jött. Este 
Szabó Gergely tartotta az áhítatot. 

Vasárnap a tábor egy záró 
istentisztelettel zártuk. Úgy gondo-
lom, a tábor jó hangulatban telt el, 
ahol a résztvevők nem csak testi-
leg, hanem lelkileg is feltöltődhet-
tek. Sok szeretettel várunk 
mindenkit a következő nyáron is 
gyülekezeti táborunkba! 

SZABÓ GERGELY SEGÉDLELKÉSZ 
FÉNYÍRÓ: NAGY MIKLÓS 
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Gyülekezeti nap
„Uram, Seregek Istene, 
újíts meg bennünket!”Au-
gusztus 13-án immáron 
második alkalommal szer-
vezte meg a Kaposvári Re-
formátus Egyházközség a 
közösség tagjainak nyári 
találkozóját.  
 
Ezek az alkalmak kivételes lehe-
tőségek minden gyülekezet szá-
mára arra, hogy a megszokottól 
eltérő keretek között találkoz-
hassanak tagjai. Idén is a meg-
szokott helyszínen, református 
iskolánk területén tartottuk 
meg találkozónkat. A borongós, 
esős idő ellenére is közel 200 fő 
vett részt ezen a gyülekezeti 
napon. Kitűzött programjaink 
legnagyobb része az időjárási vi-
szonyok miatt más helyszínre 
került, mint ahogyan terveztük, 
így például 9 órától a regisztrá-
ció, a megnyitó és az istentiszte-
let is az iskola tornacsarno- 
kában kapott helyet. Sajnos a 
gyermekeknek szervezett kül-
téri programokat nem tudtuk 
megtartani, de igyekeztünk ki-
sebbjeinket benti, kézműves 
programokkal kárpótolni és fel-
tölteni. Az istentisztelettel egy 
időben gyermekeinket gyermek 
istentiszteletre hívogattuk. So- 
kan közülük az istentisztelet vé-
geztével is ebben a teremben 
maradtak, a kézműves foglalko-
zás nem sokkal ezután vette 
kezdetét. 

A nap folyamán vendé-
geink is voltak: Tiszántúlról, a 
Nyírségi Egyházmegyéből érke-
zett a RadíR zenekar (képün-
kön), mely a Ramocsaházi 
Református Egyházközség ze-
nekara. Nagy Péter lelkipásztor 
vezetésével szép énekekkel, 
zenei szolgálattal dicsérték az 
Urat. A lelkipásztori, gondnoki, 

majd pedig intézményvezetői 
köszöntők után az ő koncertjük 
következett. Az iskola étkezőjé-
ben, közös imádságot köve-
tően, finom ebéddel és még 
finomabb süteményekkel ven-
dégeltek meg bennünket az is-
kola dolgozói és a szorgos kezű 
gyülekezeti tagok.  

A délutáni programok 
sorában imaséta, borkóstoló, 
ping-pong bemutató, majd 
pedig a 14.30 órai zárszó előtt a 
Csiky Gergely Színház művésze-
inek (képünkön) műsora várta, 
csendesítette el vagy éppen szó-

rakoztatta a megjelenteket. Min-
denki, aki jelenlétével megtisz-
telte gyülekezeti napunkat, 
szabadon válogathatott a párhu-
zamos, szinte egész napos prog-
ramok között. Bőven volt 
lehetőség az elcsendesedésre, a 
beszélgetésekre, találkozásokra, 
dicsőítésre. Mindig nagy áldás 
megtapasztalni a templomon kí-
vüli szabadabb, kötetlenebb ta-
lálkozások, alkalmak örömét. 
Adja Istenünk, hogy szép kapos-
vári református hagyománnyá 
válhasson gyülekezeti napunk, 
és még hosszú ideig örülhessünk 
egymásnak ilyen kötetlenebb 
formában is! Köszönjük Isten-
nek, a szevezőknek, az önkéntes 
segítőknek és minden résztvevő-
nek is ezt a szép napot! SDG 
MAGYARNÉ SERES GABRIELLA 

BEOSZTOTT LELKIPÁSZTOR 
FÉNYÍRÓ: NAGY MIKLÓS 
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Négy év után újra megren-
dezte a Dunántúli Reformá-
tus Egyházkerület nagysza- 
bású fesztiválját, a REND-et.  
 
A kilencedik REND fesztivál alapi-
géje Pál apostol filippibeliekhez 
írott levelének jól ismert Igéje volt: 
„Örüljetek az Úrban!” (Fil 4,4) Ez 
a felszólítás mindig aktuális az 
életünkben, de ha az elmúlt két és 
fél esztendőre tekintünk, akkor 
pedig még inkább megerősödik az 
az érzés bennünk, hogy a lehető 
legjobbkor jön Isten örömre való 
felhívása! A vírushelyzet okozta 
sebek, a háború embert próbáló 
nehézségei, a mindezek nyomá-
ban járó gazdasági világválság, va-
lamint az előttünk álló rendkívül 
bizonytalan őszi és téli időszak ag-
godalmai teljesen felőrlik az em-
bert. Ilyen helyzetben lehet 
egyáltalán örömről beszélni? A 
REND egyik központi alkalmán, a 
szombaton 17 órakor tartott isten-
tiszteleten Steinbach József, a Du-
nántúli Református Egyházkerü- 
let püspöke megválaszolta ezt a 
kérdést. Nemcsak, hogy lehet, 
hanem igenis szükséges nekünk 
minden körülmények között be-
szélni az örömről, hiszen amikor a 
világ azt látja, hogy bajban va-
gyunk, Isten akkor is a maga olda-
lán tanít járni bennünket. Felhívta 

az igehirdetés arra is a figyelmet, 
hogy ez az öröm együttes öröm, 
amely a keresztyén létet minden 
körülmények között áthatja és 
meghatározza, s ezt pedig meg kell 
osztanunk egymással. 

A gyülekezetünk számára 
azért volt különös ez a találkozó, 
mert a kaposvári résztvevők szá- 
ma meghaladta a százat. Több kö-
zösségben is jelen voltunk ugyanis 
a rendezvényen. A kórustagok a 
nyitó alkalom előtt már napokkal 
elutaztak Pápára, hiszen az egye-
sített REND kórus grandiózus 
művekkel készült a szombat esti 
koncertre. De iskolánk akkori 3/b 
osztálya is elutazott, hiszen a 
Mienk a színpad sorozat keretén 

belül előadták Oscar Wilde: Az 
önző óriás című darabját. Ezeken 
felül szép számú gyülekezeti kül-
döttség is érkezett, hiszen Egyház-
községünk szombatra buszt indí- 
tott. De sokan autóval is érkeztek 
a fesztiválra. 

Összességében elmond-
ható, hogy egy jól szervezett alkal-
mon lehettünk együtt, amelyre 
lelkünknek nagyon nagy szüksége 
volt már. Az ott átélt örömből 
igyekezzünk táplálkozni, hogy az a 
hétköznapok világába is kísérjen el 
minket! Nagy várakozással és vá-
gyakozással tekintünk előre, a 
REND 2024-es alkalmára! 
DR. PETRÓ LÁSZLÓ LELKIPÁSZTOR 

FÉNYÍRÓ: NAGY MIKLÓS 

Református Egyházi Napok Dunántúl

NÉPSZÁMLÁLÁS. Október 1-
től Magyarországon ismét nép-
számlálás kezdődik. Szeretnénk 
felhívni a figyelmet annak a fon-
tosságára, hogy sem helyi szin-
ten, sem országosan nem má- 
sodrendű az, hogy ez alkalom-
mal hányan vallják magukat re-
formátusnak. Arra szeretnénk 
mindenkit biztatni, hogy bátran 

vállaljuk reformátusságunkat, 
hiszen ez is a hitvallás egy for-

mája. Szeretettel biztatjuk azo-
kat is, akik hivatalosan nem tag-
jai a Református Egyháznak, de 
a református hit a legszimpati-
kusabb számukra, hogy ezen a 
módon is bátran fejezzék ki 
szimpátiájukat! Kérjük, hogy 
akinek lehetősége van rá, vál-
lalja fel a mások segítését és bá-
torítását ebben a kérdésben is!  
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30 éves a Lorántffy iskola
1992. április 2-án döntött 
úgy a Kaposvári Reformá-
tus Egyházközség Presbité-
riuma, hogy oktatási in- 
tézményt létesít, és ezzel 
felvállalja a városban a re-
formátus tanítás és nevelés 
ügyét. Már az év szeptem-
berében 16 első osztályos 
diákkal indult el a Lo-
rántffy Zsuzsanna Refor-
mátus Iskola.  
 
Talán kevesen tudják, de az in-
tézmény névadása onnan ered, 
hogy kezdetben az intézmény a 
Gyülekezeti Házban működött, 
éppen abban a teremben, amely 
a két világháború között a Lo-
rántffy Zsuzsanna Református 
Nőegylet otthona volt. A jelenlegi 
tanév az intézmény fennállásá-
nak harmincadik, ünnepi tanéve. 

Ez alkalomból áldozócsü-
törtökön, május 26-án, ünnepi, 
hálaadó istentiszteletet tartot-
tunk. Az istentiszteleten Stein-
bach József püspök hirdette 
Isten Igéjét (képünkön) és hívta 
fel a figyelmet a lelkiismerettel 
végzett szolgálat örömére. Szita 
Károly polgármester (képünkön) 
azon kiváltságért volt hálás, hogy 
részese lehetett az intézmény el-
indulásának, majd a kétszeri köl-
tözésének, hiszen minkét 
alkalommal egy áldásos növeke-
dés következménye miatt válto-
zott meg a tanítás helyszíne. 
Hella Ferenc esperes   (képün-
kön) pedig a szolgálat továbbvi-
teléért volt hálás az intézmény 
jelenlegi vezetésének. A presbi-
térium három évtizeddel ezelőtti 
döntése értelmében az egyház-
község szerette volna felvállalni 
azt a szolgálatot, hogy oktatási 
intézmény létesítésével az oda 
járó gyerekeknek és szeretteinek 
megmutatja a tanítás és nevelés 

keresztyén értékeit, többleteit. 
Hisszük, Isten azóta is naponta 
teremt alkalmat arra, hogy erről 
bizonyságot tehessünk. Ezért ad-
tunk a templomban közösen 
hálát és kértük Őt, hogy továbbra 
is adjon erőt ennek a szolgálat-
nak a végzéséhez! 

A templomi hálaadó is-
tentiszteletet követően az ün-
neplő gyülekezet átvonult a 
Lorántffy Iskolába, ahol is az 
alapító lelkipásztorra, nt. Bellai 
Zoltánra emlékezve egy Emlék-
szoba nyílott, amely egy szol- 
gálat útját mutatja be, hiszen rá-
világít arra, hogy egy lelkipász-
tor hogyan táplálkozik az Isten 
szavából, miként engedi, hogy 
annak hatása legyen életére és 
az hogyan formálja mind az ő, 
mind pedig gyülekezetének 
mindennapjait. Egy lelkipásztor 
számára a dolgozószoba az a 

hely, ahol megfogalmazódik és 
leírásra kerül az, amit ő megér-
tett az Isten szavából. Ez az a 
hely, ahol Isten jövőt formáló 
terve emberi megfogalmazást 
nyer és erőforrássá válik a gyü-
lekezet számára. A gyülekezet és 
a Bellai család jelenlévő tagjai 
közösen adtak hálát azért, ami-
ért Isten a közösség egykori lel-
kipásztorán keresztül ily módon 
gondoskodott népéről. 

DR. PETRÓ LÁSZLÓ 
FÉNYÍRÓ: NAGY MIKLÓS 
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„Kezdődik az utazás, a csengő 
már csenget. Kívánunk hát jó 
utat, s hozzá vidám kedvet!” 
(Osvát Erzsébet) 
 
Augusztus utolsó napján ünneplő 
ruhába öltözött, mosolygós diákok 
és felnőttek töltötték meg templo-
munkat. Mindnyájan izgatott vá-
rakozással indultak iskolánk, a 
Lorántffy Zsuzsanna Református 
Óvoda, Általános Iskola, Gimná-
zium és Kollégium 2022/2023-as 
tanévének évnyitó istentisztele-
tére. Ünnepségünket a magasabb 
évfolyamokon tanulók a helyszí-
nen, míg a többiek az iskolában 
követhették, valamint lehetőség 
volt az élő adás megtekintésére is. 

Az istentisztelet kezdetén, 
hagyományos módon az 5. osztá-
lyos diákok vezették be kis elsőse-
inket a tanító nénik, óvó nénik és 
dajkák kíséretében az iskola és a 
gyülekezet közösségébe. Ezt kö-
vette dr. Petró László nagytiszte-
letű úr által tartott áhítat. Majd 
Bellai Karolina, 5/b osztályos ta-
nuló köszöntötte a tanévet Bieber 
Mária: Évnyitóra című versével.  

Igazán szívet melengető 
volt látni az első osztályos nebulók 
énekes, verses, iskolánkba készü-
lődő műsorát, melyre a zselickis-
faludi ismerkedő táborban ké- 
szültek fel a tanítónők vezetésével 
és a szülők segítségével. 

Ezután dr. Farkasné Papp 
Ágnes igazgatónő tanévnyitó gon-
dolatai következtek. Hangot adott 
annak, hogy a világban zajló ne-
gatív események ellenére iskolánk 
pedagógusai hittel, bizalommal, 
szeretettel és reménységgel kezdik 
az új tanévet. Hozzátette, idén a 
szorgalmas, magas színvonalú 
munka nyugodt hétköznapjait 
szeretnék megvalósítani.  

Az igazgatói köszöntő után 
Köhler G-dúr etűdjét Fehér Anna-

róza 5/b osztá-
lyos tanuló fuvo-
laelőadásában 
hallhattuk. 

A refor-
mátus intézmé-
nyek  az iskola és a 
gyülekezet közös-
sége előtt idén is 
fogadalmat tettek a kinevezett pe-
dagógusok: Beke-Fülöp Zsuzsanna, 
Csepeli Virág, Mázsár Anett, Ne- 
mes Gabriella és Sipos Stella (ké-
pünkön). 

A felnőttek után a 9. osztá-
lyos gimnazisták ünnepélyes fo-
gadalma következett (képünkön), 
majd a 20 éve tanító munkatárs-
aknak mondtak köszönetet. A Lo-
rántffy-kitűzőt és a hozzá tartozó 
ajándékot idén Radics Mária, Lő-
rincz Ernő Gábor és Meggyesné 
Dallos Enikő vehette át (képün-

kön). Szintén kitűzővel jutalmaz-
ták az iskolánkban 10 éve tanuló 
diákokat.  

Örömmel mondjuk el, 
hogy a városi tanévnyitón polgár-
mester úr dicsérő oklevelét Szabó 
Lászlóné tanár kollégánk és Mészá-
ros Zoltánné konyhai dolgozónk 
vehette át (kis képünkön). A kitün- 
tetett és fogadalmat tett pedagó-
gusok és diákok életére, munká-
jára énekkel kértük Isten áldását. 

ZENTAINÉ KOVÁCS IBOLYA TANÍTÓ 
FÉNYÍRÓ: NAGY MIKLÓS

Évnyitó a templomunkban
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Huszonhat új óvodás 
„Szeptember van, hull a 
levél, sodorja már az őszi 
szél. Beérett a kukorica, a 
határban sok a munka.” 
 
Ismét elérkezett a szeptember, s 
bár óvodánkban már augusztus-
ban is nyüzsgött az élet, mégis 
nagyon fontos nap jött el néhány 
kisgyermek életében. Fontos, iz-
galmas, várakozással teli, hiszen 
ők 26-an először lépték át az 
óvoda ajtaját úgy, hogy tudták, 
most már ők is óvodások.  

A Halacska csoport 18 
három éves kisgyermeket, a Csil-

lag csoport 8 két és fél – három 
év közötti gyermeket várt meleg-
séget, szeretetet árasztó csoport-
szobával és légkörrel. Szeptem- 
ber közepére minden kisgyermek 

megszokta új élethelyzetét és né-
hány perces reggeli szipogástól 
eltekintve örömmel, várakozva 
érkeztek meg nap mint nap óvo-
dánkba. A gyerekek megismer-
kedtek az óvodai élet szokásaival, 
az épület helyiségeivel, a napi te-
vékenységekkel, a csoportban és 
azon kívül dolgozó felnőttekkel 
és képessé váltak arra, hogy a 
nap ezen időszakában szüleik 
nélkül éljék a mindennapokat, s 
hogy bizalommal forduljanak az 
óvodában dolgozó felnőttekhez.   

BAGLYOS ENIKŐ  
ÓVÓDAPEDAGUS

Augusztus utolsó he-
tében iskolánk le-
endő elsősei 
családtagjaikkal 
együtt ismerkedési 
táborban vettek részt 
Zselickisfaludon. Az 
együtt töltött 3 
napon játékos foglal-
kozások keretein 
belül ismerkedhet-
tek, barátkozhattak 
egymással és a tanító 
nénikkel a gyerekek. 
Vers- és énektanulással ké-
szültek a tanévnyitóra. A 
szülők ez idő alatt kötetle-
nül beszélgettek, és közö-
sen készítettek dekorációt 
az iskola folyosójára. A leg-
fontosabb tudnivalókról 
szülői értekezleten tájéko-
zódhattak. Maradt idő a 
szórakoztató programokra 
is: séta a faluban, reggeli 
torna, játékos vetélkedő 
szülőkkel, apa-fia foci-
meccs. A 9. osztály is Zse-

lickisfaludon ismerkedett. 
Sok programban vettek 
részt, ami jól összeková-
csolta őket. Tanáraikkal 
matekos feladatokat oldot-
tak meg, és csoportos vetél-
kedő is volt. Este szalonnát 
sütöttek és éjszakai túrán 
vettek részt. Ezek mellett 
volt idő a kötetlen beszélge-
tésekre is, mivel többen ér-
keztek más iskolából is. 

KURUCZ CSILLA TANÍTÓ,  
MITNYEK DORKA 9. O. 

Ismerkedő táborok Óvónők köszöntése
Június 19-
én az is-
tentiszte- 
l e t e n 
m o n d -
tunk kö-
szönetet 
óvónőink-
nek azért 
a szolgála-
tért, ami-
ért az 
elmúlt egy 
esztendő-
ben felvál-
lalták a 
gyerekis-
tentiszte-
l e t e k 
ügyét.  

Minden va-
sárnap jelen voltak 
azért, hogy az isten-
tisztelettel párhuza-
mosan a gyerekek 
számára olyan alkal-
mat szervezzenek, 
amelyen gyülekeze-
tünk kisebb tagjai a 

maguk nyelvén ért-
hessék meg Isten 
szavát és kerülhes-
senek közelebb Hoz-
zá. Köszönjük szol- 
gálatukat és szere-
tettel várjuk őket a 
következő tanévben 
is! 
FOTÓK: NAGY MIKLÓS

Óvónők köszöntése a templomunkban

Felnőtt konfirmandusok
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Nyári hónapok alatt is érde-
kes, vidám programokkal 
igyekeztünk kedveskedni az 
Otthonok lakói számára. 
Idén a meleg hónapok sze-
rencsére zavartalanul tel-
hettek, így sok színes 
rendezvénnyel készülhet-
tünk. 
 
Júniusban ismét ellátogattak 
hozzánk a Zita Speciális Gyer-
mekotthon lakói Kurdi Zoltán 
metodista lelkész vezetésével, 
hogy egy kellemes délutánt tölt-
hessenek el időseinkkel.  

Otthonunk lakói meghí-
vást kaptak a Balatonfenyvesi 
Gyülekezeti táborba, ahol vidám 
programokkal színesített délelőt-
tön vehettek részt. Az áhítatot és 
az előadást követően sétáltunk 
egyet a Balaton parton, ahol kel-
lemes beszélgetés közben idéztük 
fel e gyönyörű tájhoz fűződő em-
lékeinket.  

A nyár folyamán megtar-
tottuk a negyedévente megren-
dezésre kerülő születés- és 
névnapi köszöntéseket a lakóink 
számára.  

Az Ikafalvi Farkas Béla 
Idősek Otthonában élőket a ta-
szári óvodások kedves műsorral 
köszöntötték.  

A Csertán Márton Ott-
honban a Korona Egyesület 
vidám műsora tette emlékeze-
tessé számukra e jeles napot. 

Az ünnepelteket mind-
egyik intézményben virággal és 
tortával köszöntöttük meg. 

Augusztus hónapban a 
Gulliver Színpad művészei Nóé 
történetét adták elő. A fiatal szí-
nészek bemutatója mindenkinek 
nagyon tetszett. 

Augusztus 13-án került 
megrendezésre a Református 
Egyházközség szervezésében a 

Gyülekezeti nap, a Lorántffy Re-
formátus Iskolában. Az Otthon 
lakói közül többen is részt vettek 
az eseményen. Közös Istentiszte-
let, borkostoló mellett a RadíR 
Zenekar vidám zenés előadása 
tette felejthetetlené ezt a napot. 

A Kiss Ferenc Református 
Idősek Otthonától meghívást 
kaptunk egy Bibliaismereti vetél-
kedőre. Lakóink nagy lelkesedés-
sel készültek. Felkészülésünkben 
segítségünkre volt Szabó Szonja 
intézményi lelkész. A megméret-
tetésben mindkét csapatunk szé-

pen helyt állt. Élményekkel gaz-
dagodva tértünk haza. 

Lakóink közül régebben 
többen rendszeres látogatói vol-
tak a Kaposvári Városi Piacnak. 
Mozgásuk, látásuk rosszabbo-
dása miatt sajnos a „piacozás” 
már nagyon nehézkes lett. Ebben 
kapnak tőlünk segítséget időse-
ink. Nővérek segítségével, a szál-
lítást is megoldva alkalmakat 
teremtünk, hogy lakóink elláto-
gathassanak, és kedvük szerint 
válogathassanak a portékákból. 
A piacozás mindig nagy öröm 
számukra, egyre többen kapcso-
lódnak be ebbe a programba is. 

Sajnos a nyár gyorsan el-
repült, de örülünk, hogy a min-
dennapi elfoglaltságok mellett 
kicsit változatosabbá tudtuk tenni 
az Otthon lakóinak hétköznap-
jait. A többféle program miatt van 
miről beszélni, visszaemlékezni a 
kicsit csendesebb napokon. 
 

HALÁSZ DIÁNA  
INTÉZMÉNYVEZETŐ

Élményekkel teli hónapok 
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Presbiteri csendesnap 

Minden közösségnek szük-
sége van arra, hogy időről-
időre legyenek olyan alkal- 
mai, amelyek nem a hivata-
los, egyébként megszokott 
keretek között zajlanak. A 
Presbitérium ezért szokott 
évente csendeshétvégeket 
tartani. Erre az idén nem volt 
lehetőség, hanem ahelyett 
egy presbiteri csendesnapot 
szerveztünk a Lestyán Ferenc 
Református Vendégházba. 
Az alkalomra szeptember 10-
én, szombaton került sor. 
 
A presbiteri konferenciává szé-
lesedő csendesnap egészen kü-
lönös hangulatban telt. Az egész 
nap menetét azon kérdés hatá-
rozta meg, hogy tudjuk-e pon-
tosan, hogy mi az, ami a mienk? 
A kérdés bizonyos tekintetben 
költői, hiszen mindenki fel 
tudja sorolni a gyülekezet ingat-
lanjait és az alkalmak sorát. 
Mégis a kérdésfeltevés arra vo-
natkozik, hogy vajon van-e 
olyan szegmense a gyülekezeti 
életnek és az azt előkészítő szol-
gálatnak, ami még mindig az új-
donság hatásával jelenhet meg? 
Az alkalmat a szolgálatra fel-
hívó áhítat szavai vezették be, 
amely arra biztatta a jelenlévő-
ket, hogy ki-ki a maga lehetősé-
geihez mérten vizsgálja meg 
azt, hogy mi módon tudja Isten 
ügyét előre vinni. Az látszott a 
csendesnapon kibontakozni, 
hogy számos lehetőség nyílik a 
mi közösségünkben is arra, 
hogy valaki szolgálatával segítse 
az evangélium terjedését. 

Ezt követően egy egészen 
hosszú és megdöbbentő felsoro-
lás következett. A Presbitérium 
mélységében ismerkedett meg a 
szolgálatokkal. Ugyanis sokszor 

hajlamosak vagyunk az idő és le-
hetőségek szűkében csak annyit 
kijelenteni, hogy igen, a gyüleke-
zet rendelkezik szociális és okta-
tási intézményekkel is. Ezen a 
napon az intézményvezetők je-
lenlétében arról beszélgettünk, 
hogy milyenek az iskolánk és 
otthonunk mindennapi kihívá-
sai? Mi lehet a legvonzóbb egy 
kívülálló számára és mik lehet-
nek a legnagyobb nehézségek? 
Keveset tudunk a munkatársak 
megtartásának nehézségeiről is, 
amik szintén napi szintű feladat-
ként jelentkeznek. Ugyanakkor 
érezzük annak a feladatnak a 

sürgősségét is, hogy a fenntartó-
nak minél szélesebb körben és 
hatásban kell az intézmények 
mellett állnia. 

Ezeken túl számos olyan 
terület merült fel, amelyekről 
eddig viszonylag kevesebb szó 
esett. A fénykép dokumentációk 
segítettek abban, hogy az eddig 
ismeretlen területek új színfoltot 
jelenthessenek a szolgálatban. 
Talán ez volt az első alkalom, 
amikor először láthattuk egyben 
az Egyházközség 21 gépjármű-
vét, vagy az épületeink jelenlegi, 
aktuális állapotát. Sokat tudha-
tott meg személy szerinti lebon-
tásban a Presbitérium arról is, 
hogy a lelkipásztor és beosztott 
lelkipásztorok napi szolgálata 
hogyan alakul, milyen dolgokkal 
kell naponta foglalkozniuk, ho-
gyan és miként is élik meg szol-
gálataikat. Magyarné Seres 
Gabriella részletesen beszámolt 
a hitoktatás szolgálatáról, míg 
dr. Tapazdi Tamás a Themelios 
kft. mindennapjairól adott egé-
szen aktuális helyzetképet. Jel-
lemző, hogy az előre eltervezett 
témák csaknem harmadát a nap 
idői korlátai miatt nem lehetett 
átbeszélni. Mindez azt jelzi, hogy 
egyfelől sok mindenért lehetünk 
hálásak Istennek, másrészt 
pedig még többet kell könyörög-
nünk, hogy áldása velünk ma-
radhasson. 

A napot közös étkezés és 
kötetlen beszélgetés zárta, ame-
lyen megerősödött, hogy a Pres-
bitérium tud együtt, közösen, 
Istenre hangoltan gondolkodni 
a gyülekezet jövőjéről! Adjon 
ehhez sok erőt továbbra is az 
Örökkévaló Isten!  

DR. PETRÓ LÁSZLÓ  
LELKIPÁSZTOR 

FÉNYÍRÓ: NAGY MIKLÓS  
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SZABÓ SZONJA LILLA névvel 
születtem meg Kecskeméten. 
A nevem már sokat elárul 
rólam. Vezetéknevemhez 
kapcsolódik, hogy szeretek al-
kotni, kézműveskedni. Mindig 
is kikapcsolódás volt ez szá-
momra, és szeretteimnek szí-
vesen kedveskedek általam 
készített ajándékokkal. Az első 
keresztnevemre azért esett a 
választás, mert a nagy tenisz 
játékosok között születésem-
kor többek neve alliterált. A 
sport mindig is meghatározó 
volt a családom életében.  
 
Ma is nagy ajándék számomra, 
hogy a sok lelki munka után egy 
felfrissítő futásra elmehetek. E 
mellett nagyon szeretem azt is a 
nevemben, hogy ritka. A Lilla ne-
vemmel akkor barátkoztam meg, 
mikor a jelentései között ezt ol-
vastam: „Istentől született”. 

Gyermekkoromat több-
nyire Kecskeméten töltöttem a 
szüleimmel és bátyámmal. A szü-
netekben sokszor mentünk el 
anyai nagyszüleimhez, akik egy 
varázslatos vidéki környezettel és 
élményekkel halmoztak el ben-
nünket. Rengeteg kalandban volt 
részünk, szerettünk a szabadban 
lenni. Az életemben Isten a hit-
tan órákon kezdett el megszólí-
tani. Habár családom nem járt 
templomba, de ajándékba kap-
tam tőlük gyermek Bibliát és más 
könyvet, mert észrevették, hogy 
fontos számomra a hit. Meghatá-
rozóak voltak az istenkapcsola-
tomban a nyári táborok. Nem 
tudtam volna elmondani, hogy 
Ábrahám született előbb vagy 
Izsák, de hiteles és szeretetteljes 
hitoktatóm és lelkészeim voltak, 
amilyen én magam is kívánok 
lenni. Középiskolámnak már 

saját tudatos döntés-
ből a református gim-
n á z i u m o t 
választottam, ahol 
csodálatos éveket tölt-
hettem el. 

Az istenkap-
csolatomban igen 
meghatározó volt ka-
maszként az Ez az a 
nap koncertek és a 
Sófár Református Di-
csőítő Iskola nyári hetei. Megra-
gadott, hogy Istennek komolyan 
odaszánt életű emberekkel lehe-
tek együtt. Illetve a dicsőítés mű-
faja is nagy hatással volt rám. 
Olyan számomra, amikor egy 
ilyen szabad éneklésben lehetek 
jelen, mintha Isten megölelne. 
Természetesen nem minden al-
kalommal, de nagy ajándék, ami-
kor ezt megélhetem, és a 
Szentlélek munkálkodik bennem. 

Pár gondolat az elhívá-
somról. A középiskolai évemet 
úgy kezdtem, hogy orvos, azon 
belül is aneszteziológus szeret-
tem volna lenni, így biológia ta-
gozatra jártam. De a lelkészség 
gondolata már felmerült ben-
nem. A faktválasztáskor azonban 
döntenem kellett. A hittant tanu-
lom emelt óraszámban vagy a ké-
miát a biológia mellett. Így 
imádkoztam ezért, hogy Isten 
akaratát megtudjam. Ezekben a 
napokban az ifis csoportomban 
áldásokat adtunk igés lapokon az 
utcán. Amik megmaradtak, azok 
közül az enyém Jeremiás próféta 
elhívási igéje volt: „Mielőtt meg-
formáltalak az anyaméhben, már 
ismertelek, és mielőtt a világra 
jöttél, megszenteltelek, népek 
prófétájává tettelek.” (Jer 1,5) 
Ebből az volt számomra az üze-
net, hogy Isten a teológián sze-
retne látni. 

Az érettségi után 
bő nyolc hónapot 
Angliában töltöttem 
egy nemzetközi misz-
sziós szervezettel. Itt 
betekintést tehettem 
idegen kultúrákba, 
egy anglikán gyüleke-
zetbe és a muszlimok 
között végzett szolgá-
latokba is. Ezt köve-
tően a teológiai 

tanulmányaimat Budapesten vé-
geztem. A gyakorlati évemet 
majd az ezt követő másfél évet a 
Szigetszentmiklós-Újvárosi Re-
formátus Egyházközségben töl-
töttem. 

A fő szolgálati helyem a 
két idősek otthonában van, ahol 
a délelőtti áhítatok után heti két 
napon arra is van lehetőség, hogy 
személyes beszélgetéseim legye-
nek a bent lakókkal. Az itteni 
szolgálataim között a gyülekezeti 
feladataim mellett részt veszek a 
hittanoktatásban is. 
Nagyon szeretek nevetni, vicce-
ket mondani, és másokat is jó 
kedvre deríteni. Azt gondolom, 
hogy a missziót is segíti a neve-
tés. Hiszen olyan keveset kapnak 
ebből az emberek. Az idősottho-
nokban már a szolgálatom elején 
megfogalmazódott bennem, 
hogy nagyon nagy kulcs ebben a 
sok megpróbáltatást rejtő élet-
szakaszban, hogy megmarad-e 
ekkor a humor az ember élet-
ében. Másrészt a mély beszélge-
tések igen fontosak lelkipásztor- 
ként számomra. Nagy ajándék, 
mikor valaki megnyílik előttem, 
beenged az életébe. Ez az egyik 
legszebb része számomra a hiva-
tásomnak. Egy mély beszélgetés 
végén megható együtt imád-
kozni. 

Új szolgálattevő
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FA KIVÁGÁS. E lap hasábjain 
még nem volt alkalmunk meg-
írni, hogy Pünkösd első napjá-
nak reggelén egy, a viharban 
kidőlt fa súlyosan megrongálta a 
lelkészi hivatal épületét. Ezt kö-
vetően felmérettük az udvaron 
lévő fenyőfákat és kiderült, hogy 
a földfelszínen lévő gyökerei 
miatt komoly fenyegetettséget 
jelentenek mind a templomra, 
mind pedig a szomszédos böl-
csődére nézve. Ezért döntött a 
Presbitérium a veszélyes fenyő-
fák kivágása mellett. Amint a 
templom vízelvezetése megoldó-
dik, a templomkertet újra fákkal 
telepítjük be. 
 
VÁROSI KITÜNTETÉSEK. 
Örömmel tölt el bennünket, 
hogy több gyülekezeti tagunk is 
városi kitüntetést vehetett át az 
elmúlt időszakban. Pedagógus-
nap alkalmából polgármesteri 
dicsérő oklevelet vehettek át 
munkatársaink, Gelencsér 
Egonné és Kovácsné Molnár 
Mónika, valamint gyülekezeti 
tagunk, Berkes Edit. A gyer-
mekek nevelése, oktatása érde-
kében végzett kiemelkedő 
színvonalú, eredményes peda-
gógiai munkájukért, valamint a 
pedagógiai tevékenységet segítő 
munkáért méltán illeti köszönet 
őket. Ugyanezen napon gyémánt 
diplomát vehetett át Gelencsér 
Zoltánné, aki 60 évvel ezelőtt 

szerezte meg diplomáját, és aki 
munkásságát a cigány gyerekek 
nevelésére és felzárkóztatására 
tette fel. 
 
DR. KATONA ENIKŐ KITÜN-
TETÉSE. Június 30-án Semmel-
weis-nap alkalmából áldozatos, a 
város közösségét szolgáló mun-
kájáért polgármesteri elismerő 
oklevelet vehetett át presbite-
rünk, dr. Katona Enikő fogorvos. 
Mindannyiukat a július 17-i is-
tentiszteleten köszöntöttük. 
 
VÁROSI TANÉVNYITÓ ünnep-
ségen, intézményünkben végzett 
áldozatos és lelkiismeretes mun-
kájáért, polgármesteri dicsérő 
oklevelet vehetett át Szabó Lász-
lóné pedagógus és Mészáros 
Zoltánné konyhai munkatárk. 
Őket a későbbiekben fogjuk a 
gyülekezet közösségében kö-
szönteni. Valamennyi díjazottat 
szeretettel köszöntünk és kíván-
juk számukra, hogy munkájukat 
és szolgálatukat kísérje továbbra 
is az Örökkévaló Isten áldása.  

Rövid hírek Akiket elszólított az Úr 
 

Május 31. és szeptember 30. között 13 személy 
a temetés időpontja 

Varga Jánosné (1930.05.08.) 06.07.  
Tóth Józsefné (1933.05.06.) 06.10. 
Szilágyi Józsefné (1927.05.13.) 06.13. 
Kádár Magdolna (1930.08.08.) 06.15. 
Fáth Andrásné (1934.03.13.) 06.28. 
Szita Ferencné (1929.10.09.) 07.14. 
Hodosi Zsigmondné (1936.01.03.) 07.26. 
Bán József (1949.10.03.) 07.29. 
Mede Mihályné (1954.05.09.) 08.08. 
Ferenczi József (1954.12.31.) 09.05. 
Bencsik Jenő (1967.11.14.) 09.13. 
Barta Józsefné (1934.12.12.) 09.14. 
Battyányi Lajosné (1945.08.30.) 09.26. 
 

Kereszteltek 
Május 31. és szeptember 30. között 9  gyermek 

 

a keresztelés időpontja 
Bíró Olivér (2021.06.09.) 06.19.  
Kistaj Róza    (2021.03.02.) 06.26.    
Soltész Dorottya  (2020.10.14.) 07.17. 
Gáspár Levente (2022.04.12.) 08.28 
Mák Leonárdó János  (2011.12.11.) 08.28 
Horváth Tamás Szabolcs (2020.12.11.) 08.28 
Horváth Eszter Lia (2009.02.15.) 08.28 
Kiglics Eliza (2019.08.26.) 09.18. 
Kondráth Barnabás (2018.09.08.) 09.18. 
 

Konfirmáltak 
 

június 19. 3 felnőtt konfirmandus 
 
Dr. Farkasné Papp Ágnes 06.19. 
Horváth Ágnes 06.19. 
Sáfrány-Kálny Beatrix 06.19. 
 

Házasságot kötött 
 

június 4. és szeptember 25. között 6  pár 
a házasságkötés időpontja 

Jámbor József (ev.) és  
Rácz Dóra (ref) 06.04. 
Milis Attila András (r.kat.) és  
Micskei Dóra (ref.) 07.16. 
Tóth Roland (ref.) és  
Zsalakovics Tamara (r.kat.) 07.16. 
Komóczi Mihály (ref.) és  
Kulcsár Petra (ref.)  7.23. 
Gschwindt Balázs (r.kat.) és  
Császár Judit (ref.)  08.16. 
Balázs Péter István (r.kat.) és  
Solymos Fanni (ref.)             09.25. 

FOTÓ: NAGY MIKLÓS
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Mindannyiunkat foglalkoz-
tatják azok a kérdések, hogy 
a világegyetem miért olyan 
amilyen, és egyáltalán hol 
van abban helye az ember-
nek? Az elmúlt száz évben 
megsokszorozódott a világ-
egyetem milyenségét érintő 
felfedezések száma.  
 
Ezen felismerések egyre csak azt 
mélyítik bennünk, hogy a hatal-
mas, megközelítőleg százhúsz mil-
liárd galaxisból álló univerzum 
egyetlen apró pontja az ember, aki-
nek léte és létének fenntartható-
sága már önmagában is olyan 
csoda, amire szinte lehetetlen tudo-
mányos magyarázattal szolgálni. 
 A hit viszont soha nem 
vonja kétségbe, hogy Isten az em-
bert különös gonddal teremtette 
és ezáltal Önmaga mellé emelte. 
A 8. zsoltár írója így vall erről: 
„Ha látom az eget, kezed alkotá-
sát, a holdat és a csillagokat, ame-
lyeket ráhelyeztél, micsoda a 
halandó – mondom –, hogy tö-
rődsz vele, és az emberfia, hogy 
gondod van rá?” (Zsolt 8,4-5) De 
ez persze azt is jelenti, hogy a hit 
és a tudomány sokak számára 
szemben állnak egymással. Prof. 
dr. Gaál Botond nyugalmazott te-
ológiai professzor elhivatott a te-
kintetben, hogy a tudomány és a 
keresztyén világszemlélet egyál-
talán nem állnak egymással 
szemben, sőt, még ha nem is old-
ják meg egymás problémáit, de 
szemléletet adhatnak egymásnak. 

Augusztus 4-én, csütörtök 
iskolánk dísztermében mi is arra 
vágyakoztunk, hogy a világmin-
denség szemléletéhez professzor úr 
tolmácsolásában egy egészen új 
szemléletet kapjunk. Az emberre 
hangolt világegyetem címmel hir-
dettük meg dr. Gaál Botond elő-

adását, amelyet a nyári időszakhoz 
mérten kifejezetten élénk érdeklő-
dés övezett. A téma ugyanis nem-
csak az egyházi közösségekhez 
tartozók körében volt érdekes, 
hanem szinte minden réteg és cso-
port érdeklődését felkeltette, akiket 
az előadásra készült meghívóval 
megszólíthattunk. Az alkalom kü-
lönösen kezdődött. A nagyérdemű 
közönséggel egy olyan dalt tanul-
tunk meg Nemes Gabriella kánto-
runk vezetésével énekelni, amely 
Isten nagyságát hirdeti: „Nagy Is-
tenem, ha nézem a világot, Mit al-
kotott Te szent „Legyen! ” szavad; 

Ha látom én sok millió alkotásod, 
Kiket vezetsz és táplálsz egymagad. 
A szívem áld, és hála tölti el; Mily 
nagy vagy Te, Mily nagy vagy Te!” 
Ezt követően dr. Petró László lelki-
pásztor vezette be az előadást, 
amelyben elmondta, hogy az 
ember mennyire nehezen találja 
meg helyét és célját a világban, 
mert porszemek vagyunk az uni-
verzum nagyságához mérten. 

Professzor úr az előadásá-
ban rámutatott arra, hogy noha ha-
talmas a világmindenség, de a  
teremtésben kapott helye nem kér-
dőjelezhető meg. Mindennek a 
megértésére még egy gondolati kí-
sérletet is bemutatott: amennyi az 
esélye annak, hogy egy több méte-
res vonalzó élén végig gurul egy 
üveggolyó, annyi a valószínűsége 
annak, hogy az élet a Földön létre-
jöhetett. Több pontba összeszedve 
azt világosította meg a hallgatóság 
számára, hogy a természettudomá-
nyos és a keresztyén élet és vi-
lágszemlélet összekapcsolható, ha 
megértjük annak a titkát, hogy a vi-
lágmindenségben milyen nagy 
csoda az emberi élet létrejötte és 
annak a fenntartása. Mindenesetre 
annyi bizonyos, hogy hatalmas erő 
tartja fenn a mindenséget, amely-
nek az ember is részese lehet. 

Hálás a szívünk, amiért 
2020 után az idén nyáron is ven-
dégünk lehetett dr. Gaál Botond 
professzor úr. Örömmel és szíve-
sen látjuk más alkalmakkor is kö-
zöttünk! Nagy érdeklődéssel várja 
az egész közösség, hogy idén októ-
berben megjelenjen Dogmatika 
című könyve, amely a teológia egy 
korszakot meghatározó ezer olda-
las alkotásának ígérkezik. Köny-
vesboltunk megnyílását követően 
kapható lesz a mű Kaposváron is. 
DR. PETRÓ LÁSZLÓ LELKIPÁSZTOR 

FÉNYÍRÓ: NAGY MIKLÓS 

Az életre hangolt világegyetem

A hallgatóság

Prof. dr. Gaál Botond előadása

Presbiterek figyelik az előadást
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KÖNYVISMERTETŐ  A köte-
tet a Semmelweis Kiadó tette 
közzé 2022-ben. A 176 oldalas 
mű borítóterve dr. Táncos 
László művészi munkája. 
 
A szerző tanszékvezető egyetemi 
tanári munkája mellett erős vonzó-
dást érez a művészetek iránt. Ezt 
támasztja alá, hogy az eddigi 34 
könyvének fele orvostudományi, a 
másik fele művészeti tárgykörű.  

A könyv szerkezete külön-
leges. A témában és formában egy-
mástól eltérő hat fejezet mind- 
egyike egy tartalmában kapcsolódó 
festményillusztrációval kezdődik. 
(Fragonard: Olvasó lány, ifj. Teni-
ers: Lipót Vilmos főherceg műgyűj-
teménye, Ingres: A nagy odaliszk, 
Rembrandt: dr. Nicolaes Tulp ana-
tómiai leckéje, id. Holbein: Krisztus 
születése és Regős István kortárs 
magyar festő Bábeltorta pineával – 
mindegyik két oldalas elemzéssel 
társítva.)  

Az első fejezetben, Legere 
necesse est, a szerző azt fejti ki, 
hogy az értelmes emberi élethez 
„Olvasni szükséges!”, bár ezredfor-
dulóra a szépirodalom olvasása a 
szabadidős tevékenységek között a 
huszadik helyre szorult vissza. Az 
olvasást orvosi kezelésre is föl lehet 
használni, amit biblioterápiának 
neveznek.  

A második fejezet a Mun-
kácsytól Moholy-Nagyig címet vi-
seli, és nemcsak műkincsekről, 
hanem a műkereskedelemről is 
szól. Kreisz Alajos narrátornak, iro-
dalmi fikcióként, még Gömör Bé-
láról szóló mondataival is 
találkozhatunk. A lényeget ez az 
idézet fejezi ki: „Nem az anyagi 
javak birtoklásáról volt szó, hanem 
az erős művészeti érzelmekről."  

A harmadik fejezet Egy „fri-
gid” nő vallomása. Az egyes szám 

első személyben írtak két 
könyvre alapozódnak: dr. 
Kulcsár István orvos 1938-
ban kiadott pszichoanaliti-
kai művére és a híres, 
hírhedt Erdős Renée egyik 
regényére. Mindenesetre „a 
nemiség kérdései milyen 
nagy mértékben állnak az 
emberi gondolkodás kö-
zéppontjában..."   

A negyedik fejezet Antal és 
Péter, az orvosfivérekről szól. A 
Szegedi Orvostudományi egyetem-
ről indult testvérek kalandos élet-
útja során olvashatunk hálapénz- 
ről, protekciós előléptetésekről, a 
szocialista brigádmozgalomról, a 
ritkán előforduló nyugati utazási 
lehetőségek kalandjairól, de még 
humoros étrendbeli tanácsokról is. 
A fejezet végén elszomorító végjá-
tékkal találkozhatunk. Mindketten 
idősek otthonába kerültek, ahol az 
ápoló nővérek hol „doktorfiúknak", 
hol pedig a két „hugyosnak" nevez-
ték őket. Ők viszont - végre - jókat 
beszélgettek egymással.  

Az ötödik fejezet címe: A hit 
(fides). Jól érezte a szerző, hogy ez 
a téma kihagyhatatlan a kötetből. 
Bár a hit teológiai értelemben és rö-
viden, tömören az isteni kinyilat-
koztatás tudatos elfogadása, 
Gömör Béla is alkot egy figyelem-
reméltó (és sokak által elfogad-
ható) definíciót. „A hit az ember 
helyes lelki magatartása Isten 
iránt.” A szerző rámutat arra, hogy 
„Sokaknak napjainkban is kedvenc 
próbálkozása a hit és a tudomány 
szembeállítása.” Ennek cáfolatára 
Francis S.Collins: Isten ábécéje 
című könyvét hozza föl, amiben 
Freund Tamás agykutató, a MTA 
elnöke írta az előszót. A szerző fel-
idézi Placid atyát (dr. Olofsson Ká-
roly) is, aki 10 évet töltött a Gulág 
táboraiban, de töretlen hite lehe-

tővé tette számára is, 
és rabtársai számára is 
a túlélést.  

Az utolsó fejezet, a 
„Soha ne add fel”- a 
dalai láma intelme, 
amelyet a szerző az 
előző fejezetek egy-
fajta összefoglalásá-
nak szánt. A fejezet az 

egész élet, az élet értelme, szeretet, 
boldogság, elégedetlenség, fájda-
lom-szenvedés, sors, öregedés és 
halál nagy témáival foglalkozik. 
Hangsúlyozza, „akik érzik, hogy ér-
telmes életet élnek, az egészségi ál-
lapotuk 10-szer, a munkaképes- 
ségük 8-szor jobb, a depresszió va-
lószínűsége 7-szer alacsonyabb.” A 
fejezet Szent II. János Pál pápa „Ne 
féljetek” üzenetével zárul, hiszen „... 
a nagy kérdések megválaszolására 
teljes biztonsággal nincsen ember 
tudás, ...".  

Még van a VII.fejezet, Sze-
mélynévtár - Akikről szó esett, 
ahola szerző 218,a könyvben sze-
replő személy életrajzi adatait, sok 
esetben életük kevéssé ismert, ér-
dekes színfoltjait ismeretterjesztő 
céllal teszi közzé.    

Gömör professzor művé-
ben a festmények és a szöveg közös 
szellemi utazásra invitálnak. Na-
gyon értékes, tanulságos alkotásról 
van szó, melyben számtalan bölcs 
mondással, idézettel is találkozha-
tunk. Kimondhatjuk, ez a könyv 
maga a fény! A recenzensek jó szív-
vel ajánlják minél több olvasó szá-
mára! Megéri időt fordítani rá! 

( M e g r e n d e l h e t ő :   
https://www.semmelweiskiado. 
hu/termek/1798/szumma  ) 

 
DR. ROSTÁS LÁSZLÓ (NY. 
KARDIOLÓGUS FŐORVOS) 

PROF. DR. ROSTA ISTVÁN  
(TUDOMÁNYTÖRTÉNÉSZ) 

Gömör Béla Szumma című kötetéről
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,,Mert nem a gyermekek tar-
toznak kincseket gyűjteni a 
szülőknek, hanem a szülők a 
gyermekeknek. „ / 2 Kor 12, 
14b /       
 
A mai újszövetségi igeszakaszból ez 
az igei mondat ragadott meg. És, 
hogy miért? Nos, erre hadd vála-
szoljak később! Pál apostol arról 
szól a korinthusiaknak, hogy ő iga-
zán nem akar a terhükre lenni, 
mert ő nem azért van ott közöttük, 
hogy elvigye azt, ami az övék, 
hanem éppen őket keresi személy 
szerint. Ő azért ment oda, hogy ál-
dozatot vigyen, sőt még önmagát is 
képes feláldozni a korinthusiakért. 
Mert Pál szeretetét viszi, Jézus 
Krisztus evangéliumát, tanítását, 
példázatait, az örömhírt azok közé 
az emberek közé, akik őt hallgatják. 
És elmondja nekik azt is, hogy mi-
lyen nagyon szereti a korinthusi 
gyülekezet tagjait, még ha ez nem 
is találna viszonzásra részükről.  

Nos, most jöjjön hát, hogy 
miért választottam én ezt az igét a 
mai újszövetségi szakaszból. Bi-
zonnyal nem vagyok én magam 
egyedül ebben a dologban, hogy 
ezen ige olvasása közben, ne gon-
doltam volna arra, hogy az ember-
nek, a szülőnek kötelessége 
gondoskodni a gyermekéről, gyer-
mekeiről. Mert talán így dukál. 
Összegyűjteni házat, autót, pénzt, 
erdőt, szántót és ki tudja még mi 
mindent. Mert ez kell, mert ez biz-
tonságot ad, mert ez jövőt biztosít, 
akár hosszútávút is. Aztán jön va-
lamilyen izmus és mindennek 
vége. Vége a jelennek és vége bi-
zony a jövendőnek is. Ezek a földi, 
a világi kincsek. Ezek azok a dol-
gok, amelyek nem maradandóak, 
amiket megemészt a moly és a 
rozsda. Ezek a mi múló kincseink. 
Vajon Ilyeneket akarunk mi össze-
szedni? Ez kellene ahhoz, hogy iga-

zán boldogok legyünk? Sok év van 
már mögöttem és rá kellett jönnöm 
magamnak is arra, hogy ez mind, 
mind múlandó. Volt már jobb 
anyagi körülményem, földi kin-
csem, ám rá kellett jönnöm arra is, 
hogy a rosszabb, az éppen elég, 
sokkal többet adott, mint tömöt-
tebb erszény. Mert a vastagabb 
pénztárca, a világi, villogós élet, 
még ha kicsit is, de azért eltéríti az 
embert az Istenre való odafigyelés-
től. Mert a világ kincsei a láthatókat 
hozzák elénk és nem a láthatatla-
nokat, az élő Istent és az Ő egyetlen 
Fiát, Jézus Krisztust. És mi, maiak 
mit adhatunk tovább gyermeke-
inknek? Azokat a kincseinket, ame-
lyeket az Úr kincsesládájából mi 
már megkaptunk, megszerezhet-
tünk. A Tízparancsolatot, a lélek 
gyümölcsét, a Krisztustól tanult 
szeretetet. Azt, hogy fogadjuk el 
egymást, a másikat olyannak, ami-
lyen, hogy segítsünk a bajban 
lévőn, hogy felemeljük az elesettet, 
hogy megkeressük az elveszettet, 
hogy támasza legyünk annak, aki 
hátratételt szenved ebben a világ-
ban, hogy legyünk embere annak, 
akinek nincs embere, hogy legyünk 
irgalmasak, hogy vigaszt adjunk 
annak, aki vigaszra vár, hogy együtt 
sírjunk a síróval, de együtt örüljünk 
az örvendezővel. Ha csak ennyi 
kincset adunk a mi gyermekeink-
nek, akkor vajon örömes lesz az 
életük? Bizonnyal mondhatom, 
hogy igen. Adja meg hát nekünk az 
élő Isten, hogy sok-sok kincs legyen 
a mi ládánkban és majd azt ki-
nyitva tovább tudjuk adni fiaink-
nak, leányinknak, így gazdagítván 
őket, hogy majd ők is tovább ad-
hassák az utánuk jövőknek! Mert 
ez és ilyen a mi igazi kincsünk. 
Hadd fejezzem be így:  ,,Mert ahol 
a kincsed van, ott lesz a szíved is.” 
(Mt 6, 21). Ámen.  

MAROSI SÁNDOR

Kincsek 

Hosszú forró nyár után 
Beköszönt az ősz 
A rövidülő nappalokon  
A sok hosszú éjszaka győz 
 
Bágyadt a napsugár 
A nyáron melegét kiadta 
Takarék lángon ég 
A reggeleken hideg a harmatja 
 
Szent Mihálynak napján 
Hazatér a bégető nyáj is 
Talán már csak pár nap van hátra 
És fenn a hegyen már a hó is hullik 
 
De mégsem szomorú igazán az ősz 
Mert tele van a bekötött zsákja 
Van sok érett gyümölcse benne, 
Almája, körtéje, szőlője, szilvája 
 
A friss kenyerét megszegve 
Azt, a mi Atyánk megadta 
Az új kenyér áldásával 
Került asztalunkra 
 
Duzzadt szőlőszemek 
Szüretelő kezeket várnak 
Hogy, újborrá érhessenek 
Hozzák az erejét a nyári napsugárnak 
 
Minden érett gyümölcsben 
Az Úr áldása rejlik 
Az Ő keze munkája van benne 
A virágtól gyümölcsig 
 
Földbe kerül lassan 
A kenyérnek a magja 
Frissen vetett ágyban a búza 
A téli, meleg takarót várja 
 
Iskolák kinyitnak 
Sok táskás gyereket várnak 
Nehéz elhinniük, hogy 
Vége már a gondtalan nyárnak 
 
A madár csapatok lázasan 
Hosszú útra kelnek 
Idén kelt családjukkal 
A melegebb, délfelé repülnek 
 
Ennyi színes képpel 
Búcsúzik szeptember 
Ugye nem szomorú az ősz 
Ha észreveszi az ember 
 
Köszönjük az áldást, a termést 
Amit a szeptemberi ősz hozott nekünk 
A hulló levelekben, hervadó virágban is 
Teremtő Atyánk, Te légy velünk 
 
Lassítsad a gyors szekeret 
Mely egész nyáron futott velünk 
Kérünk a bágyadt mosolyú őszben is 
Istenünk! Te vezesd tovább életünk! 

Dunakeszi, szeptember 24. 
MOLNÁR GYULA 

Szeptemberi áhítat 


