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Egyedül… 
Ezt értem. 
Csak én. Vagy csak ő. 
A kislány húzza fel a cipőjét: „Anya, egyedül!” 
Egyedül. A kizárólagosságot hallom belőle. Hogy nincs más. 
Istené…
Ez már nehezebb. 
Tudnom kellene, hogy kire gondol, aki azt mondja: Isten. Egy személy vagy egy erő vagy egy gondolat vagy mi?
És ehez az Istenhez tartozik valami, ami az övé. Persze, egy istennek legyen sok mindene.
De kiről van itt szó? Megismerhető? Megszólítható? Szerethető?
Vagy Ő ismer engem? Ő szólít? Ő a Szeretet?
Dicsőség…
Ezt nem értem. Ez mi?
Nem használjuk ezt a szót. Megnézem a szótárban: „Valamely kiváló tett, teljesítmény, kimagasló érdem erkölcsi eredmé-
nyeként keletkezett fényes hírnév, köztisztelet.” 
Fényes hírnév, köztisztelet. 
Tisztelet? Talán inkább ezt a szót használjuk: „respect.”
Az dicsőség, ha megnyerek egy versenyt, és hétfőn kihívnak a színpadra, aztán megtapsolnak? 
De ha ez a dicsőség Istené, akkor nekem ehhez mi közöm?
Távol kerültek tőlünk a reformáció fő gondolatai, már a szavakat se mindet értjük: kegyelem, hit, Szentírás, Krisztus és 
most ez a dicsőség… 
Kálvin minden tanítását, bibliamagyarázatát, városszervező munkáját ebben foglalja össze: Soli Deo Gloria! Egyedül 
Istené a dicsőség! És később J. S. Bach és Handel is minden művüket így írták alá: S.D.G. Egyedül Istené a dicsőség! 
Alacsony lett volna az önértékelésük, vagy nem szerették, hogy tapsolnak nekik? Nem tudták elhordozni a hírnév terhét? 
Nem hiszem, hogy erről van szó. Szerintem tisztában voltak értékeikkel, azzal a hatalmas életművel, amit létrehoztak, 
csak éppen azt is tudták, hogy mindent, amit elértek, Istennek köszönhetik. Így a dicséret, a taps, az elismerés, a koszorú 
Istennek jár. Övé a dicsőség.
Az Ószövetségben a dicsőséget jelölő szó a súly fogalmát foglalja magában. A súly mindig a fontosságot határozza meg. 
Ha valami könnyű, súlytalan, az nem túl lényeges, fontos dolog. Annak van értéke, aminek súlya van. Mit jelent ez az 
életünkben? Annyi dicsőséget adunk Istennek, amennyi tekintélyt, súlyt kap döntéseinkben…
Most arra gondolok, hogy az utolsó vizsgámon mindenkit én készítettem fel, még az utolsó perceket is kihasználva vettük 
át a tételeket. Aztán sorra jöttek ki a vizsgázók: „épp azt húztam, amit az előbb elmondtál, köszönöm, jól sikerült”. Aztán 
én következtem, én is felmondtam a tételemet. És jött az eredményhirdetés: mindenki ötöst kapott, én négyest. Ismered ezt 
az érzést, igaz? Mikor rólad írják le a leckét, és jobb jegyet kapnak, mint te. Ellopják a „dicsőségedet”. Mint mi mindany-
nyian Isten dicsőségét. Ő készít fel, ő veszi át veled az élet tételeit, Tőle van az erőd, a szépséged, a szellemi képességeid, 
a nyelvérzéked, a képesség, hogy tudsz járni, beszélni, nevetni, sírni… Minden, minden Tőle van. Minden az Övé. A di-
csőség is legyen az Övé!

Egyedül Istené a dicsőség!

S. D. G. 
Harmathy Andrásné
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Gólyatábor
„Tetszett a közös foci. Az áhítat is nagyon érdekes volt. 
Jók voltak a feladatok.”

„Jó volt, hogy volt külön lányház és fiúház. tetszett, hogy 
nem hatkor kellett felkelni, és finom volt az ennivaló is. 
Jó volt a rókavadászat (főleg, hogy sokat találtunk). Kár, 
hogy csak egyet aludtunk ott, mert király volt a tábor!”

„Nagyon tetszett az esti rókakeresés, a szobák szépek 
voltak és a kilátás is gyönyörű volt. Tetszett a sok játék, 
és hogy barátokat tudtam szerezni: Finom volt az étel, és 
a kápolna is nagyon tetszett. Jó volt, mikor a Bibliából 
kellett egy jelenetet előadni.”

„Ami egy kicsit zavart, hogy sokan voltunk, mint a le-

gyek.”
„Rókavadászaton mi találtuk meg a legtöbb rókát. Ezért 
jó sok gumicukrot kaptunk. Ezért is tetszett a gólyatábor.”

„Nagyon jó volt, mert sok mindenkivel megismerkedtem 
az A és a B osztályból is! Volt szabadidő is, és ott so-
kat tollasoztam, szóval a tollassal is megismerkedtem. A 
programok (rókavadászás, címer, osztályinduló készítés) 

nagyon izgalmas volt, és néha vicces is.”
„ Nekem Tiba tanár úrnak a lufi hajtogatása tetszett a leg-
jobban és a szabad játék.”
„A gólyatáborban a rókagyűjtés és a különböző vidám 

5 osztályos élménybeszámolók a gólyatábborról és a gólyabuliról
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feladatok nagyon mókásak és jól kidolgozottak voltak. 
Pl.: gyűjtsd ki a neveket a Bibliából, vagy lufi hajtogatás 
és még számtalan sok jó program: Nagyon ajánlom nek-
tek is, mert egy jó csapatépítő tábor!”

Gólyabuli
„Élvezetes volt a gólya buli, de főleg az volt benne a 
legjobb, amikor a hatodikosok által készített játékokat 
játszottuk. Én is annyira várom már, hogy jövőre az ötö-
dikeseknek csináljunk játékot!”

„Az állomások nagyon izgalmasak voltak, a kémiás állo-
más volt a legjobb.”
„Örülök, hogy volt egy ilyen buli! Nagyon tetszett a zene, 
az ételek is finomak voltak. Jó volt a sötétben táncolni és 
ugrálni. A teaház is hangulatos volt.”
„Nagyon jó feladatok voltak pl. horror ház. Jót buliztunk 
a végén, és közben lufikat lopkodtunk.”
„A feladatok nagyon viccesek voltak! Nekem legjobban 

a „Horror ház” tetszett, mert az volt a legviccesebb: Az 
egyik osztálytársamat az asztal alól egy kéz is behúzta!”
„A hetedikes DJ-knek nagyon köszönöm a munkájukat!”
„Tetszett a csapatos játék még akkor is, ha nem mi nyer-
tünk, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy jól érezzük 
magunkat: Nagyon tetszett, hogy szólt a zene és tudott 
bárki táncolni.”
„Nagyon jó volt, hogy lehetett bulizni, és még a tanárok 
is táncoltak: Mindenki jól érezte magát, nagyon jó volt 
a hangulat. Nekem nagyon tetszett a díszlet is: A dalok 
szuperek voltak. Csak az nem volt jó, hogy mindenki 
elvette előlem a lufikat, és mindegyiket kipukkasztották. 
Összességében szerintem az egész atom jó volt.”
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 Nevem: Berta Ildikó, egy Tisza-parti város-
ban, Tiszafüreden születtem. A gimnáziumot szülő-
városomban végeztem. A főiskolák és egyetemek el-
végzése után pályámat a hajdúnánási Maklári Lajos 
Általános Iskola és Gimnáziumban kezdtem, ahol 
nagyon megszerettem a tanítást. Majd Szentendré-
re költöztem, ahol igazgatóhelyettesként tevékeny-
kedtem, később a budapesti Városmajori Gimnázi-
umban tanítottam 7 évet, ahol kerületi informatikai 
munkaközösség vezető is voltam.
Jelenleg a gimnáziumban 2018 szeptemberétől dol-
gozom középiskolai fizika tanárként. 

Már kisgyermek koromban is tudtam, hogy gye-
rekekkel szeretnék foglalkozni. Először az orvosi, 
később a tanári pálya mellett döntöttem. A pályavá-
lasztásnál a kedvenc tantárgyaimat választottam, s 
a mai napig is szeretem a fizikát, biológiát, mate-
matikát és az informatikát. Elmondhatom magamról 
azt is, hogy a természettudományok mellett minden 
tantárgyat szerettem, s így sok lehetőségem volt a 
továbbtanulásnál. 
12 éves korom óta jártam zeneiskolába, gimnazis-
taként két ifjúsági fúvószenekarban is játszottam, 
melynek köszönhetően szinte egész Közép-Euró-
pát beutaztam, s számtalan eseményen részt vettem 
(debreceni virágkarnevál, cannes-i fesztivál, Török-
országban több fúvószenekari fesztivál). 
A zenélés mellett aktívan sportoltam, mely máig a 
mindennapjaim része. Kezdetben akrobatikus rock 
and roll, kosárlabdázás, úszás, teniszezés, majd a 
mai napig is megmaradt fitness és lovaglás. Nagyon 
szeretem a természetet, szívesen túrázok a családdal 
és a barátokkal. 

8 éve Szentendrén élek párommal. Szeretjük az 
állatokat, van is két igazi magyar pulink és három 
macskánk, s természetesen egy nagy akvárium, ben-
ne szép halakkal. Ha időm engedi, szívesen kertész-
kedek: imádom a szép növényeket, ezeket gondo-
zom nagy odafigyeléssel.
Azt gondolom, én a legszebb hivatást választottam, 
s ezáltal találja meg minden ember azt a szakmát, 
ami számára nem munka, hanem inkább hobbi, mert 
azt szívesen és szeretettel végzi, ahogy én is min-
dennap ezt teszem nagy örömmel és felelősséggel. 
Kívánom Mindenkinek, hogy minél több ismerettel 
gazdagodjon tanulmányai során, s mindig tartalmas, 
élményekben gazdag életet éljen.

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy 
felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örö-
mét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit 
csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

Szent-Györgyi Albert

Bemutatkozik Berta Ildikó tanárnő

 Életem meghatározó tényezője a származá-
som, hisz vegyes, kétnyelvű, erdélyi szász és szé-
kely családban nőttem fel. Édesanyámmal németül, 
édesapámmal magyarul beszélek. Hat éves voltam, 
amikor szüleimmel Németországba emigráltunk. 
Egy szeptemberi vasárnapon érkeztünk meg Hei-
delbergbe, hétfőn már ott kezdtem az első osztályt. 
Nagyszerű tanítóim és tanáraim voltak, sokat tanul-
tam tőlük. Frau Weis, a némettanárom nagy hatással 
volt szakmám kiválasztásakor. Neki köszönhetem 
az irodalom és filozófia iránti szeretetemet is. Ked-
venc német íróm Hermann Hesse.

20 évesen úgy döntöttem, hogy megpróbálok egye-
dül boldogulni a rengetegben. Ekkor már intenzí-
ven foglalkoztam a magyar népzenével, zeneka-
rokban énekeltem, gyűjteni jártam Erdélybe, egy 
Ördöngősfüzes nevű kicsi faluba. Budapestre köl-
töztem, majd az ELTÉ-n elvégeztem a német böl-
csész szakot és a tanárképzőt. A Sylvester János 
Protestáns Gimnáziumban kezdtem tanári pályafu-
tásomat, két évvel később pedig ösztöndíjas doktori 
képzésre nyertem felvételt. Kutatásaim témája azóta 
is a koraújkori német nyelvű utazóirodalom. 2009-
ben ismerkedtem meg férjemmel, családot alapítot-

Bemutatkozik Hajdú Kinga tanárnő
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 Amikor egy rövid bemutatkozó írást kértek 
tőlem, végigfuttattam a gondolataimban, hogy va-
jon kik is fogják olvasni az alábbiakat. Ennek fényé-
ben született a következő írás.
Hegyi Zsófi vagyok. Pécsett születtem. Mivel na-
gyon szeretek utazni és új helyeket, embereket, kul-
túrákat megismerni, ezért (is van az, hogy) sosem 
unatkozom. 
Lenyűgöz az emberi kommunikáció sokfélesége, 
így egyértelmű volt, hogy egyetemi tanulmányaim 
főbb tárgyaként nyelv szakot (angol szak, skót és 
hungarológia specializációval) válasszak. Fantaszti-
kus ajándéknak tartom a beszéd lehetőségét - bármi-
lyen beszélt emberi nyelven -, a gondolataink ilyen 
formában történő kifejezésre juttatását, a metakom-
munikáció sokszor megfejthető, máskor rejtőzködő 
arculatát és - talán legfőképp - a nyelvi eszközök 
alternatíváit, amikkel humort vihetünk mindennap-
jainkba. Ha csak egyetlen művet választhatnék, ami 
kellően üdítően, ámde a tudományt sem mellőzve 
tálalja mindazt, ami egy nyelvben csoda és fantasz-
tikum, egyben végtelenül szórakoztató, valószínű-
leg George Bernard Shaw Pygmalionját hoznám 
példaként. :)
Úgy gondolom, humor és remény nélkül nem lehet 
teljes életet élni; az élet túl rövid ahhoz, hogy ne ve-
gyük észre a szépet és ne találjunk okot a nevetésre 
minden nap. Sok (talán a legtöbb) esetben a neve-
téshez nyelvi fordulatok, az egymással való szóbeli 
értekezés szolgáltat alapot olykor pont azáltal, hogy 
valamit nem helyesen, nem jól alkalmazunk egy-egy 
megnyilvánulásunkban. Ezért is szeretek tanítani. 
Fontosnak tartom, hogy segítsük egymást - és oly-
kor magunkat is - a kommunikációban való óvatos-
ságra, pontosságra.

Egy tanár már a katedrára állás előtt könnyen fel-
mérheti, hogy a szakmája mennyire nem pusztán a 
szó szoros értelmében vett szaktudást igényli csak. 
Tinédzserként másodmagammal vezettük az ifit, tá-
borokban sokszor kértek fel csoport- vagy akár tá-
borvezetőnek. Azokban az években vált világossá 
számomra, hogy mások tanítása, tanácsolása mek-
kora felelősség; hogy az ember mennyire sokat tanul, 
miközben tanít, és hogy humorral és odafigyeléssel 
milyen csodáknak adhatunk teret. Mindezekhez pe-
dig nélkülözhetetlen a nyelv, a nyelvi eszköztár mi-
nél színesebb repertoárja.
Formális(abb) keretek között tanítani természete-
sen nagyon más, mint például egy nyári táborban, de 
tudást átadni ilyen formában is nagy élmény. Látni 
egy másik ember arcán az aha-élményt vagy a siker 
okozta örömöt, kibogozni nehezebben feloldható 
gubancokat a nyelvek labirintusában, és (segíteni) 
megfejteni azt, ami addig érthetetlennek tűnt, leg-
alább akkora élmény egy tanárnak - aki hozzásegí-
teni igyekszik mindehhez a diákot - mint annak, aki 
életében először csodálkozik rá az adott tényezőre.
Mindazt a tudást, amit ajándékba kaptam, a fentiek 
szerint próbálom továbbadni, remélve, hogy mások-
nak is legalább akkora öröm, ha azt tudják kifejezés-
re juttatni, amit valóban szeretnének, mindeközben 
próbálom felhívni a figyelmet arra, hogy a nyelvtu-
dás nem csak hasznos, de jókedvre derítő is tud len-
ni. A diákjaim többsége már jól tudja, hogy például 
miért nem mindegy, hogy arra bátorítjuk egymást, 
hogy: „Let’s eat grandma!”, vagy arra, hogy „Let’s 
eat, grandma!” - és ahogy ez az egyszerű példa is 
mutatja, a pontosság fontos, akár életmentő is lehet, 
de addig is, míg nyelvi tudásunkat csiszoljuk (egy 
életen át), van ok arra, hogy belássuk, a nyelvtanulás 
sok mindennek nevezhető, csak unalmasnak nem..

Bemutatkozik Hegyi Zsófia tanárnő

tunk, két kislányunk van. 
Családunkban elképzelhetetlen egy nap zenélés 
nélkül: férjem jazzdobos, Emma lányom hegedülni 
tanul, én – egy régi álmomat megvalósítva – tavaly 
kezdtem el fuvolát tanulni autodidakta módon. 
A régi útleírások böngészésén túl nagyon szeretek 

utazni, kedvenc úti célom Toszkána, kedvenc város-
om San Giminiano. 
Remekül érzem magam új munkahelyemen, isko-
lánkban, és szeretném nektek megköszönni kedves-
ségeteket és nyitottságotokat. Mindez nagyon meg-
könnyítette beilleszkedésemet.
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 Urbán Viktória vagyok, 16 éve tanítok ma-
gyar nyelv és irodalmat. Az egyetem után régi is-
kolámban, Pécelen kezdtem el dolgozni egy kis, 
családias hangulatú állami gimnáziumban. Azért 
választottam ezt a hivatást, mert kevés olyan pálya 
van, ahol az ember minden nap kap inspirációt és 
visszajelzést, ami ennyi örömmel és néha kis bánat-
tal jár. 
 A magyar nyelv és irodalom tantárgy nap-
jainkban sok kihívással küzd, ezért keresem az új 
lehetőségeket, amelyekkel a diákokhoz közelebb vi-
hetném az olvasást, az irodalom szeretetét. 
 A magyar mellett társadalomismeret szakos 
tanár is vagyok, ezt a tárgyat 9 éve tanítom. Fon-

tosnak tartom, hogy a gyerekek megismerjék azokat 
az alapvető társadalmi és gazdasági folyamatokat, 
jelenségeket, amelyek segítségével eligazodnak a 
jelen világában is. 
 Tagja vagyok a péceli református gyüleke-
zetnek, itt tértem meg diákkoromban egy ifjúsági 
táborban, azóta igyekszem Krisztust követni és Őt 
szolgálni.
 Sok minden érdekel, szeretem megismerni 
és jobban megérteni a körülöttem lévő világot, az 
embereket. Fontosnak tartom a folyamatos önműve-
lést. Sokféle művészeti ág érdekel: színház, képző-
művészet, film, zene; 13 éve énekelek egy országos 
kórusban. 

Bemutatkozik Urbán Viktória tanárnő
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2 órás túra, 25 fok hőmérséklet különbség, zsoltárok 
éneklése 50 méterrel a föld alatt, csúszkálás, háromszo-
ros mosást igénylő cipők, és piszkos, poros, ám mosoly-
gós arcok az öltözőbe menet. De ez csak a bevezetés.
 Érkezésünk után nagyrészt már minden arról 
szólt, hogy vajon mire számíthatunk. Sokan várták 
türelmetlenül, sokan félve, voltak, akik az evésbe foj-
tották izgalmukat, akiket az utolsó pillanatban győztek 
meg, hogy jöjjön és volt, aki fehér cipőjét műanyag-
zacskóba csomagolta, mert nem hozott váltócipőt. 
Megérkezett egy hölgy arra buzdítva bennünket, hogy 
alkossunk három csoportot és az első induljon is öltöz-
ni. Néhányunk számára itt kezdődött a kaland. Az öl-
tözőben szekrénybe pakolás és papír aláírogatás után 
át is vehettük az overallokat, sisakokat és elemlámpá-
kat, aztán megismertük túravezetőnket. Szóval, 9 fős 
bandánk teljes felszerelésben megérkezett a többiek 
elé egy elköszönésre, majd amikor Hajnalka tanárnő és 
Sára tanárnő mosolyogva engedtek el minket évmilli-
ókkal ezelőtt kialakult sírunkba, elindultunk. (Ez per-
sze csak poén, akkor gondoltuk így, most már tudjuk, 
hogy nincs benne semmi félnivaló). Átvágtunk az úton 
egy sáros susnyáson, és megérkeztünk az ajtóhoz, amin 
belépve leülhettünk a barlang mesterségesen kiépített 
várakozójába. Az egyik pozitívum, amivel először ta-
lálkoztunk az a hideg volt. 33 fokból beléptünk a 10 
fokos barlangba, ami megváltásként ért minket. Az első 
megmérettetésünk után, ami egy nyolc méteres létrán 
való lemászás volt, beindult az expedíció. 
Nem tudnám leírni, hogy milyen „termekben” vol-
tunk a föld alatt, milyen szorosokon másztunk át, csak 
a fontosabb neveket tudom felsorolni. Az első célpont 
a Kápolna volt, majd a Nagyterem, utána egy hosszú 
szoroson átkúsztunk egy kisebb térbe, ahonnan kipró-
bálhattuk, milyen a csúszkálás. Vezetőnk ment elől, aki 
megmutatta, mennyire egyszerű, de természetesen eb-
ből egyikünk sem tapasztalt semmit, ugyanis senki nem 
tudott csúszni, csak unalmasan kikúsztunk a játszótéri 
részről. Miután mindenki megérkezett, megcsodálhat-
tuk az egyetlen cseppkövet a barlangban, amit szaba-
don fogdoshattunk. Többször is kerültünk választás elé. 
Míg az elején többen elgondolkoztak az egyszerűbb, 
sétálós útvonalon, később egyöntetűen a rázósabb útra 
szavaztunk. Jártunk a Színházban, ahol lefeküdtünk a 
szentendrei macskakőre emlékeztető talajra, és teljes 
sötétségben kerestük egymást, hallgattuk a saját vér-
keringésünket és pislogásunkat, valamint a nagyon jó 
színházi akusztikának köszönhetően énekelhettünk is. 
Éneklés után tovább mentünk a „Bárba”, ahonnan át-

préselődtünk egy Földgömb nevű terembe, ahol meg-
nézhettük az Egyenlítőt, és átkúszhattunk utunk leg-
keskenyebb lyukán, amit mindenki sikeresen teljesített. 
Volt egy nehezebbnek kinéző, függőleges fal, ami már 
nagyobb izommunkát követelt. Itt voltak visszacsúsz-
kálások (a mi csapatunkban), vezetőnk, Évi, meg is 
csillogtatta barlangász tehetségét azzal, hogy a falon 
pókként mászkált, de mindenki túlélte, és nevetve ért 
fel a tetejére. Ez volt az a rész, ahonnan már vissza-
felé indultunk. Utunk során megcsodáltuk az egykori 
tengermaradványokat és a barlangászok által kivésett 
formákat. Így láthattunk színházi maszkokat, a Hegyi 
embert, elefántot, oroszlánnak induló kecskét, Sanyit, 
és találtunk kincseket is (gombokat). Sajnos a medve 
aludt, amikor mellé értünk,, így őt nem etethettük meg, 
és a skorpiókkal illetve kígyókkal is csak futva talál-
koztunk, mert siettünk, de ezek nélkül is teljes volt a 
túránk. (Nem, nem volt más élőlény rajtunk kívül a bar-
langban).
Összegezve az egészet, én személy szerint bármikor 

visszamennék. Évi, a vezetőnk hihetetlenül profi, ked-
ves és vicces volt. Ahogy hallottam, a többi csoport is 
így vélekedett a saját túrájukról és vezetőjükről is. Amit 
még el lehet mondani, hogy a barlangban megállt az 
idő, nem érzékeltük azt a két órát, és azt az egy kilo-
métert, amit lent megtettünk. Kiváló módja a csapat-
építésnek, ugyanis segíthettünk egymásnak, húzhattuk 
egymást az iszapos földön. Ha a csoport egyik része azt 
mondta, hogy: „Aztaaa, ez milyen menő már!”, akkor 
a csoport másik része odasétálva csak annyit mondott: 

„Ti állatok vagytok!”, de mégis mindenki átment, ahol 
csak lehetett. Az egész túrának jó hangulata volt, na-
gyon sokat nevettünk, és sok képet készítettünk odalent. 
De ki kellett jönnünk egyrészt az időkorlát-, másrészt 
az éhség miatt. Kiértünk a szabad levegőre, ahol sok-
ként ért minket a 30 fok és az, hogy a két óra barlangi 
levegő után farkasokat meghazudtoló módon éreztük 
az illatokat. Elsőként érkeztünk vissza mosolygósan, 
feldobottan. Elköszöntünk Évitől, leadtuk a ruhát, pá-
ran megállapítottuk, hogy raszták lettünk, és visszain-
dultunk Hajnalka tanárnőhöz és Sára tanárnőhöz, hogy 
kimerítő élménybeszámolót adhassunk. Lassacskán a 
többiek is megérkeztek, majd miután mindenki emberi 
formát öltött, jó napot okozva a kis büfének elhagytuk 
a területet. Utoljára még annyit, hogy aki visszakozna 
az ilyen dolgoktól, az nehogy kihagyja, mert nagy él-
ményről maradna le. Hihetetlen program és felejthetet-
len élmény!

Nagy Eszter 

Iskolánk támogatásával a 9. évfolyam diákjai barlangi földrajz órán vettek részt a 
Mátyás-hegyi barlangban Hajnalka tanárnő szervezésében.
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 Idei kalandunk szeptember 6-án kezdődött a 
szentendrei Castrum parkolóban. Innen indult buszunk 
Tiszafüredre.

Két órás hosszadalmas út után megérkeztünk. Elfoglal-
tuk szállásainkat, és egy kiadós ebéd után elindultunk 
a kalandszigetre. Andris (a játékmesterünk) felszerelte 
ránk a beülőt és a sisakot, utána elmondta a kalandpark 
használatával kapcsolatos szabályokat. Nyolc-tíz fős 
csapatokban áthajóztunk a szigetre. A mászófallal kezd-
tünk, elég félelmetes volt, de a bátrak megbirkóztak vele. 
Aki készen volt, az mehetett a 400 m-es csúszópályára. 
Nem mondom, hogy ott nem volt izgalom! Csúszás köz-
ben megcsodálhattuk a Tisza-tavat. A csiga csúszásának 
hangja a kötélen nem volt halk, az egyszer biztos, de a lét-
ráról mindenki mosolyogva jött le. Mikor lejárt az időnk, 
visszavittek a csónakokkal, és vacsoráig volt egy kis sza-
badidő, amikor mindenki elfoglalhatta magát valamivel. 
Vacsora után lementünk a Tisza-tóra, és aki akart,˙(meg 
aki hozott fürdőruhát) az fürödhetett. Este 7 körül a Ti-
sza-tó hangulatos tud lenni, és még nem is annyira hideg. 
A pancsolás után a saját szobánkban vagy akár a többiek-
kel elfoglalhattuk magunkat egészen 22:00 óráig. Voltak, 
akik csak csendesen beszélgetve, és voltak, akik vala-
mivel hangosabban érezték jól magukat. 23:00 óra után 
már tényleg csak a saját szobatársainkkal beszélhettünk 

csak, hogy ne zavarjunk olyanokat, akik már nyugovóra 
tértek. A reggeli egyszerű, de finom volt. Étkezés után 
össze kellett csomagolni, mert már mentünk is tovább a 
Tisza-tavi Ökocentrumba. Érkezés után nagyjából együtt 
indult el az osztály, de akár egyedül vagy csapatokban is 
körbenézhettünk. Nagyon sok állatot láttunk, de többsé-
günknek valószínűleg a bejárathoz legközelebb található 
kalandjátszótér tetszett a legjobban, bár volt, akit a 3D-s 
film a Tisza-tóról vagy maga a Tisza-tó nyűgözött le. A 
Tisza-tavat és élővilágát bemutató film bámulatos volt, 
ahogy a motorcsónakos idegenvezetés is a tavon. Ezek 
után Mónika tanárnő elvitt minket egy étterembe, ahol 
elfogyasztottuk az ebédet, ami nagyon laktató és finom 
volt. Ebéd után sajnos már mennünk kellett, így még 
egyszer elnézve az Ökocentrum irányába felszálltunk a 
buszra. A hazaúton mindenki elfoglalhatta magát, és még 
egyszer láthatta, aki jól figyelt, a busz mellett elsuhanó 
gyönyörű élővilágot és a hangulatos falukat. Este 6 előtt 
visszaérkeztünk a Castrum előtti nagy parkolóba, és ki-ki 
ment a saját dolgára, szívében megannyi emlékkel.
Ez egy érdekes kirándulás volt, köszönjük azoknak, akik 

segítettek a megszervezésében és persze osztályfőnö-
künknek Mózes Mónika tanárnőnek is. Sose felejtünk el 
Tisza-tó!

Márton Zsófia és Sziva Hanna 8.a.

Két nap a Tisza-tónál

Bódog Julianna kiállítása
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 A Szentendrei Református Gimnázium 9.b osztályos tanulói 2018. szeptember 4. és 8. között utaz-
tak Ukrajnába három tanárukkal, hogy megvalósítsák a „Új utakon a Kárpátok ölelésében” című projekt-
jüket. A hátteret a Határtalanul! Kárpátaljai szolidaritási program nyújtotta, amely az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által biztosított keretösszegnek köszönhetően in-
dulhatott el.
Az úti cél a történelmi Magyarország kicsiny szeletét érintette, ahol a diákok a keresztény közösségépítés, 
a testvériskolai kapcsolat elmélyítése mellett Kárpátalja természeti kincseivel, történelmével, népművé-
szeti értékeivel, kultúrájával is megismerkedhettek. A program ugyanakkor nemcsak kirándulást, élményt 
jelentett, az indulást alapos felkészítő munka előzte meg, ahol a gyerekek már megismerkedtek a megláto-
gatandó városok történelmével, földrajzával, nemzetiségeivel, híres személyiségeivel. 
A felkészüléshez hozzátartozott az adománygyűjtés, hiszen a támogatott programban kiemelt célként je-
lent meg a segítségnyújtás. Ennek köszönhetően a diákok és osztályfőnökük - saját lehetőségeikhez ké-
pest – nagyszabású akcióba kezdtek, melynek köszönhetően a 9.b osztály, valamint a Szentendrei Refor-
mátus Gyülekezet és a Gimnázium összefogásából 600.000 Ft értékű pénzadománnyal támogathatták a 
Nagyberegi Református Líceum infrastrukturális fejlesztését. 
A közvetlen megismerés és élményszerű programokkal Hidvégi Eszter osztályfőnök azt szerette volna 
elérni, hogy bővüljenek a tanulók határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretei, erősödjön Európa-tuda-
tuk, valamint az intézmény nevelési-oktatási tevékenységének, szellemiségének megfelelően a határon túli 
magyarok hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának feltérképezésére, megbecsülésére 
késztessék őket. Emellett az osztály megismerte a Nagyberegi Református Líceum 9. évfolyamos diákjait, 
akikkel közös élményekre, szoros barátságokra tettek szert, előtérbe került közös magyar és református 
örökségük. 
Az öt napos utazás első állomása Nagybereg érintésével Munkács és Beregszász volt, majd Huszt érinté-
sével Visk természeti, kulturális értékeinek feltérképezése következett. Továbbá a diákok lerótták kegyele-
tüket a szolyvai emlékpark területén nyugvó ártatlan áldozatok előtt, majd ellátogattak a millecentenárium 
alkalmából állított, hányattatott sorsú Vereckei-hágó emlékműhöz. A megemlékezés pillanatai után a Kár-
pátok vonulatait megcsodálva eljutottak Viharosra, ezt követően Ungvárra. 
A kárpátaljai kirándulás során az osztály életre szóló élményekkel gazdagodott, s talán a gyerekek, amikor 
később előveszik beszámolóikat, videó- és útinaplóikat, újra átélhetik ezeket a felemelően csodás pillana-
tokat. 

Új utakon a Kárpátok ölelésében
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 Áprilisban Németországba mentünk egy, az Eu-
rópai Unió által finanszírozott diákcsereprogram kereté-
ben, most októberben pedig sor került arra, hogy a prog-
ram második részében viszonozhassuk a német diákok 
vendégszeretetét. 
 Vendégeink csütörtökön délben érkeztek az isko-
lába. Délután alkalmunk volt bemutatni őket a családunk-
nak. Következő napunkat Budapesten töltöttük: voltunk a 
Láthatatlan Kiállításon, aztán német nyelvű idegenveze-
tésen, amelyen Budapest legfőbb látványosságait mutat-
tuk meg cserediákjainknak. Este megcsodálhattuk a kivi-
lágított várost egy elegáns hajóról. A hétvégét szabadon 
tölthettük el, de csináltunk közös programokat is. Hétfőn 
közös főzésen vettünk részt, ahol csapatokra osztva hat 
fogást készítettünk az egészséges étkezés jegyében, amit 
aztán meg is ettünk. Délután a Humusz Szövetség foglal-
kozásán vehettünk részt, amelyen ötletes fesztiválpénz-
tárcát készítettünk tejesdobozokból, míg a csoport má-
sik része éppen egy öko-szabadulószobából igyekezett 
kijutni, amihez elengedhetetlen volt az újrahasznosítás 
és a szelektív hulladékgyűjtés alapos átgondolása. Este 
közösen ünnepeltük Lorenz szülinapját. Kedden a Skan-
zenben kenyeret sütöttünk és karkötőt fontunk. Délután 

városi vetélkedőn vettünk részt Szentendrén, szerdán 
pedig Visegrádra látogattunk el. Első állomásunk a fel-
legvár volt, ezt követően bobozni mentünk. A Salamon 
toronyban lovagi tornát néztünk, és kipróbálhattuk a kö-
zépkori fegyvereket. Ezután német nyelvű tárlatvezeté-
sen vettünk részt a királyi palotában. A búcsúesten visz-
szatekintést nyertünk az elmúlt hét eseményeiről, majd 
táncházon is részt vehettünk. Az utolsó közösen eltöltött 
napunkon összefoglaltuk a cserediákprogram témáját, 
ami az önmagunkért való és egymás iránti felelősségvál-
lalás volt. Délben elbúcsúztunk egymástól remélve, hogy 
újra találkozunk. 
 A csereprogram lehetőséget ad idegen nyelv 
gyakorlására, új emberek és kultúrák megismerésére. Ez 
a kétszer nyolc nap a magyar diákok közötti kapcsolatot 
is erősítette. Mi nagyon jól éreztük magunkat, és remél-
jük, vendégeink is maradandó élményekkel tértek haza. 
Köszönjük Éva tanárnőnek, hogy megszervezte ezt az 
emlékezetes hetet, valamint Kinga és Zsóka tanárnőknek, 
akik segítettek, hogy ez a hét ilyen jól sikerüljön.

Bokor Zsófia, Kreisz Imola 
10.b

Német diákcsere – felelősséggel másokért és önmagunkért
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Zánka - Zánkafürfő állomás

 Az SLC (Student Leadership Conference, ma-
gyar nevén: Diákvezető-képző konferencia) 2018-ban 
szeptember 26-29 között zajlott. Az SLC egy, az ACSI 
(Association of Christian Schools International - A Ke-
resztyén Iskolák Nemzetközi Szövetsége) által támoga-
tott szervezet. 
Amikor nem sokkal a konferenciára indulás előtt szem-
bejött velem ez a két betűszó, még csak halványan sej-
tettem, hogy hova is megyek. Leginkább csak annyit 
tudtam, hogy Zánka, Zánkafürdőn kell leszállnom és a 
Galériában, ami a Színház épületében található, kell re-
gisztrálnom az érkezés után, de lehet, hogy erre nem is 
lesz idő, mert elég sok ember fog sorban állni vélhetően 
ugyanott, ugyanezen célból kifolyólag, és ha szeretnék 
vacsorát kapni, jobb, ha először átsietek a tornapályán, 
ami az egyik helyszíne lesz a délutáni játékoknak, az 
étterembe, aminek a jobb felső oldalán .... Mindennek 
megfelelően határozott léptekkel haladtam el a porta 
mellett a táborhelyre érkezéskor. A portással kölcsönö-
sen, mosoly kíséretében köszöntöttük egymást, mintha 
ezer éve ismerősök lennénk. Miután elrobogtam, a fő-
sorompó mellett szólt csak utánam, hogy „Melyik kon-
ferenciára jött? :)” Pár méterrel arrébb egyetlen kósza 
papírlap jelezte egy nyíllal és egy betűkóddal a helyes 
irányt, így először csak annyit mondtam, hogy az „SLC 
konferenciára” - majd rájöttem, hogy a kézzel való mu-
togatás (a papírra és az irányra) ez esetben nagy segít-
ségemre lehet tekintve, hogy nem kifejezetten magyar 
szót használtam, végül (némi gyanakvást vélve felfe-
dezni a mosolya sarkában) hozzátettem, hogy a nem-
zetközi konferenciára. Ez utóbbi megoldotta a helyzetet, 
a férfi arcán ugyanis a mosoly még szélesebbre tágult 
és kedélyesen mutatta lakájokat megszégyenítően ívelő 
karjával, hogy Isten hozott, jó, hogy jöttem.
Idén 20. alkalommal vehettek részt keresztyén iskolák 
által a konferenciára delegált (középiskolás) diákok és 
pedagógusok. Az összesen 15 országból, 40 különböző 
keresztyén iskolából érkező közel 400 diákot és tanárt 
26-án délután/este a gyors és flottul szervezett regiszt-
ráció után meleg vacsorával fogadták. Iskolánkat 2 pe-
dagógus (Szemkeő Dominika és Hegyi Zsófia) és 7 diák 
(Baross Kata, Nagy Eszter, Papp Dorka, Vaczó Márta, 
Demeter Hanga, Árki Imre és Kasza Kristóf) képvisel-
te. Szállásunk birtokbavétele és az ugyancsak méretes 
programfüzet rövid tanulmányozása után máris nekilát-
hattunk angoltudásunk csiszolásának a kiscsoportokban, 
ahová az uno kártya színei és számai alapján osztottak 
be minket. A diákok különböző játékok segítségével is-
merkedtek egymással, miközben mi, tanárok, kísérők, 
előadók és szervezők egy tartalmas bevezető meghall-
gatását követően 20-30 fős csoportokban megbeszéltük 
a legfontosabb tudnivalókat, majd imádkoztunk.

Este 1/4 8 körül Paul Madsen (az ACSI európai régi-
ójáért felelős konzultáns) megtartotta az első plenáris 
ülést. Már ekkor világossá vált sokak számára, hogy a 
jelenlévők többsége nem szívesen hagyja abba a profin 
és rendkívül motiválón zenélő fiatalokból összeállított 
csapattal együttes dicsőítést. Paul a kapcsolatok fontos-
ságáról beszélt, és három főbb egység köré csoportosí-
totta gondolatait. (1. Kicsoda Krisztus, és milyen Vele a 
kapcsolatunk? 2. Ha valóban ismerjük Őt, hogyan hat 
ez az életünk minden területére? 3. Ha mély, személyes 
kapcsolatunk van Krisztussal, hogyan tesz ez bennünket 
képessé valós, hatékonyan működő emberi kapcsolatok 
kialakítására?). A dicsőítő énekeket is ezen gondolatok 
a mentén választották. Az előadás után kiscsoportokban 
megbeszéltük a hallottakat (diákok és vezetők külön 
termekben), imádkoztunk mindazok eredményes gya-
korlatba ültetésének a lehetőségeiért, majd a szálláson 
beszélgettünk tovább lelkes - ekkor még magyarra szí-
vesen visszaváltó - diákjainkkal.
A 2. és 3. nap koreográfiája nagyjából egyezett. Hosz-
szas sorban állás után bekapkodtuk reggelinket, majd 
siettünk a 2. plenáris ülésre. Csütörtökön délelőtt Ken 
Rudolph (aki a Michigan állambeli Benzoniában szol-
gál Baptista lelkipásztorként - több egyéb szolgálata 
mellett...) beszélt a jó vezetővé váláshoz szükséges 
megfelelő döntések fontosságáról személyes tapasztala-
tai alapján. A humorral és őszinte vallomásokkal átszőtt 
beszéd hamar elnyerte a hallgatóság tetszését. A bibliai 
Mózes és Ken életének történetei alapján együtt gondol-
kodhattunk el azon, hogy mennyivel inkább jellemző az 
emberekre a védekezésre berendezkedett élet az Isten 
által képviselt erőre épített élet helyett. Isten világosan 
megmondta, hogy lelkiekben harcolnunk kell, és hogy 
ebben a harcban Ő velünk van; hogy nem a mi kis - leg-
többször félelmen alapuló - csipp-csupp harcaink kelle-
ne, hogy lekössenek bennünket - melyek ráadásul több-
nyire kudarchoz vezetnek; hogy szélmalomharcaink 
hátterében sokszor az áll, hogy mindazt, amit már régen 
el kellett volna, hogy hagyjunk (pl. a magunk megmen-
tésén való fáradozás) és azt, aki arra buzdít bennünket, 
sokszor inkább babusgatjuk ahelyett, hogy jól odadör-
gölnénk neki, vagy még inkább, hogy Istennel több időt 
töltenénk, és így Ő többször tudna győzelmet venni 
az életünkben az általunk legyőzhetetlen ellenfelekkel 
szemben is. A téma és az egész előadás érdekességét 
néhányunk számára az is emelte, hogy előtte este és 
csütörtökön reggel pontosan ugyanerről beszélgettünk. 
Megerősítő volt hallgatni, amit Isten Kenen keresztül 
újra a szívünkre helyezett.
Ken elmesélte, hogy amikor gyerek volt, egy farmon 
éltek. Szeretett a pajtában játszani, dolgozni. Egyik al-
kalommal elindult felé a pajtában a bikájuk, és mivel azt 
tudta/látta, hogy a felbőszült állatot sürgősen vissza kell 
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hőköltetni, mert különben a sarokba szorítja és felökle-
li, elkezdett egy fahasábbal a bika felé legyintgetni. A 
bika egyre közelebb ment, így ő annak fejét kezdte már 
el csapkodni. Ken annyira kimerült, hogy érezte, hogy 
összeroskad. Csak amikor már teljesen reménytelenné 
vált a helyzete, akkor kiáltott az apjának. Az apja hamar 
ott termett és azonnal tudta, mit kell tennie. Megfogta 
a fújtató bika orrában lévő karikát és addig csavarta a 
bika fejét, míg az teljesen az oldalára nem esett. Mi is 
sokszor csapunk oda a Sátánnak, de a mi csapkodásunk, 
ha minden erőnkkel le akarjuk is győzni az Ellenséget, 
akkor sem elég. Egy idő után nem bírjuk ezt a harcot, 
és erőnket vesztve zuhanunk térdre, félájultan. Sem 
magunkon, sem lelkiállapotunkon nem tudunk segíteni 
önerőből. Nem tudjuk megmenteni önmagunkat. Több-
ször - és korábban kellene - segítségül hívnunk Mennyei 
Atyánkat, hogy segítsen a harcainkban és engedni, hogy 
Ő győzedelmeskedjen - felettünk is. Ő az egyetlen, aki 
le tudja győzni a Sátánt és annak minden mesterkedé-
sét, ahogyan tette a Golgotán és teszi minden nap az 
életünkben, az életünk minden területén, ha hívjuk, ha 
kérjük, ha engedjük.
A plenáris ülést követően a diákok kiscsoportokban be-
szélgettek, majd különböző műhelyeken vehettek részt, 
mi pedig egy irányított beszélgetés keretében megvitat-
tuk, hogy mit tehetünk diákjaink védelmében az őket 
érő támadásokat illetően.
Ezt követően ki-ki az újonnan szerzett barátaival ebé-
delt, majd egy játékokkal tarkított délutánt töltöttünk a 
pompás napsütésben, amiknek az érdekes témákat fe-
szegető műhelyfoglalkozások vetettek véget.
Vacsoránál már egyre kevesebb magyar szót lehetett 
hallani, azokat is leginkább a velünk párhuzamosan ott 
táborozó magyar gyerekseregtől.
Este a 3. plenáris ülésre sokan énekelve, tapsolva érkez-
tek. Itt-ott különböző flash-mobok ütötték fel a fejüket. 
Az alkalmat Dan Bishop (aki egy amerikai iskolában 
lelki vezető és hitoktató) tartotta. Eszter könyve alap-
ján Dan arról mesélt nekünk, hogy Isten milyen sokszor 
ad az embernek lehetőséget a Róla való bizonyságtétel-
re, az Ő szolgálatára és hogy az ember milyen sokszor 
puskázza el a kínálkozó, előkészített alkalmakat. Meg-
rendítő volt Dant hallgatni az eddigi mulasztásainak fel- 
és beismeréseiről és azok következményeiről. Dan azt 
hangsúlyozta, hogy legyünk éberek és körültekintőek, 
ezt pedig kövesse engedelmesség, amikor Isten elénk 
hozza az alkalmakat. Bátorította a hallgatóságot, hogy 
gyűjtsük össze, mi szükséges szerintünk egy megraga-
dott, sikeres lehetőség végrehajtásához, és hogy mi jel-
lemzi az elszalasztott alkalmakat, amikről tudjuk, hogy 
Isten hozta elénk. Ne hagyjuk, hogy a félelmeink (pl. 
nyelvi akadályok egy külföldivel való találkozáskor, 
gőg, arrogancia, stb.) meggátoljanak a jó cselekvésében: 
az Istentől kapott, ámde elmulasztott lehetőség mindig 
fájdalmas következményekkel jár.

Egy rövidebb előadás és a diákok kiscsoportos megbe-
szélése után, érezve a hazautazás időpontjának közeled-
tét még hosszan beszélgettünk. Kezdett megérni a gon-
dolat többünkben, hogy jó ott nekünk, senki nem várja a 
péntek esti búcsúzkodást.
A péntek délelőtti, azaz a 4. plenáris ülést ismét Ken 
tartotta. A próbákról, megpróbáltatásokról beszélt Dá-
vid történetei alapján. Előadása során a hallgatóság 
körében egyre több helyről hallatszott szipogás, egyre 
több papírzsebkendő került elő. Ken arra emlékeztette a 
hallgatóságot, hogy Isten Krisztusban megváltott, meg-
vásárolt bennünket, és hogy a státuszunkat ez kell, hogy 
meghatározza. Egyedül ez tesz bennünket igazzá Isten 
szemében. Ő drága árat fizetett értünk. Árat és adóssá-
got, amit mi emberek sosem tudnánk megfizetni.
A kiscsoportos megbeszélést és az ebédet követően le-
mentünk a Balaton-partra, hogy felkészüljünk az esti 
műsorra, ahol diákjainknak a konferencián elhangzottak 
alapján arról kellett beszámolnia, hogy a jövőben mi-
lyen programokkal, lehetőségekkel tervezik építeni, se-
gíteni iskolánk lelki életét. A készülődést a hívógatóan 
meg-megcsillanó (egyes holland fiatalok számára nem 
elég hideg) víz és a szintén az esti műsorra készülő töb-
bi csapat harsány jókedve tette egyre jobb hangulatúvá. 
A parton kinéztünk egy jóképű kacsát vacsorára - fő-
ként azért, hogy még egy pár percig gyűjthessük a nap 
melegét az éjszakára (ismét) rohamléptekkel közeledő 
mínuszokkal szembeni védelem gyanánt. Az ebédlőben 
a flash-mobok száma ekkorra már sokszorosára nőtt a 
jelenlévő egyéb táborozók nem kis örömére. Miután 
teljességgel átadtuk az étkezdét egy még nálunk is fiata-
labb generáció tagjainak, egy kisebb teremben ültünk le 
az uno színei alapján piros csoportba sorolt többi iskola 
képviselőivel. Mindegyik csapat a saját iskolájának a 
képviseletében egy (max) 10 perces műsorban tárhatta a 
többiek elé jövőbeni terveit. Volt gitáros éneklés, imád-
ság, rövid beszédek. A terveket illetően  színes paletta 
tárult elénk. Vannak, akik idéntől a csendes hétvégékre 
elvonulást, mások a gyakoribb közös dicsőítéseket, reg-
geli - kisebb csoportokban történő - imádkozást, megint 
mások az evangélizációk bevezetését tűzték ki célul. 
Néhányan - akik már korábban is részt vettek ilyen kon-
ferencián - arról is beszámoltak, hogy mit tudtak meg-
valósítani az előző években. Imádkoztunk egymásért, 
hogy Isten áldja meg az Ő terveivel egyező terveinket, 
adjon azokban tanácsot, bölcsességet, mutassa meg az 
Ő akaratát, hogy az Ő dicsősége legyen nyilvánvaló az 
egyházi iskolákban (is) szerte a világon.
Az ezt követő plenáris ülésen Demeter László (az ACSI 
Európa igazgatója)  a növekedés lehetőségeiről és esé-
lyeiről beszélt. Arról, hogy egy vezetőnek miben és 
hogyan kell növekednie, hogy jó vezető lehessen. Bá-
torította a fiatalokat az Isten szerinti vezetővé válás-
ra, és beszélt a folytatásról. A következő évtől három 
konferenciát terveznek évente - egyet, továbbra is, a 
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középiskolás korosztály számára, egyet szintén ennek a 
korosztálynak - csak egy másik időpontra, egyet pedig 
7-8. osztályos diákoknak, akiket a középiskolai éveikre 
vezetői pozíciók betöltésére alkalmasakká szeretnének 
tenni, akiknek segíteni tudnának erre a szerepre felké-
szülni.
Az ezt követő könnyes búcsúk nehezen akartak véget 
érni. Mindenki annyira jól érezte magát, hogy a pénteki 
éjszaka még rövidebbre sikerült, mint a csütörtöki.
Szombat hajnaltól a Befejezett szimfónia menetét hűen 

leképezve indultak haza a csoportok megújult lelkese-
déssel, bátor álmokkal és tervekkel a világ különböző 
pontjaira egy sűrűn pakolt, remek konferencia után. A 
legtöbben azzal búcsúztak: „Jövőre veletek, ugyanitt!”.
Istené legyen a dicsőség mindazért (is), amivel abban a 
pár napban megáldott bennünket!

Hegyi Zsófia
Az eseményről bővebb információ elérhető a https://
acsieurope.org/cms/hu/slc-2018 linken



Szentendrei Református GimnáziumXIX/3.

15

Soli Deo gloria
Sebestényné Jáger Orsolya

Vannak, akik mindig gyűjtögetnek:
limlomot, pénzt, vagy hírnevet,
megfeszülve keresik a percben, 

mi e titkos kis szemétdombra mehet,

s kiégnek majd, mint poros szobában
öreg villanykörte leng a falon, 

s mit kincsnek hittek, elporlad végül,
por és hamu lesz, kopár kőhalom.

Szemük szótlan, hontalan bogarát
bárcsak megtöltené magával az Élet,
bárcsak kitárt termekké nyílnának, 
hová a kegyelem fénye betérhet,

s adnának magukból önfeledten,
mindent mit kaptak, mert ki nekik adta
Lénye igazát, hogy abból merítsenek,

nem szánta pénzre, kincsre vagy aranyra,

csak hogy szeretni megtanuljunk, 
míg tart e földi hullámverés.
Szeretni, adni megtanuljunk.

Soli Deo gloria. Ennyi az egész.  
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