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25 éves a Váci Evangélikus Egyházi Óvoda 

90 éve épültek fel a gyülekezeti épületek – parókia, gyülekezeti ház, iskola 
 

 Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! – olvasható a 103. 
zsoltárban. Gyülekezetünk templomszentelési ünnepén, hálaadással dicsérjük a mindenható 
Istent, aki mindeddig megsegített bennünket és megáldotta szolgálatunkat. 
 Az óvoda vezetőjével megosztottuk az ünnepi beszámoló témáit. Ő a 25 évről, az 
óvodai nevelésről, az elvégzett munkáról emlékezik meg. Nekem pedig az indulás bemutatása 
és a 90 éves egyházi épületeink története adatott feladatként.  
 Hálás feladat a megtörtént csodáról beszélni, de egyben nagy kihívás is. Nekem most 
két váci csodát is az ünneplő gyülekezet elé kell hoznom. El szeretném kerülni a dicsekvés, a 
csapongás, illetve az elfogultság csapdáit. Szeretném megosztani a megfigyelésemet: ahol 
Isten tervez, ahol Jézus Krisztus az „építésvezető karmester”, ahol a hívek a Szentlélek által 
szervezettek és mozdulnak, ott a gyülekezetek minden nehézség ellenére élnek, gyarapodnak. 
Sőt! Csodák történnek. 
 
 90 éve Sándy Gyula építész tervei alapján, az egykori váci Sétatér közepén álló 
evangélikus templom két oldalán felépült a gyülekezet otthona – a gyülekezeti ház, az iskola, 
a parókia, és a tanító szolgálati lakása. A kiinduláshoz szükséges lökést a Vallás és Közoktatási 
Minisztérium támogatása jelentette. A Duna parti gyülekezeti ház sötét és dohosodásra 
hajlamos terme nem felelt meg az elemi iskola egészségügyi elvárásainak. A gyülekezet 
önerőből nem tudott megoldást találni.  
Sándy Gyula építész 1928. tavaszán Vácra érkezett. Tárgyalt a gyülekezet vezetőivel. Két 
darab, emeletes épület terve körvonalazódott. Az emeleti részeken lenne a lelkészlak, a tanító 
szolgálati lakása, az iskola 2 tanterme, a lelkészi hivatal, illetve a tantermek egybenyitásával 
kialakítható lenne egy nagyobb, közösségi tanácsterem. A földszintre 15 db üzletet terveztek, 
amelyeket a gyülekezet bérbe adhat és ezzel az épületek fenntartásához szükséges bevételhez 
jut. Súlyos pénzügyi világválság volt. Mindenki kivárt. A váci evangélikusok pedig építkezni 
készültek. Mai árakon számolva 250-300 millió Forintos beruházás előtt álltak.  Nagy-nagy 
elismerés a régieknek! Bátrak voltak. Nem a válságnak állítottak emléket az épületekkel, 
hanem a reménységüket, a hitüket tették falakban is láthatóvá! 
A tervek elkészültek. A gyülekezeti ház, az iskola - az oktogon formájú térbe illeszkedő, két 
toronnyal rendelkező, impozáns épület, a parókia - a templom Duna felőli oldalán valamivel 
szerényebb, egy tornyos kialakítású lett.  
Az építés költségét 212.700,- pengőre kalkulálták. A gyülekezet évtizedekre eladósodott.  
A Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete adta a legkedvezőbb ajánlatot: 32.600,- USA dollár 
értékben 200.070,- pengő kölcsönt folyósított volna 35 évi futamidőre, évi 8,94 %-os kamat 
fejében. A bérleti díjakból 23.000,- pengővel lehetett számítani. 
Schworcz Pál váci gondok és a református építőmester Csuka István 197.000 pengős 
költségvetéssel vállalták el a munkát. A tervekben előírt minőségi anyagokat olcsóbbal 
váltották ki. A műszaki tartalmat is egyszerűsítették.  Ezzel a megoldással sikerült a 
rendelkezésre álló költségen belül maradni. Ugyanis az építkezés megkezdésekor kiderült, 
hogy a hitelező bank a kölcsön összegét 16.000 pengővel megkurtította. A hiányt a Vallás és 



Közoktatási Minisztérium 7.000 pengős rendkívüli segélyével és 7.000 pengő állami kölcsönnel 
lehetett áthidalni. 
 1928. szeptember 30-án helyezték el az alapkövet. Nagy lendülettel folytatódott a 
munka. 1929. tavaszán az építés alatt álló épületekbe beköltözött a lelkész-, és a tanítócsalád. 
Az iskolai tanítás átmenetileg a templomban és a sekrestyében folyt. Ugyanis a Duna parti ház 
egyrészt teljesen lepusztult, másrészt olyan adó terhet vetettek ki rá, amit a gyülekezet 
eladósodott helyzetében képtelen volt kifizetni. Egyetlen kiút volt: az épületet lakhatatlanná 
nyilváníttatták. A lelkész- és a tanítócsalád egy-egy szobába volt bezsúfolva. Nyugalmuk nem 
volt, mivel az építkezés folyamatosan tartott. 
A mutatós épületek között a vakolatát vesztett, leromlott templom kinézete zavarta a híveket. 
Ezért újabb gyűjtésbe kezdtek és adományaikból külső tatarozást végeztettek el és 
drótkerítéssel körbekerítették az egyházi területet. 
 Kritikus évek következtek. A bérlemények nem hozták a remélt hasznot. A hitel aktuális 
részletei komoly anyagi terhet jelentettek. Többször kellett halasztást kérni. Előfordult, hogy 
a törlesztő részletet csak egy újabb hitel felvételével lehetett rendezni és az utolsó pillanatban 
sikerült kivédeni az épületek lefoglalását. Az elkeseredett váci híveket így biztatta a lelkész: 
„meglátják, eljön az idő, amikor a gyülekezet az evangélikus egyházunk egyik legjobb anyagi 
helyzetben levő, önfenntartó közössége lesz!” Ez a mondat megtalálható a korabeli 
jegyzőkönyvekben.  
Mire a gyülekezet kifizette adósságát, bekövetkezett az államosítás. 
 Elsőként 1948. júliusában az iskola és gyülekezeti ház épületét kellett átadni. 1951-ben 
az egyházi földeket, a gyülekezet tulajdonában levő telkeket és a parókia alatti üzleteket 
államosították. Még a parókia kertjét is megosztották, hogy az állami bölcsőde gazdasági 
épületének és udvarának területet biztosítsanak. 
 1990-ben kezdődött el az egyházi kárpótlás. Vácott helyi megállapodás született.  
A város a gyülekezet házból a hasznosítható üzlethelyiségeket visszatartotta. A lepusztult 
emeleti és az 1960-as évek elején ráépített emeleti rész átadásáról döntött azzal, hogy az 
épületben a protestáns felekezetek általános iskolát indítanak. Jogerős határozat 1993. 
tavaszán született. Történeti dokumentumként megkaptam az akkori városi képviselők 
szavazatainak névszerinti jegyzőkönyvét - ki szavazott igennel és ki szavazott ellene. 
Tanulságos irat. 
 1993. júliusában – váci beiktatásomat követően, az első ügy, amiben a gyülekezetet 
képviseltem, az épület átvétele volt. Emlékszem a reklámszatyorra és benne több kiló kulcsra.  
Az egyházi kárpótlás ellenzői nem nyugodtak bele az épület visszaadásába. Folyamatosan 
érdeklődtek: Mi lesz az „evangélikus házzal”? Hol van a beígért iskola? „Túlnyerték magukat 
az evangélikusok.” Mielőtt hozzákezdhettünk volna az iskola gondolat megvalósításához 
szembesültünk a ténnyel: ebben az épületben többé sohasem lehet iskola, mert szennyezett 
a levegő. Kiderült, hogy használó előd - a kisegítő iskola - úgy tudott új épületbe költözni, hogy 
a gyerekek vérét bevizsgáltatták és az eredmény alapján az épület környezetét egészségre 
veszélyesnek ítélték és az államkincstárból kiutalt összegből azonnal új iskolát építettek.  Az 
egyházi ingatlanra pedig rákerült a bélyeg. 
 Az épület birtokbavételét követően, azonnal használatba vettünk két tantermet és a 
tornaszobát. Az ifjúság itt futballozott. Az egyik terem lett a gyülekezeti terem, a másikat 
hittanteremnek használtuk. A 2. emeleten a város galambjai fészkeltek. A ház romos volt, de 
legalább a miénk volt! Az ellenzéki kórus, mint féltett műkincshez, úgy ragaszkodott az épület 
falán díszelgő szocreál falfestéshez, ami egy birkózó alkatú tanító nénit ábrázolt, aki két 
kisgyerekkel készül átkelni a kereszteződés zebráján.  



 Az üzlethelyiségek ügye szintén érdekes történet. A parókia alatti üzleteket valamilyen 
adminisztrációs hiba vagy hivatali lazaság következtében nem telekkönyvezték az állam 
nevére. Papíron a gyülekezet tulajdonában maradtak. Bachát István lelkész és Káldy Zoltán 
püspök összefogásából a 80-as évek elején sikerült elérni, hogy a bérlőket összefogó 
szövetkezet a gyülekezet pénztárába fizessen valamilyen jelképes összegű használati díjat.  
A bölcsőde nem fizetett. Megszűnését követően az épületet kiürítve az egyház kezelésébe 
adták, ahol nyugdíjas lelkészlakást alakítottak ki. 
Sikerült úgy srófolni a bérleti díjakat, hogy a szövetkezetnek már nem érte meg benne lenni a 
láncolatban.  A bérleti jogviszonyban a 90-es évek végére kezelhető és irányítható helyzetet 
alakítottunk ki.  
Aztán következett a gyülekezeti ház üzleti sora. Ezt végképp nem akarta átadni a város 
önkormányzata. Nem egyházbarát, de korrekt és szavatartó testülettel egyezkedtünk. Javukra 
legyen írva, amit megbeszéltünk, azon nem változtattak.  
1968-ban a város lezáratta a Középvárosi temetőket. A temető lepusztult. A sírokat feldúlták. 
Sokan exhumálták a hozzátartozóikat. A régi nyilvántartás használhatatlan volt. A terület 
borzasztó állapotba züllött.  Az evangélikus temető felét valamilyen városi telekpanama révén 
társasházakkal beépítették. 30 év elteltével felszólítás érkezett, hogy a temetőnket tegyük 
rendbe. Néhány szombatunk ráment. Fát vágtunk, szemetet hordtunk. Reménytelen volt a 
helyzet. Közben a város felajánlotta igényét a területre. Ha a gyülekezet költségén 
elvégeztetjük a sírok feltárását és a temető előírás szerinti szanálását, a város szeretné 
megvásárolni az értékes területet. Pénzre nem volt szükségünk, de annál nagyobb igényünk 
volt, hogy végre az egyházi épületeink teljes tulajdonban a mieink legyenek. Csereajánlattal 
éltünk. A város a területért ingyen átadja a gyülekezeti ház földszinti üzleteit. 

Sokan a mai napig úgy tudják, hogy az evangélikusok megnyerték a városi kárpótlást. 
Súlyos ára volt ennek testvérek! Nem dobták csak úgy utánunk. Az, hogy ezek az épületek így 
néznek ki, komoly áldozat van benne! Köszönet és hála azoknak, akik ebben a nemes 
küzdelemben részt vettek és részt vesznek! 
 
 Így érkezünk el az evangélikus óvodához. 1993. őszén a városházára hívtak egy egyházi 
témájú megbeszélésre, ahol a deákvári katolikus óvoda alapításának kezdeményezéséről volt 
szó. A város alpolgármestere megkérdezte: hol tart a protestáns iskola szervezése? 
Tájékoztattam a gyülekezeti házzal kapcsolatos tisztiorvosi határozatról. Még ezen a 
tanácskozáson körvonalazódott egy evangélikus-református fenntartású protestáns óvoda 
terve, amihez egy megszűnő belvárosi óvodaépület – Rákóczi út 17. – nagyon alkalmas lenne. 
Ezt a város térítés nélkül, hosszútávra használatba adná a fenntartóknak. 
 Elkezdődött az álmodozás. De jó is lenne…! Ilyen felajánlást nem szabad elengedni! 
1993. novembere volt. Minden bizonytalan. Valós veszély volt a rendszerváltás utáni 
visszarendeződés. Sokan elvesztették a munkájukat. Vácott is jelentős volt a munkanélküliek, 
az elbocsátott, egzisztenciájukban elbizonytalanodott, kilátás nélküli emberek aránya.  
A születések száma érthető okból megcsappant. A keresztelések is megritkultak. Vácott is 
elkerülhetetlen volt az oktatási intézmények átszervezése – összevonás, bezárás, dolgozók 
elbocsátása. Szép gondolat az egyházi óvoda, de meggondolandó, mert nem lesz gyerek.  
Szabad-e kockáztatni?  
Aztán ha lesznek is gyerekek, találunk-e pedagógusokat és személyzetet? Nehéz idők voltak. 
Fel kellett adni a biztonságos, közalkalmazotti munkaviszonyt és elkezdeni egy bizonytalant. 
Voltak pedagógusok, akik támogatták a terveket, de őszintén elmondták félelmeiket. Ez akkor 
nagyon is érthető volt. Volt, aki már a jelentkezését is beadta és úgy számítottunk rá, mint 



meglevő óvónőre, de az utolsó pillanatban visszalépett. Más irányba dőltek el a választások és 
meggondolta magát. Hiába volt szülői igény az egyházi intézményre, nagyon nehéz volt a 
pedagógustoborzás. Ma biztos egzisztencia, tiszta jogviszony, társadalmilag stabil státus az 
egyházi nevelésben pedagógusként tevékenykedni. Egészen más volt a helyzet 25 éve! 
Találkoztunk rosszindulattal, sötétséggel, tájékozatlansággal, butasággal, gúnnyal, 
közömbösséggel. Mit fognak az egyházi óvodások csinálni? Egész nap térdelnek, böjtölnek, 
imádkoznak, vallásos énekeket énekelnek és bibliai felolvasásokat hallgatnak? 
Voltak híveink, akik elviekben támogatták az egyházi óvodát, de mivel messzebb volt, mint a 
legközelebbi városi, kényelmi okokból ezt választották. 
Viszont lelkesítő volt, hogy olyan egyháztól távoli családoktól kaptunk bizalmat, érdeklődést, 
akik bíztak az egyházban és bíztak bennünk. Óriási megtiszteltetés volt ez. 
Hogy lett az óvoda, végül is evangélikus óvoda? Református testvéreink kész tények elé 
állítottak: Ők adják az óvoda vezetését és az evangélikusok állják a költségeket. Évek múlva 
tudtuk meg ennek a mondatnak a hátterét. Az Oktatási Minisztérium legmagasabb köreiből – 
az államtitkárságról – érkezett számukra üzenet, hogy nagy változások készülnek 
Magyarországon, az egyházi intézmények helyzete kétséges és gyülekezetek is rámehetnek. 
Várjanak.  Ez volt Magyarország 1994-ben! 
Nekünk viszont volt püspökünk – Dr.Harmati Béla püspök úr. Egyházmegyénknek volt 
esperese – Detre János esperes úr. Ők azt mondták: kell ez az óvoda! Ha sikerül elindulni, nem 
fog megállni! Óriási segítség volt ez a biztos háttér. Volt támogató városvezetés. Volt tettre 
kész presbitériumunk és gyülekezetünk. Összefogtunk. Bozótot irtottunk. Lomokat 
szállítottunk. Takarítottunk. Festettünk. Készültünk az óvodai tanévkezdésre. 
Augusztusban elindult az óvoda. 1994. november 6-án – Dr.Harmati Béla - püspök úr 
felszentelte. Hiányos volt az óvónői gárda. Éppen elég gyerek volt ahhoz, hogy működjünk. 
Isten kegyelméből és gondviseléséből működünk! 25 év elteltével: Telt házzal! Teljes 
személyzettel! Sőt a gyülekezetünkben immáron 10 éve többet keresztelünk, mint amennyi 
testvérünket eltemetjük! 
Azóta megvettük az óvodát – mert volt olyan ciklus is, amikor az önkormányzat ilyen helyzetet 
teremtett. Egyeseknek adott. Mások vásároltak. Mi az utóbbi csoportba tartozunk. A 
gyülekezet megtakarításából, bővítettünk. Házat vettünk. Még a fenntartó gyülekezetek 
között is egyedülálló, hogy egy egyházközség az óvodájának egyik épületét teljesen önerőből 
megvásárolja. Mire manapság a bizottságokban végigment volna az ügy, már okafogyott lett 
volna az üzleti ajánlat. Ötször elkel az ingatlan. 
Más a mai egyházi és oktatási helyzet. Ki gondolta, hogy egyszer odáig jutunk, hogy az 
önkormányzatok kérve kérik az egyházat az iskoláik, óvodáik, gimnáziumaik, szakképzőik 
átvételére és fenntartására! Nemrég Vácott is volt ilyen kezdeményezés. Nem rajtunk múlt a 
kudarc. A közbeszédet hallva, a hírekről értesülve tisztán látszik, az egyházi átvétel jót tett 
volna a középiskola lendületének és szellemiségének. 
 

Nagy-nagy tisztelettel gondolok a 90-es évek iskolaalapítóira, akik vállalták az 
egzisztenciális terhet és a vele járó izgalmakat, a kockázatot! Ne feledkezzünk meg ezekről a 
„más időkről”! Nem szerencsés, ha kilyukad a múlt. Bizonyos mozzanatok felett átsiklunk, 
átértékeljük, a kritikus pillanatokban becsukjuk a szemünket, vagy elfordulunk. 25-30 év 
távlatában sokan léptek elő iskolaalapítókká – akik kétségtelenül jelen voltak, áldozatot is 
hoztak, de kivárva a második frontvonalban maradtak, hogy alkalmas pillanatban mindenki elé 
lépjenek. Viszont, ha a 90-es évek elején másként alakul az ország és vele együtt az egyházi 



iskolák sorsa, akkor ma máshol érvényesülnek. Lettek iskolamentők is, akik az iskolaalapítók 
helyére ültek és ma lelkesen emlékeznek. 

 
Hálás vagyok, hogy van óvodánk. Ha újra neki kellene lendülni, újra vállalnám a 

szervező feladatot!  
Örülök, amikor olyan óvónőkkel és dolgozókkal lehetek együtt és végezhetem a 
szolgálatomat, akiknek élethivatása és vállalkozása az egyházi óvoda. Akik sokat hallják 
tőlem és megértik miért mondom a 25 év tapasztalásából – az egyházi szolgálat veszélyes 
hivatás. Ápolt, igehallgatással és a gyülekezet közösségével gondozott hit nélkül kifejezetten 
veszélyes. Az egyházi intézmény dolgozója ápolt hit nélkül olyan, mint a magasban dolgozó 
építőmunkás biztonsági heveder nélkül. Csak idő kérdése, mikor billen ki, vagy súlyos esetben 
zökken meg a munkája és az élete. Egyházi intézményben dolgozni az egyik legszebb hivatás, 
egyházi szolgálat, sok-sok örömnek, a lélekben fiatalság üdítő tréningje. 
Isten éltesse gyülekezetünket, óvodánkat, egész egyházunkat, minden szolgálatunkat! 


