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Budapest, 1947. október 17. -  

A Szentendre Város Díszpolgára kitüntetést 2015-ben vette át 

Édesapja református lelkész volt. Öten voltak testvérek, akik közül egyedül ő választotta a 

lelkészi hivatást. 

Erről az életre szóló döntéséről így vallott:  

„Eredetileg fizikusnak készültem, reáltantárgyakból voltam jó, de az érettségi előtt egy évvel, 

tizenhét évesen elhívást kaptam az Örökkévalótól a szolgálatra. Úgy éreztem, ez a bibliai 

mondat hozzám szól és vezérel: „Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan 

időben”. Sok mindent megbántam már életemben, de ezt a döntésemet soha.” 

Teológiát és pszichológiát végzett, ez utóbbi szakterületen doktori fokozatot is szerzett.  

1982 novembere óta a Szentendrei Református egyházközség lelkipásztora, a leghosszabb 

ideje egyházi vezető városunkban. Szentendrére érkezése után a templomba járó hívek száma 

folyamatosan emelkedni kezdett. 

1989-93 között a European Conference on Pastoral Care and Counselling főtitkára, 1990-ben 

a Columbia Theological Seminary (USA) vendégprofesszora volt.  

Lelkipásztori szolgálata mellett megalapította és vezeti a Református Telefon-lelkigondozást. 

Az American Journal of Pastoral Counseling (1994-2007) és a Spirituality in Mental Health 

(2007-) szerkesztő bizottságának tagja.  

Az ELTE BTK Pszichológia Szakán előadó 1995 és 2001 között. 

1991-ben Dr. P. Tóth Béla a hívek között felmérte a református közösség 1950-ben 

államosított gimnáziuma újra megnyitása iránti igényeket. Az eredmény azt mutatta, hogy a 

városi és környékbeli gyülekezetekben nagy örömmel fogadnák az iskola újranyitását.  

10 éves harc után, számos különböző helyszínre vonatozó ötlet elvetése után a régi református 

gimnázium és kollégium (volt Pajor-kúria, ma Ferenczy Múzeum) helyett az egyházi 

kárpótlás keretében a Református Egyházközség megkapta a Szentendrei Tűzoltóság és 

Rendőrség volt székházát s itt 1999. szeptember 1-jén megnyitotta kapuit a Szentendrei 

Református Gimnázium.  



Az iskola megalapítása és megnyitása után azonban még nem ért véget a munka: a Tűzoltóság 

csak 2001-ben költözött ki végleg az épületből, ekkor öt új tantermet alakítottak ki és még 

ebben az évben elkezdték az új szárny építését is, melyet 2004-ben adtak át.   

2008-ban megkezdődött a Gimnázium tetőterében a kápolna és díszterem, 2009-ben az új 

tornacsarnok építése és a díszudvar kialakítása, ezek felszentelésére és használatba vételére 

2010 szeptemberében került sor. A kápolnát és a díszudvart szentendrei művészek 

reprezentatív műalkotásai díszítik (Deim Pál: A Szentlélek kitöltetésének pünkösdi 
lángnyelvei, ólomüveg kompozíció; Farkas Ádám: Univerzum, gránit díszkút; Szuromi Imre: 
Szabadulás, triptichon).  

2011-ben befejeződött az épület teljes hőszigetelése is.  

Ezt az itt csak néhány sorban összefoglalható, de valójában heroikus szervező és kivitelező 

munkát dr. P. Tóth Bála lelkész irányításával és minden apró részletre is kiterjedő figyelme 

mellett végezték el; a jelentős összegű állami támogatások mellett a református hívek 

áldozatos önkéntes segítségével és ugyancsak nagy összegű adományaik, örökhagyásaik 

révén.  

Dr. P. Tóth Béla 2015-ben nyugalomba vonult. Igehirdetéseit azonban ezután is folytatja, 

tartalmas gondolatait – ahogy azt az eddigiekben is tette – interneteten  a http://ptothbela.com/ 

oldalon olvashatjuk.  

Lelkészi munkájában hívő segítője, a gimnázium megalapításában és működtetésében 

szakértő támogatója, magánéletében mindvégig hű társa felesége, Dr. P. Tóth Béláné 

Bodonhelyi Zsuzsanna. 

Forrás: 
A szentendrei Református Gimnázium honlapja - http://szrg.hu/ 
Széles Nóra: Áldott béke a fügefa alatt. Interjú. Szentendre és Vidéke, 2015. augusztus 24. 
 


