
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A hit  út ján 
(Lukács 24,13-33) 

 
TANÍTVÁNYAI KÖZÜL KETTEN AZNAP EGY FALUBA MENTEK… JÉZUS IS MELLÉJÜK 

SZEGİDÖTT, ÉS EGYÜTT MENT VELÜK. LÁTÁSUKAT AZONBAN VALAMI AKADÁ-

LYOZTA, ÉS NEM ISMERTÉK FEL İT. […] ÉS MÓZESTİL MEG VALAMENNYI PRÓFÉ-

TÁTÓL KEZDVE ELMAGYARÁZTA NEKIK MINDAZT, AMI AZ ÍRÁSOKBAN RÓLA 

SZÓLT.  
 

Az emmausi történet a keresz-
tyén élet szimbólumává lett az egy-
ház gondolkodásában. Alighanem 
az útonjárás fejezi ki a legjobban 
azt, hogy mi is a keresztyén élet, a 
krisztuskövetés. Nem páholyból 
szemléljük a világot, nem kívülrıl, 
hanem végigjárunk benne egy utat. 
Ezért is vetjük el azt a kifejezést, 
hogy a keresztyén hit egyfajta vi-
lágnézet. Mi nem világnézetet taní-
tunk, hanem egy útnak a követıi-
ként hívunk másokat is erre az útra. 

A történet jól ismert: az 
emmausi úton megy két jó barát, 
tanítványok, akik meglehetısen 
lehangoltan beszélgetnek Jézus 
tetteirıl, elítélésérıl, keresztre feszí-
tésérıl és haláláról. A „hogyan to-
vább” kérdése foglalkoztatja ıket. 
Az út, amit eddig jártak, puszta 
túléléssé lett. Érdemes-e tovább 

csinálni, mi lesz most, merre felé 
lehet menni ezek után.  

Útitársul melléjük szegıdik a Fel-
támadott, sıt, két utitársat kapnak: a 
feltámadott Urat és a Bibliát. A kettı 
egymástól elválaszthatatlan: az élı 
Jézus és a Szentírás. Tehát annak 
megtapasztalása, hogy az élı Jézus 
velük megy az úton, és annak meg-
tapasztalása, hogy az Írás segítségé-
vel beszélget velük.  

Az élı Úr nélkül a Biblia nem se-
gített volna a tanítványokon, hiszen a 
Feltámadott úgy vigasztalta ıket, 
hogy „Mózestıl, meg valamennyi prófé-
tától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, 
ami az Írásokban róla szólt.” A történe-
tek önmagukban csak történetek, az 
Írások csak írások maradnak, jelen-
tést attól kapnak, aki olvassa ıket. 
Egyszer a fülem hallatára kedveske-
dett valaki a gyermekének, és ezt 
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mondta a Bibliáról: „tudod, az a 
szép képes mesekönyv, amibıl 
esténként szoktam neked olvasni”. 
Némelyek számára úgy eleven, 
hogy egy nagyszerő eposz vagy 
bölcsességirodalom. Ez is ad neki 
valami életfélét. Igazán az élet 
könyvévé akkor válik, ha Jézus 
Krisztus lelke által szólal meg az 
Írás. 

Ez a kettı az egyház legnagyobb 
kincse ma is. Jézus él, és a Biblia 
által szól hozzánk. Hogyan történik 
ez? Úgy, ahogyan ez a történet is 
kezdıdik. Még csak két tanítvány, 
meglehetısen kiábrándultan, de 
Jézusról beszélget. Még nem tudják, 
de rövidesen átélik, hogy ahol ket-
ten vagy hárman az İ nevében 
együtt vannak, ott van közöttük 
Jézus is. Ez az egyház titka a földön. 
Emberek összejönnek, Jézusról be-
szélnek, és tapasztalják, hogy egy-
gyel többen vannak. Lehet, hogy 
sok mindent feleslegesen és balgán 
mondanak, de İ is bekapcsolódik a 
beszélgetésbe. 

Nem egyik pillanatról a másikra 
történik az a felismerés, hogy İ 
jelen van, hanem lépésrıl lépésre. 
Azt is mondhatjuk, hogy Jézus hit-
tanórát tart, végigmagyarázza az 
üdvtörténetet. Feltárja az összefüg-
géseket. Végigmondja az Ószövet-
ség rendjét: a Törvényt, a prófétá-
kat, a szent iratokat. Miért fontos 
ez? Mert így Isten eszköze a Biblia. 
Tájékozottnak kell lenni az alapvetı 
bibliai összefüggések és fogalmak 
rendjében. Ahol nagy, üres terek 
vannak a Biblia ismeretében, ott 

könnyen belebeszélnek valami mást, 
vagy pedig a saját hangunkat halljuk 
vissza, és így lesz a Biblia mindenre 
jó, amit igazolni akarunk belıle. 
Ugyanakkor a Bibliának megvan a 
középpontja, a ma is égı csipkebo-
kor. Jézus Krisztus van a középpont-
ban, İrá mutat minden a Biblia elsı 
lapjaitól kezdve, és İrá mutatnak 
vissza az Újszövetség könyvei. 

Így szeretnénk tanítani, prédikál-
ni, és különösen a gyermekeinket, 
ifjainkat bevezetni az Ige ismeretébe. 
A mi felelısségünk, tanítóké, hogy 
lesz-e „útitársuk”, aki megvigasztalja 
nemcsak ıket, hanem a keresı felnıt-
teket is, hogy új fényben kezdjenek 
látni mindent, a reménység távlatait 
kapják, és bizonyosságot a hit útjain. 
Az ige által történik ma is ez, a kije-
lentés fénye világítja át az életet, az 
utat, megmutatva azt, amit így mond 
Jézus: „hát nem ezt kellett-e elszenved-
nie a Krisztusnak és így megdicsıülnie?” 
A kellett törvényszerőségének a fel-
ismerésében lesz igazán életté ben-
nem, hogy mindez értem is kellett. 
Akkor történik meg mindez, amikor 
Jézus jön velünk az úton, és az isme-
retlen ismertté lesz a szemeink elıtt. 
Mi lehet ennél fontosabb mind a ma-
gunk, mind gyermekeink életében? 
Ez az emmausi út célja és csodája, 
járjunk rajta mi és gyermekeink egya-
ránt! 
Ámen 
 

Nagy Péter 
 



 

FÁNK, APOSTOLOK CSELEKEDETEI ÉS LAPULEVÉL, 
avagy 

mire emlékszik Viola a hittanos gyerektáborból? 
 

 Júniusban, a tanév végéhez köze-
ledve egyre növekvı izgalommal 
vártuk a szokolyai gyerektábort. 
Volt, aki azért izgult, mert alig is-
mert valakit a többiek közül, voltak, 
akik elsı táborukra készültek, én 
személy szerint azért, mert 7 lány és 
17 fiú jelentkezett a táborba. De júni-
us 15-én, vasárnap délután a vona-
ton, miután elénekeltük a 
„Hallelu…” kezdető éneket, min-
denki megnyugodott, vagy csak 
akkor izgultunk igazán? Nem is 
tudom. 

Arra viszont emlékszem, amint 
Szokolyára megérkezve a nagy cso-
magokkal úgy felszaladtunk a temp-
lomdombra, hogy túlmentünk a 
szálláshelyünkön is, sétálhattunk 
vissza. Lehet, hogy én vezettem a 
csapatot? (Arra már „nem emlék-
szem”.) Azt tudom, hogy a tábor 
témája a misszió volt. Reggelenként 
arról beszélgettünk kis csoportok-
ban, miben különböznek a keresz-
tyének azoktól, akik nem követik 
Jézust. A délelıtti elıadásokon az 
Apostolok cselekedeteibıl a követ-
kezı bibliai történetekkel foglalkoz-
tunk: a sánta meggyógyítása, István 
vértanú, a filippi börtönır, az efézusi 
ötvösök és a hajótörés. 

A gyerekek bemutattak négy je-
lenetet az egyháztörténet vértanúi-
ról, készültek plakátok a szabad 
vallásgyakorlat érdekében, volt hely-
színi riport Efézusból és palackposta 
a Földközi-tengerrıl. Esténként Mol-
nár Mária életét ismertük meg, 
persze a teknısvadászatot is. Emlék-
szem Szokolya felfedezésére, a reg-
geli tornákra, focira, gyöngyfőzésre, 
a csuringára, az akadályversenyre és 
a tábortőzre, és arra, hogy a szám-
háború elsı részében Dani mindig 
megtalálta a zászlót, de a végén azért 
a másik csapat is tudott gyızni. 

Emlékszem a nógrádi kirándulás-
ra, a lapulevélbıl készült esernyıkre 
és a finom fánkra, amivel Klári néni 
a csuromvizesre ázott természetjáró-
kat fogadta. Szép élmény volt a rév-
vel átmenni Kisorosziba, pancsolni a 
szigetcsúcson és távolról gyönyör-
ködni a visegrádi várban. Ha jól 
emlékszem, tavaly, Csákváron a 
kisfiú (mostani nagyfiú) szoba nyerte 
a tisztasági versenyt, télen, 
Piliscsabán az egyik lányszoba, idén 
nyáron, Szokolyán ismét a nagyfiúk 
szobája nyert. Lányok, legközelebb 
rajtatok a sor, hajrá! 
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Minden közösség életének komoly mércéje és szép feladata a következı nemzedékkel 
való foglalkozás. Gyülekezetünknek, Istennek hála, sok gyermek és fiatal a tagja. 
Igyekszünk minél többeknek, minél változatosabb módon és formában megmutatni 
Isten szeretetét, és minden gyereket és fiatalt bevonni a Vele való közösségbe. Íme egy 
csokor beszámoló a nyári táborokról fiatalok és a velük foglalkozók tollából. 

IL Y E N  V O L T  A  N Y Á RI  K I S I FI  T Á B O R  
 

Egy dalszöveg sora így szól: Szép 
volt, jó volt, köszönöm, ennyi! Na ez 
az, amit nem mondhatunk el a tábo-
runkról. A mai fiatalok nyelvén 
KIRÁLY volt. Részletezem: minden-
ki régóta várta, hogy menjünk, mi is, 
a kísérık is. (Viola, Eszter, Nagy 
Péter, a mi Zsuzsi nénink, és még 
sokan mások.) Nem voltunk sokan, 
15-en, ez volt az ı szerencséjük. 
Minden napot a nem létezı reggeli 
tornával kezdtünk, melyet fıleg mi 
ketten, Esztivel, a szervezıi alud-
tunk át a leggyakrabban. Miután 
már mindenki nagyon “fitt” volt, 
mehettünk reggelizni, melyet Zsuzsa 
néni bıségszarujából tálaltak. Sze-
rencsére az ezt követı szobavizit 
most kimaradt az életünkbıl. (Elvé-
reztünk volna, fıleg szégyenszemre 
a lányok.) A reggeli áhítatainkat 
kiscsoportokban tartottuk, témájuk a 
Zsoltárok voltak. 
Utána a különbözı személyiségtípu-
sokat tanulmányoztuk, na meg azt 
találgattuk, ki milyen. Ehhez sok 
feladatot tálaltak nekünk, melyek 
csak nagyon ritkán feküdték meg a 
gyomrunkat.  
Délutáni programjaink: kirándulás 
(esıben és sárban, nagyon tuti volt!), 
számháború, ahol a zászlóeldugás 
ment a legnehezebben. A lányok a 
kézmővességet szerették nagyon, a 

fiúk a ping-pong versenyt. (Bocsá-
nat, nem emlékszem, ki nyert, de 
gratulálunk!) 
Az esti áhítatot, melynek témája a 
magvetı volt, drámajátékokkal kö-
töttük össze. Mint néhány éve már, a 
héten végighúzódott az angyalkázás 
(mindenki igyekszik a neki titkosan 
kisorsolt embernek kedveskedni). 
Hát, én azt mondanám, érdekesen 
sült el a dolog, de semmi komoly 
gond nem volt, arra emlékeznék. A 
tábor helyi úrvacsorás istentisztelet-
tel zárult. 
Végül néhány jó és rossz vélemény a 
táborozók tollából: 
JÓ volt: Fagyi, kirándulás, kocsival 
mehettem a várhoz - jöhettem visz-
sza. Esti játékok, kézmőveskedés, 
kakaó, túra az esıben, málnás. 
ROSSZAK: Az esı rosszkor jött (hát 
igen, ez kétes érzelmeket váltott ki), 
kakasos ébresztı (na ja, ezt a jövı-
ben mellızni szíveskedjenek), meg 
volt kötve a kezünk. Tündi haza-
ment (brü-hü-hü). Nem volt rossz 
dolog (vagy nagyon optimista, vagy 
füllentıs). És valakinek volt képe azt 
írni, hogy ahol zsarnokság, ott Nagy 
Péter. 
Végezetül csak annyit, hogy… vár-
juk a következı tábort! 

Kováts Judit

 
A tanév kezdetével elindult a hitoktatás minden kerületi iskolában. Szom-

batonként a gyülekezeti teremben van hittanóra és konfirmációi elıkészí-

tı. Vasárnap, a felnıtt istentisztelet alatt gyerekistentiszteletet tartunk 

óvodás, alsós és felsıs korcsoportokban. A cserkészek pénteken, a kisifi 

vasárnap esténként találkozik. Lesz szündidei játszóház, és egyéb gyer-

mekprogramok. Minden gyereket várunk! 



LESZ-E ELÉG PÉNZE IDÉN A 
BUDAFOKI GYÜLEKEZETNEK? 

Kérdéseinkre Kovács Dorka, gyülekezetünk könyvelıje válaszol 
 

- Milyen anyagiakból gazdálkodnak 
a református egyházközségek?  
 

- Döntı többségük a mőködési kia-
dásait a gyülekezeti tagok egyház-
fenntartói járulékaiból és adománya-
iból fedezi. Néhány egyházközség 
rendelkezik bérbe adható ingatlan-
nal, egyes gyülekezetek pedig a 
kommunizmus idején államosított 
ingatlanjaik után évente pénzjáradé-
kot kapnak. Önkormányzati vagy 
állami támogatáshoz eseti jelleggel, 
legtöbbször pályázati úton lehet 
jutni, de mindig csupán valamilyen 
terv megvalósításához (pl. gyerme-
kek táborozatása, templomfelújítás). 
A gyülekezet a nagy egyháztól nem 
kap rendszeres támogatást, sıt min-
den egyházközség nagyságához és 
erejéhez mérten fizet közalapi hozzá-
járulást és más céladományokat a 
közös „magyar református” kasszá-
ba. 
A 21. században komoly kihívás 
elıtt áll a Református Egyház. A 
kistelepülések egyházközségei nem 
képesek önmaguk fenntartására, az 
adminisztrációs terhek is megnöve-
kedtek, amelyet képzett szakember 
nélkül a lelkész a teendıi mellett 
nem tud ellátni. A mai kapitalista 
világban az egyháznak is bizonyos 
értelemben úgy kell pénzügyileg 
mőködnie, mint egy vállalkozásnak. 
Nyugodt, biztos hitbeli és anyagi 
háttér nélkül az evangélium hirdeté-

sét, a missziói munkánkat nem lehet 
megfelelıen végezni.  
- Mennyi pénzbıl gazdálkodik a 
Budafoki Gyülekezet? 
 

A 2003-as év költségvetésének fı 
összege, amelybıl mi gazdálkodni 
próbálunk: kb. 6.000.000.- Ft, amely 
épphogy fedezi a fenntartási költsé-
geket, és beruházására már nem jut 
belıle. A jelentıs kiadási tételek az 
igen megnövekedett közüzemi díjak 
(mindennap van gyülekezeti alkal-
munk), a lelkészek fizetése, az állami 
és egyházi közterhek. 
 

- Egyensúly van a befizetések és a 
kiadások között, vagy hiánnyal kell 
küszködnie a gyülekezetnek? 
- A 2003-as évben augusztus hónap-
pal bezárólag Istennek hála fıbb 
bevételeink a tervezettnek megfele-
lıen teljesültek. Köszönjük a testvé-
rek befizetéseit! Az általános kiadá-
sainkon kívül komoly terhet ró gyü-
lekezetünkre a templomunk renová-
lása, melyhez ugyan kaptunk állami 
és önkormányzati támogatást is, de a 
munkák nagysága miatt többet kell 
kifizetnünk, mint amennyit kaptunk. 
A tervbe vett egyéb mőszaki korsze-
rősítések kiadásait a gyülekezeti 
tagok befizetésébıl tudjuk csak 
megvalósítani. Összességben el-
mondható, hogy a mőködési kiadá-
sokra van fedezet, viszont a fejleszté-
si, korszerősítési kiadásokat csak 
többletbefizetésekbıl, céladomá-
nyokból tudjuk megvalósítani. 

- Hogyan fizethetjük be a gyüleke-
zetnek az adományainkat? 
Lehetıség van: 

• személyes befizetésre a vasárnapi 
istentiszteletet követıen a pénztá-
rosi asztalnál, 
• hivatali órákban, a lelkészi hiva-
talban,  
•  csekken, amely szintén megta-
lálható a pénztárosi asztalon, 
• banki átutalással az OTP 
11722003–20023663 bankszámla-
számra. 

Minden esetben kérnénk a név, cím 
és az adomány céljának (egyházfenn-
tartói járulék, templomfelújítás, 
diakónia) pontos megjelölését!  
 

- Az Apeh-tól visszaigényelhetjük a 
befizetett összeg bizonyos százalé-
kát? 
 

Aki magánszemélyként fizet az egy-
ház javára közcélú adományt, és 
SZJA bevallást készít, az a befizetett 
összegrıl adóigazolást kap, melynek 
30 %-át (maximum 50e Ft-ot) az 
APEH-tól visszakapja. (Tehát aki egy 

évben 30.000 Ft-ot fizetett be az egy-
háznak, az 9000 Ft-ot visszakap) A 
nyugdíjas, diák, gyesen lévı testvé-
rekre csak abban az esetben vonat-
kozik az adó-visszatérítés, ha adókö-
teles jövedelemmel is rendelkeznek.  
Akik több személy részére fizetnek 
be vagy utalnak az egyházközségnek 
egy összegben, legyenek szívesek a 
hivatalban jelezni, hogy név szerint 
kikre és milyen arányban könyveljük 
az adományokat (például: XY a saját 
bankszámlájáról utal havonta 3.000 
Ft egyházfenntartói járulékot, de 
szeretné, ha a feleségére, lányára és 
saját magára lenne havi 1000 Ft - 
1000 Ft könyvelve). Utólagosan, 
sajnos nem lehet átkönyvelni az 
összegeket. 
Cég nevében is lehet befizetni ado-
mányt. Az így befizetett összeggel a 
társasági nyereségadó-alapot lehet 
csökkenteni. 
 

- Mindenki nevében köszönjük a 
tájékoztatást, és a gyülekezetért 
végzett szorgos munkát. 

 

ÉPÍTKEZÉSEINKRİL ÉS TERVEINKRİL 
 

A templom tetejének renoválása  ha-
laszthatatlanná vált. A palatetı 70 
éven keresztül kitartott, mára azon-
ban az egész tetıszerkezet végve-
szélybe került a beázások miatt. A 
felmérés megállapította, hogy ki kell 
cserélni a födémszerkezet felsı 
deszkázatát; le kell bárdolni a geren-
dákat, ahol gombásodás van; a sza-
rufák megerısítése is szükséges, és 
teljesen ki kell cserélni a lécezést. A 
szakemberek a cserépborítást és a 
bádogozás szakszerő felújítását java-

solták. Új bádogozás egyelıre nem 
látszik elérhetınek, de a hosszútávú 
tervek szerint célszerő lesz a tor-
nyokkal egyidıben ezt a munkát is 
elvégezni. 

A tetı cseréjét két fázisban kép-
zeltük el. Az idei évre elıször a pad-
lásdeszkázat és a faszerkezet felújí-
tása és fertıtlenítése mellett a kupo-
la feletti tetızet nélkül gondoltuk a 
cserét, azonban örömmel állapítot-
tuk meg, hogy van lehetıség a teljes 
tetı felújítására. 



Talán kevesen tudják, hogy az 
összköltség meghaladja a 7 millió 
forintot. Ezt az összeget még az 
elızı kormány pályázata tette lehe-
tıvé a NKÖM programján keresztül, 
azonkívül a budafoki önkormányzat 
a tavalyi és az idei esztendıben 800-
800 ezer Ft-t bocsátott a rendelkezé-
sünkre, szintén pályázat útján. Ezú-
ton is köszönetet mondunk a minisz-
tériumnak és az önkormányzatnak. 
Enélkül a támogatás nélkül nagyon 
súlyos gondoknak néztünk volna 
elébe az idei téltıl kezdve.  
 
További terveink 
 

Szeretnénk folytatni a templom 
renoválását kivülrıl és belülrıl. Ez 
a következı évtized munkálatait is 
meghatározza, és ezután sem nélkü-
lözhetjük a gyülekezeti tagok áldo-
zatkészségét. Elengedhetetlen a 
templom belsı felújítása, a teljes 
villamosrendszer cseréje is. 
  
A közeljövı legfontosabb beruházásai 
 

Folyamatban van a templom és a 
parókia elemi szintő biztonsági 
rendszerének a kiépítése, hiszen az 
idén nyáron többször is történt be-
hatolás a templomba, kisebb lopá-
sok napirenden vannak az udvaron. 
Néhány alacsonyfogyasztású de jó 
hatásfokú lámpának egész éjjel égni 
kell az udvaron. Szeretnénk az ajtó-
kat és a nyílászárókat megerısíteni. 

Isten iránti hálával szenteltük fel 
a harmadik harangunkat, de a ha-
rangot tartó szerkezetet meg kell 

erısíteni, a harangot mőködtetı 
szerelvényeket az elektromos meg-
hajtószerkezettel együtt ki kell cse-
rélni. Jelenleg veszély nélkül egy 
harangot tudunk megszólaltatni. 
Nem szabad elfeledkezni az orgo-
nánk sanyarú állapotáról sem. Saj-
nos sokkal  nagyobb gondjaink van-
nak vele, mint gondoltuk. Egy ideig-
lenes javítás mindenképpen szüksé-
ges, de a felújítás nem maradhat el a 
közeljövıben. 
Mindezekrıl a tervekrıl, gondokról 
részletes tájékoztatást kapnak a 
testvérek az elkövetkezı idıkben. 
Mindent megteszünk azért, hogy 
megteremtsük a további beruházá-
sok anyagi alapját, tudnunk kell 
azonban, hogy elsısorban önma-
gunkra számíthatunk. Nagyon fon-
tos azt látni, hogy a templom, a 
gyülekezet helyiségei, a parókia nem 
a személytelen „egyházé”. Az egyház 
mi vagyunk, s benne mindig a mi 
otthonunkról, a mi életünkrıl, terve-
inkrıl, reménységeinkrıl van szó. 

Nagy Péter

P R O G R A M O K  
 
Filmvetítés: Október 12-én, vasár-
nap 16 órakor vetítjük a magyaror-
szági protestáns egyházak 1945-89 
közötti életérıl szóló film II. részét 
(1956-89). 
Szeptember 14-én néztük meg az 
1945-55-ig tartó I. részt. Az 50 perces 
vetítést több mint másfél órás élénk 
beszélgetés követte a film történész 
szakértıjével. Mindenkit szeretettel 
várunk ennek a hiánypótló alkotás-
nak a megtekintésére. 
 

Virrasztás: Október 31-én este 9-tıl 
november 1-én reggel 5-ig. A 
gyülekezet megújulásáért, lelki 
ébredésért könyörgünk.  
„Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy 
kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, 
de a test erıtlen.” (Mt 26,41) 
 

Szünidei játszóházat rendezünk 
az ıszi szünetben, október 20-21-én 
reggel 8-tól délután 4-ig. Tervezett 
programja: bibliai tanítás, ének, já-
ték, kézmőves foglalkozás, kirándu-
lás. 
 

Mezıpaniti út: Október 22-26 kö-
zött mezıpaniti testvérgyülekeze-
tünket látogatjuk meg, egy erdélyi 
kirándulással egybekötve. 
Program: 
22-én reggel indulás a templom elıl. 
Szállás Bánffyhunyadon. Kalotaszegi 
nevezetességek megtekintése. 
23-án kolozsvári városnézés, délután 
érkezés Mezıpanitra. Este istentisz-
telet. 
24-25-én mezıpaniti ismerkedés, 
kirándulások Marosvásárhelyre, 
Szovátára, Parajdra és Korondra. 

26-án a délelıtti istentisztelet után 
hazaindulás, hazaérkezés reménység 
szerint éjfél elıtt.  
A költség a jelentkezık számától 
függ. Tele busz esetén a buszköltség 
kb. 10-12 ezer Ft, a szállás, étkezés 5-
7000 Ft. Anyagi okok miatt senki se 
mondja le az utat, akinek ilyen gond-
ja van, jelezze. 
Jelentkezés: a pénztárosi asztalnál 
kitett íveken vagy Németh Gézánál 
(226-0453 vagy nemeth@tmit.hu), 
október 1-ig. 
 

Ádventi gyermekmősor lesz ad-
vent elsı vasárnapján, november 30-
án, délután 4 órakor. Az idén szeret-
nénk, ha a sok karácsonyi mősor 
között a templomi lenne az elsı, az 
ünnepi várakozásra ráhangoló alka-
lom gyermekeink számára. 
 

A szombati nıi délutánok 
idıpontjai: 
Szeptember 20.: 
díszdoboz készítése 
November 1-én 14-18 óráig: 
Karácsonyi dísztárgyak készítése. 
November 29.: 
Különleges teadélután 
december 7-én, vasárnap, istentiszte-
let után: 
Karácsonyi vásár (a begyőlt pénz 
egy részét az ırbottyáni otthon kará-
csonyi ajándékára adjuk.) 
December 13-án, szombaton délelıtt: 
az ırbottyániaknak szánt ajándék 
elıkészítése és csomagolása 
Kérdésekkel, jelentkezéssel hívják 
Boross Klárát (204-5811) vagy 
Beth Van Bebbert (208-4611) 



HÍREK 
 
Megújult a Budafoki Református 
Keresztény Alapítvány kuratóri-
uma: 
Az öttagú kuratórium tagjait (Hajnal 
Tünde, Vidák Zita, Kovács Örs, Nagy 
Péter lelkész és Szirmai Sándor) a 
gyülekezet presbitériuma választotta 
meg. Az alapítvány elnöke és egyben 
képviselıje Kovács Örs. 
 
Az Alapítvány bevétele az adó 
1 %-nak felajánlásából: 
A 2002. évi személyi jövedelemadó egy 
százalékának felajánlásakor az egy-
háztagok döntı többsége a Budafoki 
Református Keresztény Alapítványt 
jelölte meg kedvezményezettként. Az 
APEH nyilvántartása szerint várha-
tóan 427.591 Ft-ot fognak átutalni az 
alapítvány bankszámlájára. Ezúton 
is köszönjük a felajánlásokat.  

ALKALMAINK 
 

Vasárnap: 
9.30 Istentiszteletre készülı 

imaközösség 
10.00 Istentisztelet 

(elsı vasárnap úrvacsora) 
11.00. Imaközösség 

(hónap utolsó vasárnapján) 
16.00 Derekas 

(hónap 2. vasárnapján) 
17.00 Középiskolás ifi 
19.00 Nagyifi 
Hétfı 
10.00 Baba-mama kör 
Kedd: 
18.00 Bibliaóra 
Szerda:  
9.00 Kézimunka kör 
10.00  Bibliaóra 
11.30 Óvodások áhítata 

14.00 Óvodai munkatársak áhítata 
18.00 Nıi bibliaóra 
Csütörtök 
 8.00 Reggeli áhítat 
Péntek:  
16.00 Cserkészet 
Szombat 
10.00 Gyülekezeti hittan 
11.00 Konfirmáció elıkészítı 
 
 
Érdeklıdni lehet: 

Budapest-Budafoki 
Református Egyházközség 
1221 Bp. Kárpitos u.2. 
Tel: 229-2278 
Lelkészek: Tóth Viola és Nagy Péter 
Gondnok: Fórizs István 
Diakónus: Szabó Kata 

KÉRÉSEK 
 

ÁFÁ-s számla: 
Kérjük azokat, akik az egyházközség 
pénzébıl vásárolnak valamit a gyüle-
kezet részére, hogy a Vevı neve rovat-
ba a gyülekezet teljes vagy rövidített 
nevét írják ki: Budapest-Budafoki Re-
formátus Egyházközség (röv.: Bp.-Bfoki 
Reform. Egyházközség) 1221. Bp. Kár-
pitos u. 2. Más megnevezéső bizonyla-
tot nem tudunk elfogadni. Vásárlás-
kor minden esetben ellenırizzék a 
megnevezés pontosságát. 
 

A Cserkészet és az Óvoda 
támogatása 
Kérjük azokat, hogy akik eddig az 
Alapítványon keresztül támogatták 
gyülekezetünk cserkészcsapatának 
vagy óvodájának a mőködését, ado-
mányaikat ezentúl az egyházközség 
pénztárába vagy számlájára fizessék 
be. Errıl is tudunk adót csökkentı 
igazolást adni.  

 


