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Reformáció ünnepe 
 

Jó, ha ilyenkor egy-egy mondatban, gondolatban megfogalmazzuk a 
magunk számára azt, hogy mit jelent nekünk a református gyülekezethez való 
tartozás. Vannak e ennek a személyes életünkre nézve is konzekvenciái, vagy 
inkább csak elődeinkre, családi tradíciókra való tekintettel használjuk a refor-
mátus megnevezést. 

Ez sem mellőzhető szempont, de valami élőbbre, élettel telire van szük-
ségünk. Eszembe jutott korábbi szolgálati helyem környéke. Pécs és Komló 
között a mánfai völgyben volt egy forrás. Ezt a kis forrást valaki gondosan 
kiépítette, tisztogatta. Nem volt bővizű forrás, mert számos ága a föld alatt 
folyt tovább, de ez a kis ér a domb lábánál szépen folyt úgy, hogy alá lehetett 
tenni egy poharat és inni belőle. Mindig volt az autómban egy kis pohár. Nyá-
ron a 40 fokos hőségben volt igazán nagy élmény inni egy pohár forrásvizet. 
Aki ivott már valódi forrásvizet, az tudja, hogy ez mit jelent. A hideg, tiszta víz 
tartalmazza mindazokat az ásványi anyagokat, amelyekre szükségünk van. 
Egyetlen pohárka is azonnal oltja a szomjunkat, és egész szervezetünk felüdül. 
Nagy melegekben nem az a jó, ha literszámra isszuk a sterilizált bolti vizeket, 
hanem ha vesszük a fáradságot, találhatunk magunknak iható forrásvizet. Ab-
ból kell időnként egyet-egyet kortyolni. A víz minősége számít elsősorban. 
Természetesen ehhez a forráshoz kell vissza menni. 

A reformáció ezt fedezte fel: A keresztyén hit akkor lesz igazán üdítő, 
üdvözítő, ha visszamegyünk a forrásaihoz. Ez a forrás maga az Úr Jézus Krisz-
tus a Lélek által. Isten így gondoskodott az ő megismeréséről és kijelölte azt a 
helyet is, ahol kapni lehet az élet vizét: ez pedig a Szentírás. A Biblia évében 
különösen fontos tudni, hogy eleink mekkora munkát végeztek el a Szentírás 
fordításával, magyarázásával, áldozatos terjesztésével. Azt is tudni kell, ma 
már az Ige egyháza nem csupán a protestáns felekezetek megjelölésének kifeje-

zése. Ha szeretnénk megőrizni sajátosságainkat, akkor nem elég a múltra való 
hivatkozás, a jelenünket kell itt és most kompromisszum nélkül az ige mérlegé-
re tennünk, együtt, a gyülekezeteknek és személyenként, akik vallják a mi 
Urunk Jézus Krisztus nevét a világ előtt.  

Nagy Péter 
 
 

„Péternek ekkor eszébe jutott, amit Jézus mondott neki ...” 
(gondnoki beszámoló) 

 
Márk 14, 72  „Péternek ekkor eszébe jutott, amit Jézus mondott neki:  

"Mielőtt a kakas kétszer megszólal, háromszor tagadsz meg engem." És sírásra fakadt.” 
 
A mostani beszámolóban az iskolakezdés és a reformáció ünnepe közötti gyü-
lekezeti eseményeket tekintem át. A szeptember a nyári szünet utáni iskola-
kezdés időszaka a fiataloknak, az őszi vetés és sokféle gyümölcs begyűjtésének, 
a szüretnek az alkalma a felnőtteknek. A januári évkezdéshez hasonlóan ilyen-
kor is sokféle fogadalom születik. A reformáció emlékünnepéhez közeledve 
vizsgáljuk meg, hogyan állunk fogadalmainkkal, milyen gyümölcsöket hoz-
tunk! Az iskolában, a munkahelyen, a családban felvállaltuk-e Krisztushoz való 
kötődésünket? Az eredménnyel merjünk szembenézni és örvendezni, vagy - ha 
az a méltó - sírni, és újrakezdeni. Kövessük Péter apostol példáját! 
 
Szeptember 6-7-én került megrendezésre a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál 
keretében hagyománnyá vált missziós alkalmunk, a Szőlőskert Gyermeksátor 
a kerületi önkormányzat támogatásával. Köszönjük a szervező és közreműkö-
dő önkéntes munkatársak – különösen is a cserkész fiatalok - szolgálatát. 
 
A zsoltáros istentisztelet (vespera) őszi első alkalma október 4-én, volt. A most 
már évek óta rendszeresen tartott alkalmon kialakult a „törzstagok” kis csapa-
ta, amihez hívunk és várunk további zeneszerető ifjakat és idősebbeket egya-
ránt a novemberi 8-i és a december 6-i alkalomra is.  
 
Szeptember 12-én volt az ismételten kibővült – már 175 gyermeket fogadó - 
Halacska Református Óvoda tanévnyitója. Az október 18-i Halacska Napról a 
Hírlevél más helyén számolunk be. Mindenkit szeretettel várunk december 12-
én, amikor hálát adunk az óvoda 10 éves fennállásáért a karácsonyi ünnepély 
keretében. 
 



A Budafoki esték sorozaton az őszi témakör: „Keresztyénség és üzlet”. Az 
első előadást szeptember 23-án, 19 órakor tartottuk a gyülekezeti teremben. 
Előadónk, Dr. Frenyó Zoltán filozófus, történész, az MTA Filozófiai Intézet 
munkatársa a téma elvi alapvetését végezte el. Október 21-én gyülekezetünk 
vállalkozó tagjai közül Piróth Béla, a Lampart Budafoki Zománc Kft ügyvezető-
je, Szalontay Károly, a Karzol cégcsoport résztulajdonosa és Gyarmati Imre, a 
Tendál Szövetkezet ügyvezetője osztották meg gondolataikat Hörömpöly Csa-
ba, az AC Humán Tanácsadó Kft vezetési tanácsadója moderálása mellett. No-
vemberben Dr. Béres József a Béres Gyógyszergyártó Zrt. elnöke lesz a vendé-
günk. Kérjük, hogy gyülekezetünk tagjain kívül más érdeklődőket is hívjunk-
hozzunk magunkkal erre az esemény-sorozatra.  
 
Szeptember 28-án a diakóniai vasárnapon Dr. Szabó István püspök az egy-
házmegyei szószékcserés igehirdetés alkalmával látogatott hozzánk feleségével 
együtt. A mi lelkészünk, Nagy Péter Soroksáron szolgált. Az egyházmegye 
gyülekezetei az aznapi perselypénzzel a Pestlőrinc-Szemere-telepi templomépí-
tést támogatták. 
 
Az október 11-i Demjén István gyülekezeti nap közösségünk igazi ünnepe 
volt, amit jól tükröz a részletesebb beszámoló ebben a Hírlevélben. Köszönjük a 
szervezők és a résztvevők lelkesedését. 
 
A november 1-i templomtakarítás dátuma rendhagyó, de az összetorlódott 
időpontok miatt csak ezt a lombhullás utáni dátumot találtuk. Ha elég sokan 
leszünk, akkor hamar végzünk és még szombaton jut idő a családi sírok meglá-
togatására is. 
 
November 8-án ismét várjuk a Bibliaismereti versenyre a családok apraját-
nagyját. A részletes felhívást olvassák el a Hírlevélben.  
 
November 9-én lesz a konfirmáció-megerősítés alkalma. Kérem, hogy érdekelt 
ismerőseinket is hívjuk haza, a budafoki templomba, ha máshova költöztek. 
 
November 29-én lesz a hagyományosan különleges adventi női délután, amire 
gyülekezeten kívüli érdeklődőket is szeretettel várunk. Másnap, 30-án kerül sor 
a hittanos adventi gyermekműsorra.  
 
Ismételten jeleznünk kell, hogy a közüzemi díjak emelkedése, a hitoktatói óra-
díjak csökkenése és a diakónia támogatása néhány olyan főbb tétel, melyek az 

idei költségvetésben különösen hangsúlyossá teszik az egyházfenntartói járu-
lékok jelentős növekedését. Kérjük, hogy ki-ki lehetőségei szerint hozza meg 
ezeket az áldozatokat és bátorítson erre másokat is. Egyházunk gazdasági tör-
vénye szerint az ajánlott minimál összeg a jövedelem 1%-a. Augusztus végéhez 
hasonlóan október vége felé is idei bevételeink és kiadásaink egyenlege tovább-
ra is mintegy 1 millió forint hiányt mutat. A 400 választó részéről ez átlagosan 
2500 Ft plusz befizetéssel egyenesbe hozható. 
 
A Reformáció ünnepétől a Karácsony felé haladva mindenkinek hitbeli elmé-
lyülést és az élő Krisztus békességét kívánom. 
 

Testvéri köszöntéssel, 
Budafok, 2008. október 30. 

Németh Géza 
gondnok 

 

Szőlőskert Gyermeksátor 

Az idei évben már a harmadik Szőlőskert Gyermeksátor szervezésében vettem 
részt. Végig néztem az elmúlt három év meghirdetett programjait, elsőre nem 
találtam köztük különbséget. 

Számomra azonban az idei sátor egy sokkal folyamatosabb, egyenletesebb ren-
dezvény képét adta. A nagy sátorban rövid szünetekkel, folyamatos volt a mű-
sor, a három kézműves asztalnál egyfolytában festettek és készültek a színes 
pólók. A szabadtéri alkalmi játszótérben mindig voltak gyerekek. Szombaton 
este (bár ebben a jó időjárás is segített) még a sötétben, este nyolc után is sok 
gyerek játszott. A Játsszunk csodavilágot sátorban mindig akadt jelentkező, 
próbálták a jelmezeket, játszották a szerepeket. Újdonság volt idén a Biblia 
sátor, ahol szombaton reggeltől vasárnap délutánig szünet nélkül olvastuk és 
hallottuk a Bibliát. 

Az idei és az elmúlt gyermeksátrakat a következő igével tudom összefoglalni: 
„Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és 
megnyittatik nektek.” (Lk 11:9).  

Szabados László 
 



II. Demjén István gyülekezeti nap. 
 

Október 11.-én a Budafoki Egyházközségben hagyományt teremtve 
másodszor emlékeztünk meg templomunk felépülésének évfordulóján Demjén 
Istvánról és templomépítő elődeinkről. 

Délelőtt 9 órától a gyülekezet apraja-nagyja belevetette magát az ünne-
pi forgatagba. Kezdődtek a sportversenyek. Két asztalon, sok korcsoportban 
ping-pong csaták folytak. Népszerű volt az íjászat is, ahol kicsik és nagyok 
egyaránt kipróbálták magukat. Hatalmas csocso-csaták is dúltak, de talán leg-
népszerűbb most is a kispályás labdarugó bajnokság volt. Sok csoport, sport-
szerű és szerencsére sérülésmentes összecsapásai nagy közönségsikert arattak. 
Sok volt a szurkoló, és mindenki talált magának csapatot, amelyet nagy hang-
erővel bíztatott is. Közben csendesen apró művészek is alkottak az aszfaltrajz 
versenyen. 

A jó hangulatot fokozta a kertben felállított három bogrács körüli sür-
gés-forgás. Voltak, akik a sporteszközöket felcserélték a krumplihámozóra, 
elősegítve, hogy a versenyek végére elkészüljön az ebéd is. A gyülekezeti te-
remben csodálatos sütemény-alkotások várták a hozzáértő zsűri bírálatát. A 
versenyek végén a templomban áhítattal és hálaadással zártuk a délelőttöt, jó 
hangulatú eredményhirdetésen jutalmaztuk a győzteseket és a résztvevőket.. 
Ezután jöhetett a várva várt ebéd! Gulyás és káposztás hús volt a menü. A 
szervezők a kb. 100 fő résztvevő láttán a választékot megtoldották egy nagy 
adag paprikás krumplival, így mindenki jóllakott. Desszertként a sütemény 
sütő verseny alkotásait  fogyasztottuk el. 

Öröm volt látni a sok elégedett arcot! A fizikai megújuláson túl a lelki 
megújulás és a közösségépítés is eredménye volt a remek hangulatú napnak. 

Volt még egy ünnepélyes aktus: átadtuk a Demjén István vándor-
serleget és emlékkönyvet, melyet a presbiterek győztes futballcsapata érdemelt 
ki. Terveink szerint a vándorserleget és a könyvet negyedévenként a gyüleke-
zeti tagok javaslatai alapján, egy arra érdemes testvérünknek adnák át szolgála-
ta elismeréseként. 

Demjén István visszaemlékezésében olvashatjuk, hogy a templom fun-
damentumát mélyre kellett ásni. Az áldott munka eredményeként erős temp-
lom és erős gyülekezet épülhetett fel. Ez a példa adhat nekünk erőt és bátorítást 
a további építkezéshez. A gyülekezeti tagok áldozatvállalásainak eredménye-
ként sok ilyen szép élményben lehet részünk, mint ezen a napsütéses szomba-
ton.  

Szalontay Zsuzsa 
 

Halacska-nap 
 
A Halacska óvoda fennállásának 10. évében, 2008. október 18-án tartottuk az 
első Halacska-napot. 
 
Isten áldását kérve, reggel kilenc órakor áhitattal nyitotta a napot az óvoda 
vezetője, Ablonczyné Vándor Margit. 
 
A jó hangulatú napon gyerekek és szüleik közösen vettek részt ügyességi aka-
dályversenyen, bábelőadáson. Ebédre paprikás krumplit ettünk, melyet az 
óvodába járó gyerekek szülei készítettek a délelőtt folyamán az udvaron. A 
három bográcsban főzött étel bőven elég volt a gyerekek és felnőttek számára. 
A szabadban elköltött ebéd után a csoportokban készítettek az óvoda hálójába 
különböző technikával halacskákat, melyek a gyerekeket szimbolizálják. A 
Madárdal együttes táncháza után, a nap lezárásaképpen minden gyerek egy 
héliumos lufit kapott, melyet egyszerre engedtek a magasba. 
 
Isten, mint minden napon, ezen is velünk volt. Rengeteg szeretetet kaptunk,  jó 
időt, problémamentes eseményeket. Hálás szívvel gondolunk vissza erre a 
napra. 
 

Csipak Viktória 
 
 

Ádventi kézműves délután 
 

November 29-én szombaton délután 15.30 kezdődik a gyülekezeti terem-
ben az a különleges női délután, ahol együtt készülhetünk ádvent ünnepére. A 
programot szervező hölgyek (gyülekezetünk tagjai) megvásárolják, és előkészí-
tik a szükséges eszközöket, és kreatív ötleteikkel segítik a résztvevőket az alko-
tásban.  

Szeretettel várjuk Testvéreinket, akik jó hangulatban, kellemes társaság-
ban saját maguk szeretnék megalkotni otthonuk ádventi díszeit. Bátorítjuk 
azokat is, akik eddig készen vették az ádventi koszorút vagy egyedül készítet-
ték otthon, éljenek azzal a lehetőséggel, hogy együtt, egymást segítve, beszél-
getve élvezzük a közös tevékenység áldásait!  

A részletekről érdeklődni és jelentkezni Rideg Erikánál lehet. A 2264001-
es  telefonszámon 

 



Ádventi gyermekműsor 
 
November 30-án vasárnap délután 4 órakor tartjuk ádvent első vasárna-

pi, ünnepi istentiszteletünket templomunkban. Ezen az alkalmon a gyermekek, 
fiatalok szolgálnak és dicsőítik Istent énekkel, verssel, színdarab bemutatásá-
val. 

  
Ahhoz, hogy ez igazi ünneplés legyen tanulásra, gyakorlásra van szük-

ség. November 8-án, szombaton 10 órakor lesz a szereposztás a gyülekezeti 
teremben. A próbák is szombatonként lesznek, november 15-én, november 22-
én és november 29-én délelőtt próbálunk szintén a gyülekezeti teremben és a 
templomban. (A pontos időpontot a szereplőkkel személyesen egyeztetjük.)  

 
Érdeklődni és jelentkezni a következő telefonszámokon lehet:  
Némethné Pötördi Zsuzsa  06-30-69-66-045, 
 Papp-Tóth Viola 06-30-520-73-02 

 
 
 
Bibliaismereti vetélkedő 
 
„Mennyivel jobb bölcsességet szerezni, mint aranyat, 
 és értelmet szerezni, mint színezüstöt.”Péld. 16.16 
 

A Biblia éve program keretében 2008. november 8-án, szombaton délután 
2 órakor vetélkedőt tartunk, amire a gyülekezet minden tagját szeretettel vár-
juk! Felkészülni az alább felsorolt bibliai szakaszokból lehet. A verseny a hely-
színen alakuló csoportokban történik. Lehetőség szerint egy-egy csoportban 
minden korosztályból (fiatal, felnőtt, nyugdíjas) lesznek versenyzők. 

 A vetélkedő célja, hogy alaposabban, intenzívebben tanulmányozzuk a 
Szentírást! Vegyük észre készülés közben azt is, amin talán egyébként gyorsan 
átsiklik a tekintetünk! Örömmel fedezzük fel az ige gazdagságát! Merjünk 
számot adni arról, amit a Bibliából olvastunk! A feladatokat úgy találtuk ki, 
hogy a résztvevők maguk is elcsodálkozzanak, mennyi mindent tudnak, ugya-
nakkor örömmel kutassák tovább a  Szentírást. 

Nagy szeretettel várjuk erre a délutáni programra azokat a Testvéreinket 
is, akik nem kívánnak versenyzőként részt venni a programon, de szívesen 
mélyítenék bibliaismeretüket! Hiszen a nézők nemcsak szurkolhatnak, hanem 

nagyon sokat tanulhatnak is ezen a reménység szerint kellemes, családias han-
gulatú délutánon.  
Amit el kell olvasni a versenyhez: 
Bírák könyve 6-8. rész 
Példabeszédek könyve 16-18. rész 
Ézsaiás könyve 38-40, 53-55. rész 
Máté evangéliuma 5-14. rész 
Filippi levél 1-4. rész 
Jelenések könyve 22. rész 
Jelentkezni Némethné Pötördi Zsuzsannál vagy Papp-Tóth Violánál lehet 
 
 
 
Ötven, hatvan, hetven éve konfirmáltak köszöntése 
 

Két éve hagyomány gyülekezetünkben, hogy felköszöntjük azokat a test-
véreinket, akik Budafokon konfirmáltak 50, 60, 70 évvel ezelőtt vagy máshol 
konfirmáltak, de gyülekezetünk tagjai. 2008. november 9-én 10 órakor kezdődő 
istentiszteletünkön köszöntjük a 2008-ban jubiláló testvéreinket. Az elmúlt két 
év tapasztalatai alapján lehetőséget biztosítunk azoknak a testvéreinknek is az 
ünneplésre, akik nem kerek évfordulósok, de szeretnék megújítani konfirmáci-
ói fogadalmukat. 

Aki tehát 50, 60, 70 éve konfirmált Budafokon vagy más gyülekezetben, 
de a mi gyülekezetünk tagja vagy, több, mint 50 éve konfirmált és szeretné 
megújítani fogadalmát, jelezze részvételét a lelkipásztoroknál!  

Nagy Péter: 06 30 520 7298, Papp-Tóth Viola 06 30 520 7302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Az iratterjesztésben decembertől lesz kapható a 2009-es Bibliaol-

vasó kalauz, Kálvin Kalendárium, Falinaptár. 
 

***** 
 

Felnőtteknek, gyerekeknek ajándékozzon karácsonyra, könyvet, 
zenés és irodalmi CD-t, kazettát, társasjátékot. 



Eseménynaptár 
 
November    1.   9.00-től Templomtakarítás  

  2. 10.00 Úrvacsorás istentisztelet  

  8. 14.00 Bibliaismereti verseny   

  8. 18.00 Vespera 

  9. 10.00 Az 50.60.70.éve konfirmáltak köszöntése, 

  szeretetvendégség 

25. 18.00  Budafoki esték: Keresztyénség és üzlet, vendé-

günk Dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár 

Zrt elnöke, moderátor: Hörömpöly Csaba 

29. 15.00 Ádventi koszorúkészítés  

  30. 16.00 Ádventi gyermekműsor  

December   6. 18.00 Vespera 

  7. 10.00 Örbottyániak vendégül látása, úrvacsora 

12. 16.30 A 10 éves Halacska óvoda hálaadó karácsonyi 

ünnepsége 

14. 15.00 Nyugdijasok karácsonya  

20. 18.00 Ifjúsági missziós karácsony  

24. 15.00 Szentestei áhítat  

24. 23.00 Szentestei áhítat  

   25. 10.00 I. ünnepi úrvacsorás istentisztelet  

   26. 10.00 II. ünnepi úrvacsorás istentisztelet 

   31. 18.00 Óévi  istentisztelet  

2009. január    1. 10.00 Újévi istentisztelet 

 

Rendszeres gyülekezeti alkalmak 
 
Vasárnap: 

  9.00 Kórus 
10.00 Istentisztelet, minden hónap első vasárnapján úrvacsora,  

minden hónap harmadik vasárnapján szeretetvendégség 
 16.00 Gimifi 
 18.00 Házi kör 

 
Kedd 

  9.00 Baba-mama kör 
18.00 Bibliaóra  

 
Szerda 

  9.00 Kézimunka kör 
10.00 Bibliaóra nyugdíjasoknak 
18.00 Női bibliaóra (kéthetente) 
19.30 Ádám-kör (kéthetente) 

 
Csütörtök 

  8.00 Reggeli áhítat 
 19.30 Jónás ifi 
Péntek 
 18.00 Ézsaiás ifi 
 
Szombat 
. 18.00 Dániel ifi 
 
 

 
Budapest-Budafoki Református Egyházközség 

1221 Budapest, Demjén István u. 2. 
Telefon: 229 2278 

E-levél: eklezsia.budafok@freemail.hu 
 

Lelkipásztorok: Nagy Péter és Papp-Tóth Viola 
Gondnok: Németh Géza 

Hitoktató: Becker Norbert 
Diakónus: Szabó Kata 

Honlapunk: http://www.bfokref.zsoltar.hu/ 
 

 


