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2009. nyár 
 
Pünkösd után  
 
A nyári szünetre készülve sokan gondolkodnak azon, hogy mivel töltik el a 
szabadságukat, milyen lehetőségeket tudnak biztosítani a gyermekeiknek. Van 
azonban egy sajátos vonása a nyárnak. Mivel nálunk általában igen meleg van, 
ezért az északibb népekhez képest hosszabb a nyári szünetünk.  
 
A pedagógusok gyakran panaszolják, hogy ezalatt az idő alatt a gyermekek 
szinte mindent elfelejtenek. A felnőttek is arra törekszenek, hogy olyan sza-
badságuk legyen, amikor teljesen kikapcsolódhatnak, kilépve szinte az egész 
addigi életükből.  Valóban ez az igazi pihenés, feszültség-mentesítés. Azután 
ott folytatjuk, ahol a szabadság előtt abbahagytuk. Megtapasztaljuk, hogy né-
hány nap, vagy egy-két hét után ugyanúgy stresszelünk, rohanunk, nincs nyu-
galmunk, semmi nem változott. Vajon mire való akkor a szabadság? Fizikailag 
bizonyos, hogy a pihenésre, az idegi terhelésektől való átmeneti megszabadu-
lásra, azért, hogy utána tudjuk tovább vinni a feladatokat és terheket is. De mi 
a helyzet lelkileg, szellemileg? Ősztől nyár elejéig tart az un. ünnepi félév. Vé-
gig megyünk ezen a szellemi úton Ádventtől Szentháromság vasárnapig. Az-e a 
lelki megnyugvás, pihenés, ha mindent elfelejtünk ebből a nyári szünetben? 
Bizonyosan nem. Éppen a nyári szünetben, szabadságok ideje alatt szánjunk 
több időt arra, hogy alaposabban foglalkozzunk az igével, kicsit több időt for-
dítsunk az imádságra, mindezt több nyugalommal, békességgel, hiszen szünet 
van.  
 
Az lehet a nyár nagy ajándéka, hogy belső emberemben megerősödve jövök 
vissza a szabadságról. A folytatás nagy megtapasztalása lesz az, hogy ez nem 
átmeneti állapot. Ige és Szentlélek az ünneptelen félév mindennapi valósága 
pünkösd után. Éljünk vele és általa. Külön nagy ajándék, ha a társ, a család is 
részt tud ebben venni. Mindenkinek áldott pihenése legyen a nyár folyamán 
 

Nagy Péter 
 

 
 „…hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” 
(gondnoki beszámoló) 
 
Mk. 16,15  „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot 
minden teremtménynek.” 
 
A mostani beszámolóban a Húsvét és a Pünkösd közötti gyülekezeti esemé-
nyeket tekintem át. A Pünkösd üzenete mindnyájunkhoz szól! A Szentlélek 
ereje a látszólag teljesen alkalmatlan embert is rendkívüli dolgokra teheti ké-
pessé. A Biblia hitelességének egyik bizonyítéka az, ahogyan bemutatja az 
egyház kulcs-személyiségeinek életét. Péter apostol Krisztust a hivatalos „szer-
vek” előtt többször is megtagadta, az apostolok zárt ajtó mögött várták, hogy 
mikor tartóztatják le őket is. Mégis, az első Pünkösdkor ez a „vert sereg” olyan 
erővel tudta hirdetni a feltámadás örömhírét, hogy háromezer ember élete 
változott meg azonnal. A Szentlélek mindenkit át tud formálni. Még a legnehe-
zebb helyen, otthon is lehetünk Krisztus tanúi. Hívjuk, várjuk és fogadjuk el 
ezt az ajándékot. 
 
Április 13-21. között lelkészünk, Nagy Péter Mezőpaniton, testvér-
gyülekezetünkben szolgált, hogy az ottani lelkész szabadságot tudjon kivenni. 
A feladat mértékét jelzi, hogy eközben hét istentiszteletet és bibliaórát tartott. 
 
Április 14-18. és április 28-május 2. között Becker Norbert hitoktató segédlel-
kész vezetésével a Don Bosco-s  diákok erdélyi kirándulásokon vettek 
részt, amiről a Hírlevélben más helyütt olvashatnak részletes beszámolót. 
 
A cserkészek április 17-19-én tartották tavaszi táborukat, május 1-jén pedig 
sportnappal emlékeztek meg a munka ünnepéről a Kempelen Farkas Gimná-
ziumban. Május 17-én az istentisztelet keretében tettek cserkészfogadalmat a 
csapat újoncai. 
 
Az áprilisi szeretetvendégségre (19-én, vasárnap) az Ádám-kör tagjai férfi-
szívük minden melegével készítették a süteményeket. A május 24-i alkalomra 
a baba-mama kör tagjai hozták a finomságokat. 
 
Április 27-én, volt lelkészünk, Illés Dávid esperesként látogatott gyülekeze-
tünkbe Brandenburg Sándor gondnokkal együtt az évenkénti gyülekezet érté-
kelés (ún. canonica visitatio) alkalmából. 
 
Április 28-án tartottuk a Budafoki esték sorozat második tavaszi program-
ját. Vendégünk Papp Vilmos, nyug. kőbányai lelkész volt, aki nagyon színesen 
és sokoldalúan mutatta be Kálvinnak kultúránkra gyakorolt hatását. Május 26-



2 

án, a tavaszi utolsó alkalmon Németh Pál „A hitvitázó Kálvin” című előadásá-
ban mutatta be, hogy a közkeletű vélekedéssel szemben Kálvin nem a viták 
gerjesztője, hanem az egységes, mindenki számára elfogadható álláspont ki-
alakításának volt a mestere. Előre jelezzük, hogy terveink szerint szeptember 
22-én és október 20-án folytatjuk a Kálvin-év jegyében kezdett sorozatunkat. 
 
A május 1-3 közötti hétvégén Nagy Péter és Szalai Györgyné Zsuzsa a kisifi 
tagjait vitte el egy Dráva-menti kirándulásra. 
 
Május 9-én a templomban és környékén nagy volt a nyüzsgés a hittanos csa-
ládi nap keretében. Köszönjük a főszervezők: Becker Norbert, Papp-Tóth 
Viola  és Rideg Erika munkáját. 
 
Május 16-án igazi férfimunkára került sor. Közel 30 férfi közreműködésével 
sikerült 80 m2 beton pázsitrácsot lerakni és földdel betölteni 8-16 óra között. 
Munkánk ajándéka az, hogy az elmúlt napok esőzései során sem kellett tó-
csákban parkolni az udvaron. Ezúton is köszönjük Szalontay Károlynak a szer-
vezést és Katona Andrásnak a kiváló ebédet, a klasszikus gulyáslevest. 
 
Május 23-án több gyülekezeti házaspár is részt vett a Házas Hétvége mozga-
lom találkozóján, ahol ismét gyakorolhattuk a házasság „tervszerű megelőző 
karbantartásának” ajándékát. 
 
Május 24-én Kovács-Hajdu Albert, a nagytétényi gyülekezet új lelkésze 
volt vendég igehirdetőnk. Isten áldását kérjük szolgálatára és a gyülekezeteink 
közös munkálkodására a kerületben. 
 
Május 29-én délután tartottuk az idei évzárót a Halacska Református Óvodá-
ban.. Ablonczyné Vándor Margit óvodavezető a csoportonkénti bevonulás 
közben minden csoportot rövid éneklős videofelvételen mutatott be. A legna-
gyobbak pedig búcsúztattak és búcsúztak. Reméljük, csak ettől az intézmény-
től. A gyülekezetbe továbbra is visszavárjuk őket. A hittanos tanévzárót a 
június 14-i, vasárnapi istentisztelet keretében tartjuk! 
 
Május 30-án missziói délelőttöt tartottunk, ahol azt vitattuk meg, hogyan 
tudjuk legalább a választói névjegyzékben szereplő mintegy 400 gyülekezeti 
tagot jobban megajándékozni a közösségünk életével. A jelenlevő közel har-
minc munkatárs a közeljövőben telefonon és személyesen fogja megkeresni a 
gyülekezet tagjait. Fogadjuk őket szeretettel és bizalommal. 
 
A Pünkösd idén különösen szépen szimbolizálta a Szentlélek munkáját. A 
vasárnapi istentisztelet keretében négy kisgyermeket kereszteltünk meg, két 
tizenéves és egy felnőtt testvérünk (Zimonyi Balázs) pedig konfirmált. Becker 

Norbert hitoktatói munkájának gyümölcseként 23 fiatal tett konfirmációi fo-
gadalmat Pünkösd hétfőn, közülük négyen meg is keresztelkedtek. 
 
Június 4-én temettük el Hodosi Lászlónét, akit sokan csak Irénkeként ismer-
tek. Évekig dolgozott a templom és környéke rendjéért. Hosszú ideig, méltó-
sággal küzdött a betegséggel, ami végül legyűrte. Isten vigasztaló kegyelmét 
kérjük gyászoló férjének és gyermekének. 
 
Már 5 éve havonként az első szombaton eddig is volt és remélhetőleg a jövő-
ben is lesz zsoltáros istentisztelet, az ún. vespera. Az eddigi résztvevő mag 
mellé szeretettel várjuk a színvonalas, zeneakadémiai hallgatók által vezetett 
éneklésbe szívesen becsatlakozó vagy azt csak hallgatni kedvelők csatlakozá-
sát. Éljünk többen ezzel a csak nekünk ingyenes lehetőséggel! Az elmúlt 5 évet 
záró ünnepi alkalom június 6-án 18 órakor volt. 
 
Ebben a Hírlevélben is megtalálható az egész évre szóló gyülekezeti 
programtervezet. Kérem, hogy szánjunk rá egy kis időt, tekintsük át és ve-
zessük át a számunkra fontos alkalmakat saját naptárunkba is! 
 
Újra és újra jeleznünk kell, hogy a közüzemi díjak emelkedése, a hitoktatói 
óradíjak csökkenése és a diakónia támogatása néhány olyan főbb tétel, melyek 
az idei költségvetésben is hangsúlyossá teszik az egyházfenntartói járulé-
kok 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. A tavalyi évet 250 
ezer Ft hiánnyal zártuk. Köszönjük, hogy az első negyedév adatai szerint a 
nevesített felajánlások jelentős növekedést mutattak. Ennek ellenére, az év 
eleji egyszeri költségek (pl. biztosítások) miatt bevételeink és kiadásaink 
egyenlege jelenleg mintegy 1 millió forintra hiányt ad ki. Ez az érték egy kis 
családnak hatalmas összeg, azonban a mi nagy 400 választót magába ölelő 
közösségünknek átlagosan csak 2500Ft-ot jelent. 
 
Kérem a gyülekezet minden tagját, hogy imádságával támogassa a nyári tábo-
rokat és jelenlétével a vasárnapi istentiszteleteket. 
 
Budafok, 2009. június 12. 
 
Testvéri köszöntéssel, 

Németh Géza 
gondnok 
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A Ciszterci Szent Imre Gimnázium 
Református hittanosainak 
Wittenbergi tanulmányútjáról (2009. ápris 2-6.) 
 
„Árpádházi Szent Erzsébet és Martin Luther nyomában…” 
 
Idén indult meg a református hitoktatás a Szent Imre Gimnáziumban újra, s a 
hittanosok összekovácsolódása, s egymás jobb megismerése végett szerveztem 
meg ezt a tanulmányutat. Nagy fegyvertény ez már csak azért is, mert a refor-
mátus diákok létszáma a 850 gyerekből összesen18 fő. Természetesen minden 
hittanos hozhatta magával barátait az osztályából, s hogy a busz megteljen 
még az Ézsaiás Ifiből is csatlakoztak hozzánk. Így összesen 25-en vágtunk neki 
a nagy kalandnak.  
 
Az első nap uticélja: Wittenberg (Lutherstadt), amely Budapesttől 820 km-re 
található, ahol három napig a Burg Evangélikus-Református Ifjúsági Szállójá-
ban volt szállásunk. Mivel este érkeztünk meg a várost másnap tekintettük 
meg, különösen is két látnivalót: a Lutherhaust (ez a volt Ágoston-rendi kolos-
tor, itt élt a családjával Luther Márton), illetve a Cranach Múzeumot. Este 
lehetőség nyílt Wittenberg hangulatos kis kávézóinak felfedezésére. A követke-
ző nap Eisleben városkát látogattuk meg, ahol a nagy reformátor született, 
valamint Erfurtot, ahol a diákéveit töltötte. Ezen a napon délután kirándul-
tunk Berlinbe, s valamikor este tértünk nyugovóra Wittenbergben. Reggel 
Eisenach felé vettük az irányt, innen pedig Wartburg várába, ahol bennünket 
magyarokat büszkeséggel tölthetett el, hogy az Árpádházi Szentek közül Er-
zsébet királyleány itt szolgálta az Urat és szeretettel segítette a szegényeket, 
árvákat, betegeket. Férje halála után néhány évvel lett a ferences harmadrend 
tagja, majd halála után szentté avatták. Nekünk reformátusoknak is sokat 
jelent életpéldája, már csak azért is, mert mind a felvidéki mind az erdélyi 
Reformációban nagy szerepe volt a ferences harmadrendnek, hiszen az első 
református lelkészek ezen szerzetesek közül kerültek ki. Árpádházi Szent Er-
zsébet életszentsége összeköt katolikust és reformátust, s követendő példa 
minden magyar ember számára. Wartburg kapcsán Lutherről sem feledkezhe-
tünk meg, mivel Bölcs Frigyes jóvoltából alig három hónap alatt itt fordította 
le a Szentírást német nyelvre, hogy végre értsék és élhessék a német emberek 
az Evangéliumot. A vár megtekintése után estére értünk vissza Wittenbergbe, 
ahonnan másnap reggel korán indultunk Prága felé, hogy megtekintsük azt a 
sok történelmi emléket, s a középkori városmagot, amit nem bombáztak szét a 
britek és az amerikaiak (Budapest sajnos nem volt ilyen szerencsés…). Este itt 
is lehetőség nyílt nézelődni, kávéházazni. Prágában egy ottani református gyü-
lekezetben szállunk meg, s másnap a városnézés befejeztével indultunk vissza 
Budapestre.  

 
Hálás vagyok az Élő Istennek, ezért a tanulmányútért, Reménység szerint idén 
októberben folytatódik mindez, amikor Heidelberg felé vesszük az irányt. 

Becker Norbert 
 
 
Hittanos Családi Nap 

 
Idén május 9-én szombaton került megrendezésre a Hittanos Családi 

Nap, Becker Norbert, Papp-Tóth Viola, Rideg Erika és Némethné Pötördi Zsu-
zsa szervezésében. Az alkalom áhítattal kezdődött. Az Ige a Ruth könyvéből 
szólt, a hűségre fektetve a hangsúlyt. Az áhítat után a gyermekek 6 csapatban 
mérték össze tudásukat és ügyességüket a több állomásból álló akadályverse-
nyen, melynek témája szintén Ruth Könyve és Jézus gyógyítási csodái a János 
Evangéliumában. Az akadályverseny alatt a felnőtteknek lehetőségük volt be-
szélgetésre, egy ping-pong verseny is lebonyolításra került. Még ebéd előtt 
megtörtént a hittanverseny eredményhirdetése is, itt az első helyezést a Le-
vendula csapat érte el Németh Judit csapatparancsnok vezetésével, a további 
sorrend a csapatok között: 2. No name, 3. Hullócsillag, 4. Zöldek, 5. Pál utcai 
fiúk, 6. Szuper csapat. Az eredményhirdetést követően bőséges és finom ebéd-
ben volt részünk, mely a templom udvarán bográcsokban készült, köszönhető-
en Pethő Lajosnak, Katona Andrásnak, Szalontay Károlynak, a Vermessy, az 
Antalfy és Juhász családoknak. Ebéd után az ifjúság nagy örömére és aktív 
részvételével zajlottak a ping-pong, aszfaltrajz, gördeszka és az énekversenyek. 
Legnagyobb népszerűségnek az íjászat örvendett, ahol Balla Csaba irányította 
a résztvevőket. Ifjak és „vének” egyaránt nagy lelkesedéssel várták a sorukat. 
 

Ezúton is köszönjük  a szervezőknek és mindenkinek, aki segített, 
hogy ismét egy jó hangulatú, örömteli napot tölthettünk együtt egymás és 
Isten jelenlétében. 

Simon Mátyás 
 
 
Fogadalom egy életre 
(Bepillantás a csapat életébe) 
 
A cserkészet 1907-es születése óta a világ összes cserkésze fogadalmat tesz, 
hogy megfelel a cserkészet eszméinek és betartja a cserkésztörvényt. Idén, 
immár harmadik alaklommal a cserkészcsapatunk újoncai a budafoki gyüleke-
zet színe előtt tettek ünnepélyesen fogadalmat május 18-án, az istentisztelet 
keretein belül. Név szerint Németh Jutka, Mészégető Anna, Pál Judit és Szabó 
Panna nyakába került fel a zöld nyakkendő, ami itthon a cserkész mozgalom 
legismertebb jelképe. A magyar cserkészfogadalom szövege: 
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„Én …. fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, 
Hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy 
másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt és azt mindenkor megtar-
tom.” 
 
Ennek az ígéretnek a szövege él mindennapjainkban és igyekszünk megfelelni 
a 100 éve megfogalmazódott eszméknek. Emberebb emberekké és magyarabb 
magyarokká neveljük magunkat és a ránk bízottakat és próbáljuk jobbá tenni a 
világot, mint ahogy azt mi is kaptuk Istentől! 
 
Az év programokban gazdag, talán már kicsit zsúfolt hétvégéi, kirándulásai és 
őrsgyűlései során a nyári táborra készülünk mindannyian. Ezt a 10 napot az év 
koronájaként emlegetjük. Itt tudunk legjobban cserkészként élni és a gyerekek 
felé a legtöbb nevelő munkát is a tábor adja. A sok-sok élményt nem is emlege-
tem, amit a cserkészek otthon, rokonoknak, barátoknak és osztálytársaknak 
egész biztosan csillogó szemekkel mesélnek. Az idei nyári táborunkat augusz-
tus közepére tettük. Nagyon remélem, hogy az új tanévet szeptembertől fris-
sült erővel, rengeteg felejthetetlen élménnyel és sok-sok új csapattaggal kezd-
hetjük majd! 

Imreh Márton (Ibu) 
csapatparancsnok 

 
 
Házas Hétvége találkozó - május 23. 
 
A Szilágyi Dezső téri református gyülekezet adott helyet annak a találkozónak, 
amit a Házas Hétvége közössége tartott, Evangéliumi tanácsok címmel. 
 
Számunkra külön öröm volt találkozni rég nem látott barátokkal. Jó volt látni, 
hogy milyen sok házaspárnak fontos ez a közösség és az összetartozás. Körül-
belül 20 házaspár vett részt ezen a találkozón, amelyből öt és fél pár tőlünk, 
Budafokról érkezett. 
 
A szervezők, elsősorban Fördős Kata, Bartos Bea és Fekete Ágnes nagyon ki-
tettek magukért: szép terem és finom ételek vártak minket, nagylányok szer-
veztek programot a gyerekeknek, hogy a szülők gondtalanul egymásra figyel-
hessenek.. 
 
Előadóink most is szívet melengető őszinteséggel beszéltek saját életükről, 
tapasztalataikról a választott témában. Három alapvető emberi igényünk a 
Birtoklás, a Hatalom és a Gyengédség (szexualitás) iránti vágy. Ezek a vágyak 
önmagukban sem nem rosszak, sem nem jók. Rajtunk múlik, hogy engedjük, 
hogy uralkodjanak rajtunk, vagy pedig mi irányítjuk őket. 

Ebben segítenek az Evangéliumi tanácsok: szegénység, engedelmesség, tiszta-
ság. Ha elfogadjuk, hogy mindenünk, amink van Isten ajándéka, akkor azt is el 
kell fogadnunk, hogy ezeket bármikor elveszíthetjük. Ez az elfogadás szabadít 
meg minket a vágyaink uralma alól, és segít minket igazán emberhez méltó 
életet élni. A szegénység például nem azt jelenti, hogy most azonnal el kell 
hagynunk a lakásunkat, de el kell fogadnunk, hogy ahogyan a miénk lett, úgy 
bármikor el is veszíthetjük. 
 
Ez a nap is építette házasságunkat: könnyített félelmeinken, segített megérteni 
egymás vágyait. Lelki békét adott és megújította egymás iránti szeretetünket. 
 
Várunk minden érdeklődő házaspárt, aki szeretné párkapcsolatát még szebbé, 
erősebbé tenni. Ha szeretnétek részt venni a Házas Hétvége alkalmain, keres-
setek minket! 

Pajzs Ágoston és Réka 
 
 

Évzáró az óvodában 
 

Május 29-én délután megtelt a templom. Izgalommal teli várako-
zás volt, mivel ismét az ovisokat vártuk nagy szeretettel. Újra itt a tanév vége, 
ismét búcsúzunk sok-sok gyermektől, akik már készen állnak az iskolakezdés-
re. Ma első sorban ők a főszereplők. 
 

Emlékszem az első évzáróra, amit a vasárnapi istentiszteleten tar-
tottunk.  Akkor a legidősebb fiamért „izgultunk”. Ma a legkisebb jár ide. Sok 
minden megváltozott azóta, régi álmok  váltak valóra, egy dolog azonban 
megmaradt: az élmény, mikor a sok kicsi bevonul és keresi a szülőket, nagy-
szülőket, testvéreket. A felnőttek részéről pedig megmaradt a kíváncsiság és a 
drukkolás, hogy sikerüljön elmondani a verset, elénekelni az énekeket. 
 

Lelkipásztorunk, Nagy Péter igehirdetése után Ablonczyné Vándor 
Margit, a Halacska Óvoda vezetője mondott néhány mondatot az óvoda elmúlt 
évéről. Az ismertető után elérkezett a várva várt pillanat: jönnek a ballagó 
gyerekek, utána pedig az őket búcsúztató csoportok.  Nagy izgalommal vonul-
tak a „zászlóik” alatt és persze most is keresgélő szempárok voltak mindenütt. 
Miután mindenki meglátta hozzátartozóit és leült a helyére, együtt nézhették 
társaik bemutatkozását, köszöntését. Ebben az évben minden csoportban ké-
szült egy rövid videó, ahol a mindennapi áhitat perceit ismerhettük meg, nem-
csak a Törley téri csoportokat, hanem a februártól Nagytétényben működő 
csoportokat is. Jó volt bepillantani gyermekeink mindennapjaiba. A ballagók 
igen büszkén adták elő az iskolába készülők versét utána pedig nagy türelem-
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mel fogadták a köszöntéseket és örültek az apró ajándékoknak, amit a kisebb 
csoportok készítettek nekik. 
 

Hálás vagyok, hogy hosszú évek óta átélhetem ezt az élményt. 
Minden alkalommal ugyanaz az érzés kerít hatalmába az évzáró kapcsán: a 
meghatottság és a büszkeség. 

Köszönjük az óvoda minden dolgozójának, hogy évről évre türe-
lemmel, szakértelemmel és nagy-nagy szeretettel nevelik gyermekeinket, ké-
szítik őket az iskolára. 
 

Hálás vagyok Istennek, hogy segített ebben a hatalmas küldetés-
ben és kérem áldását az elkövetkező időkre. 

Fraskóné Hatos Katalin 
 
 
Budafoki esték 
 
Kedves és hasznos alkalom lett Gyülekezetünkben a Presbitérium által szerve-
zett „Budafoki esték” sorozat. Ebben az évben már a harmadik kedd estén 
vehettünk részt, amely május 26-án zajlott. „A hitvitázó Kálvin„ címmel Dr. 
Németh Pál, Pestlőrinc Ganz-kertvárosi lelkipásztor tartott előadást. Tudtuk, 
hogy kimagasló tudású vallástudományi szakember, aki egyben Kálvin János 
és a kálvinizmus magas fokú ismerője. Erről meggyőződhetünk ezen az estén. 
A Kálvin év kapcsán nagyszerű dolog ilyen mély és sokoldalú ismertetés a gyü-
lekezet érdeklődő tagjai számára. A legfiatalabb felnőtt egyháztagok is elfelejt-
hették vallástörténeti hittanórákon tanultakat, hát még az idősebbek. Bár úgy 
tapasztaltam, hogy az idősebbek még több ismerettel rendelkeznek.  
Jó volt feleleveníteni ismereteinket a reformáció folyamatáról és a reformáto-
rokról. Előadónk Kálvin János munkásságával több, mint 20 éven át foglalko-
zott. Felidézte a XVI. század vallásharcait. Szó esett Luther Márton működésé-
ről - bár Kálvinnal személyesen soha nem találkoztak - tanításaikban sokat 
egyeztettek. A kálvinista istentiszteleti rend különbözik a lutheritől. Kialakulá-
sára Ulrik Zwingli, valamint Bullinger és Melanchton tanításának volt jelentős 
hatása.  
A hitviták a wormsi, strasbourgi, és regensburgi zsinatokon folytak. Kálvin 
részt vett rajtuk, bár ő nem volt harcos egyéniség. A „harcos Kálvint” tollal írt 
fejtegetései jellemezték, „fegyvere” a logikus érvelés volt. Kálvin leghatalma-
sabb munkája az „Institutio” ( „A keresztyén vallás rendszere”), amely munkát 
fiatalon, 26 éves korában készített el. Micsoda szerény emberben rejlett a ha-
talmas tudós. Amikor éppen nem talált szolgálati helyet, azokban az években 
készítette el a hatalmas művet. Vallásunk hittételeit kisebb önálló témánként 
dolgozta fel. Több ezer levelet váltott vitapartnereivel és barátaival. Nem kia-
bált, nem lármásan harcolt, hanem csendesen, de teljes erővel, tollal dolgozta 

ki hittételeit, amelyeket jobban kellene ismernünk. Mind az Ószövetséget, 
mind az Újszövetséget végigprédikálta. Igen sűrűn élt, s ez egészségére is rá-
nyomta bélyegét. Már fiatalon sokféle betegséggel küszködött, hatvanadik 
életévét sem élte meg. Genfben élt leghosszabb ideig és itt temették el. Nagyon 
gazdag örökséget hagyott ránk, reformátusokra. Előadónk a reformátorok 
életéről szóló tudományos témát sok érdekes, apró epizóddal színesítette. 
 
Köszönet a színvonalas és érdekfeszítő előadásokért! 

Kovácsné Szonthy Erzsébet 
 
 
A pünkösd hétfői konfirmációról… 
 
Idén gyülekezetünkben Pünkösd hétfőn a Don Bosco Katolikus Általános Isko-
lába járó, vagy járt gyermekek és a Budafoki Gyermek és Szegénymisszió által 
elért gyermekek és ifjak ( összesen 23-an) sikeresen vizsgáztak le és tettek 
konfirmációi fogadalmat. Számomra ez az alkalom nagyon sokat jelentett, 
mivel jó néhány konfirmandust kicsi kora óta ismertem, s láttam miként jut-
nak el lélekben arra az érettségre, hogy konfirmálni lehessen őket. A konfir-
mációi órák mellett számos hittanóra, nyári református missziós tábor - főleg 
Tiszakeszi és Almádi – és missziós karácsonyi alkalom állt. Most szeretném 
bemutatni a konfirmandusokat: kezdjük talán Bereczky Barbarával, Godó 
Fannival és Kocsis Patrikkal, akik mindhárman a tavalyi Tiszakeszi táborban 
döntöttek úgy, hogy konfirmálni akarnak és megkeresztelkedni, mivel meg-
érintette őket az Élő Isten. Különösen hálás vagyok az Úrnak Patrikért, mert ő 
volt az a fiatal a Herman Ottó Általános Iskolában, aki önként jött első szóra 
segíteni, amikor megkaptuk igazgató úrtól két évvel ezelőtt az egyik kistermet 
a református hittanórák céljára, s ő volt az aki kifestette azt, s mindezt 14 éve-
sen! Többek között ez a három fiatal az alapító tagja a Dániel Ifinek. Tyukodi 
Emese, Sanyó Gergő és Krisztofer a szegénymisszión keresztül jutottak el a 
konfirmációig, ők is „ős” tiszakeszisek, s Krisztofer a keresztfiam is (az ő eskü-
tétele és megáldása Kesziben lesz). Fekete Bea és testvére Farkas Dániel szin-
tén a gyerekmisszión keresztül került kapcsolatba gyülekezetünkkel, ugyanis 
2005.decemberében Szegénymissziós és Hittanos Karácsonyon jöttek először 
templomba, s azóta itt vannak szinte minden missziós megmozduláson, s ta-
valy az egész család megkeresztelkedett, ezután lettek konfirmandusok. Mé-
száros Adél szintén így került gyülekezetünkbe. S utóbbiak a Don Boscósokkal 
egyetemben a Dávid Ifi alapító tagjai. 
 
Néhány szót a „donbisokról”: Nemes Alexandra és Nikolett ugyan már a Baár- 
Madas Református Gimnáziumba járnak, mégis ragaszkodtak ahhoz, hogy itt 
konfirmáljanak. Ennek az is oka, hogy mindketten itt lettek megkeresztelve, s 
oviba is a Halacskába jártak, majd jött a Bosco, ahol pedig a hittanosaim let-
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tek, s jutottak el ide. Lévai Attiláról és testvéréről Ádámról ugyanezeket lehet-
ne elmondani, kiegészítve annyival, hogy a Lévai család zenei affinitásával 
(különösen Attila, aki az összevont gyermek-istentiszteletek rendszeres „kán-
tora”) a Hittanos Családi Nap lebonyolításának „oszlopos” segítői. Ozsváth 
Gábor, aki elsőként tanulta meg és mondta fel a konfirmációi kérdéseket a 
Ráckevei Konfirmációs Táborban (ez a tábor közvetlenül a konfirmációs vizsga 
előtti héten van, itt sajátítják el az összes kérdést, amit számon is kérek tőlük, 
illetve lelkileg itt készülünk a konfirmálásra) nemcsak eszességével tűnt ki, 
hanem kedvességével is, mivel  segített Gergőnek a tanulásban. Bányai Bálint, 
aki szintén zenész  és alapító tagja az új Ifinek. Kocsis Bertalan, mint ballagó 
„dombis” a konfirmációi áldásban az élő Istentől egy nagy ígéretet kapott, amit 
remélem komolyan vesz. Amúgy ő az Ézsaiás Ifi tagja. S ide veszem ezen nép 
közé a gyülekezet számára már ismert Gyaki Pétert, aki a Hittanos Családos 
Napon rendszeresen tart íjászbemutatót és legalább 22 féle magyar-hun íj-
gyűjteménye van. 15 évesen és ő is a Dávid Ifi alapító tagja. Gödry Levente a 
Don Boscósok sorában az utolsó ugyan, de teniszben mindnyájuk közül ő len-
ne az első, mivel hivatásszerűen űzi ezt a sportot. 
 
A Kossuthos hittanosaim közül idén hárman konfirmáltak: Kiss Bence és 
Bettína, akik  szintén segítők számtalan missziós megmozdulásban, s a nép-
tánc mellett még a közéletben is tevékenykednek, és Stammel Dórival együtt 
az új Ifi alapítói.  
 
Egy kismama is konfirmált idén: Reményi Angéla, akinek férjét, Lantos Jánost 
is én konfirmáltam még a Montágh Imre Kisegítő Általános Iskolában. Őt az 
Isten iránti hála indította konfirmációra és a keresztségre. 
 
Hálás vagyok az úrnak azért is, hogy a Bárdos Lajos Gimnáziumba járó réges-
régi hittanosaim közül is konfirmálhattam kettőt: Huszár Balázst, aki Vörös-
marty leszármazott, illetve Amedjoe Evelynt, aki Afrikából származik apai 
ágon, s az Ézsaiás Ifi tagja.  
     
Összességében örülök annak, hogy ennyi fiatal testvérünk indulhatott el a 
konfirmáció által is megerősítve” a hit útján. Vezesse őket és őrizze meg vala-
mennyiüket a Mindenható Isten! Imádkozzunk értük. 

 Becker Norbert 
 
 
 
 
 
 
 

Búcsúzunk Irénkétől 
 
 
Hodosi Lászlóné szerette, ha „Kicsi”-nek szólítják. Korábbi munkahelyén min-
denki így hívta. Nem volt kicsi, nagy volt szeretetben, szolgálatban. A Hajdú-
ságból indult, debreceni iskolaévek után ott dolgozott, majd Budafokon talált 
munkát és otthont. Igazi otthona a mi Templomunk volt, azt vallotta, hogy itt 
érzi itthon magát. A férje és igen szeretett fia számára is otthont teremtett. 
Templomunkat annyira szerette, hogy 7 év óta takarította, és minden, a temp-
lom körüli területre is gondot fordított. Meglepő volt a magyar költészetben 
való jártassága, különösen nagy pontossággal idézte Arany Jánost, Adyt és 
József Attilát. A szerdai nyugdíjas bibliakörből csak betegsége súlyosbodása 
idején maradt távol. Mindig kereste, kinek miben van segítségre szüksége. 
Barátunk és testvérünk volt. Hite csodálatosan erősbödött. Ahogyan a „Külső-
embere” romlott a szörnyű kór terjedése miatt, úgy erősbödött és újult a „Bel-
ső-embere”. Karácsonykor Fiával együtt vett úrvacsorát - ezt boldog ragyogó 
szemekkel mesélte - de Húsvétkor már nem tudott eljönni a templomba, pedig 
készült rá. Találkozni akart a bibliaköri testvéreivel. Azóta is üres a helye a 
templomban. Isten megajándékozta segítséggel, Kata személyében, aki lelki-
testi problémáiban állt mellette. Lelki testvérei végigkísérték imádsággal és 
szorongással nagy fájdalmai alatt. Reménykedtünk Vele együtt a gyógyulás-
ban. Ő maga is tudta, hogy készül az Örök Hazába. Hite teljes erejével kapasz-
kodott Ura kegyelmébe. Hazament. Tudjuk, mégis nagyon fáj. „Hű volt mind-
halálig”, biztosan tudjuk, elnyerte az Élet Koronáját. Őrizzük emlékét. 
 

Kovácsné Szonthy Erzsébet 
 
 
 
 

Kálvin, 1535 
 Aetatis suae 26. 
 
Ott üla tornyos,vén Basileában, 
Fiatalon a zord idők fokán. 
Helvét magasság ég a messzeségben 
S a kor viharsugára homlokán. 
 
Párizs felől piros máglyák lobognak, 
jajgatva sír egy messzi, tompa kar. 
Ádám esendő, átkozott fajában 
lázad a bűn és zúg a zűrzavar. 
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Vergődve látja lázmeleg szemével,  
igazság annyi hőse hogy zuhan. 
S kitör a jajszó nyugtalan szívéből: 
Meddig a próba még , Uram? 
 
A vörös Münster várja már Erasmust,  
az őszt, ki hullva is világtudás. 
De Pál apostol óriás alakja 
fölébe nő, mint égő látomás. 
 
S feleletül mögötte felmagaslik  
a vérestestű embenek-fia: 
fény hull sebéből és a fény zenéje: 
Egyedül Istené a glória. 
 
S két szót kiált a bibliás magasság,  
hogy megkondul belé a végtelen: 
Eleve-elrendeltetés az egyik,  
s megváltó arcú társa: kegyelem. 
 
S megered tolla lázas éjszakákon 
és növekedve ír és írva nő. 
Amit leír, a századokba csendül,  
sors lesz belőle, szellem és erő. 
 
Acélos új rend, győzelmes tanítás, 
világformáló s mégis ősi szó. 
S teremtve hull a szomjazó szívekbe: 
Igaz Tudomány, Institutio. 

 
Áprily Lajos 

 
 
************************************************************************ 
 
Még lehet jelentkezni a Missziós táborokra: 
 
Tiszakeszi Református Missziós Hét: Június 22-28 
Ide várom mindazokat az alsós és felsős hittanosokat, akik nehéz helyzetben, sok prob-
lémával küzködnek, illetve a Dániel Ifi tagjait. 
 
Szent Imre Gimnázium hittanosainak és a Dávid Ifi alakuló tábora: augusztus 3 – 9 
Ide várom a Szent Imre Gimi református hittanosait és barátaikat, a most konfirmáltak 
közül a Dávid Ifiseket, illetve a Don Bosco Csillagász Szakkör tagjait.  

Almádi Református Missziós Alsós Hét: augusztus 10 - 16 
Ide várom azokat a Don Boscós, Hermanos, illetve Kossuthos alsós hittanosokat, akik-
nek ez az időpont megfelel. Idén is jön velünk a Simon család és a Csontos család is, 
tehát több felnőtt is lesz velünk, illetve az Ézsaiás Ifisek is segítenek. 
  
Almádi református Missziós Felsős Gimnazista Hét: július 27 - augusztus 2 
Ide várom az Ézsaiás Ifi tagjait, illetve minden gimis fiatalt, akit érdekelnek az élet nagy 
és kisebb kérdései. 

Becker Norbert 
 
************************************************************************* 
 
 

A 2009-es évre tervezett gyülekezeti programok 

 

Június 13 (szombat) Kiscsoportok találkozója 15h00 
Június 14 (vasárnap) Tanévzáró istentisztelet 
Június 22-28 Tiszakeszi missziós tábor 
Június 29-Július4 Gyülekezeti hittantábor 
Július 2-5 Don Bosco tábor  
Július 7. (kedd) Presbiteri gyűlés, 19h00 
Július 9-18 ??? Gyülekezeti cserkésztábor 
Július 8-24 II. művészettörténeti tábor (Olaszo, Franciao.) 
Július 21-25 Csillagpont (Fadd-Dombori) 
Július 27-aug 2. Almádi ifi hét 
Augusztus 3-6 Don Bosco nagy csillagász tábor  
Augusztus 4. (kedd) Presbiteri gyűlés, 19h00 
Augusztus 10-16 Missziós családos alsós hét (Almádi) 
Augusztus 25 (kedd) Óvoda kezdés 
Szeptember 1 (kedd) Presbiteri gyűlés, 19h00 
Szeptember 5 vagy 12 ?? Vespera 18h00 
Szeptember 5-6. 
 

Szőlőskert 

Szeptember 11  Óvoda tanévnyitó 16h30 
Szeptember 20 Hittan tanévnyitó (szer. Vendégség, gyer. 

Munkatársak) 
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Szeptember 22 (kedd), 
18h00 

Budafoki esték 4. előadás (Pungurné, Kálvin 
és a nők) 

Október 3. Vespera 18h00 
Október 6.  Presbiteri gyűlés, 19h00 
Október 10 vagy 31?? 
(szombat) 

Demjén kupa, sportnap 

Október 18 Konfirmáció megerősítés (50, 60, 70 éve) 
Október 20 (kedd), 18h00 Budafoki esték 5. előadás, Tőkéczki László, 

Európa Kálvinnal és nélküle 
Október 26-31 Őszi hittantábor 
Október 31 (szombat) Reformáció (evangélikusoknál) 18h00 
November 2. (kedd) Presbiteri gyűlés, 19h00 
November 7. Vespera 18h00 
November 7. Őszi templom-takarítás party 8h00 
November ???? Ref. Házas hétvége 
November 8 (vasárnap) Ist., Dombormű avatás 
November 14 (szombat) Bibliaismereti vetélkedő 15h00 
November 15 (vasárnap) Szeretetvendégség (Fehér Boróka) 
November 28 (szombat) Női adventi kézműves délután 
November  29 (vasán.)  Adventi gyermekműsor 
December  1. (kedd) Presbiteri gyűlés, 19h00 
December  5. (szombat) Vespera 18h00 
December  6 (vasárnap) Őrbottyáni vendéglátás (…) 
December  13. v. 20. Nyugdíjas karácsony 15h00 
December  19 (szombat) Gyermekmissziós kar. 18h00 
December  24 (csütörtök) 15h00 Istentisztelet 

23h00 Istentisztelet 
December  25 (péntek) Karácsony 1. nap 10h00 
December  26 (szombat) Karácsony 2. nap 10h00 
December  27 (vasárnap) Istentisztelet 10h00 
December  31 (csütörtök) Évzáró istentisztelet 18h00 

Ézsaiás ifi szilveszter 
Január 1 (péntek) Újévi istentisztelet 10h00 
Jauár 2. (szombat) Vespera 18h00 
 

Rendszeres gyülekezeti alkalmak 
 
Vasárnap: 

  9.00 Kórus 
10.00 Istentisztelet, minden hónap első vasárnapján úrvacsora,  

minden hónap harmadik vasárnapján szeretetvendégség 
 16.00 Gimifi 
 17.00 Kisifi 
 19.00 Házi kör 
Kedd 

  9.00 Baba-mama kör 
18.00 Bibliaóra  

Szerda 
  9.00 Kézimunka kör 
10.00 Bibliaóra nyugdíjasoknak 
17.30 Női bibliaóra (kéthetente) 

Csütörtök 
  8.00 Reggeli áhítat 

 19.30 Jónás ifi 
19.30 Ádám-kör (kéthetente) 

Péntek 
 18.00 Dániel ifi 
Szombat 
. 18.00 Ézsaiás ifi 
 18.00 Vesperás istentisztelet (minden hónap első szombatján)  
 
 
 
 
 
 

 
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 
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