
 
2010. pünkösd 
 
Pünkösdre készülve  
 
kerestem valami üzenetet a Hírlevél szokásos első oldalához, amikor 
a Pajzs őrző-védő vállalkozás udvarából megszólított egy fiatalember. 
Megkérdezte, hogy be szoktuk e csukni a teherkaput éjszakára. El-
mondtam, hogy természetesen, de mindjárt meg is kérdeztem, hogy 
miért fontos ez. A történet a következő: van egy nagyobb testű kó-
bor kutya a környéken, amely megtámadja a parkoló autókat. Leg-
gyakrabban letépi a rendszámot, de van olyan autó, amelynek félig 
széttépte a spoilerét. Szokása az is, hogy aláfekszik a kocsinak, és 
ami vezetéket talál, azt elharapja, kirángatja. Meg is néztem, való-
ban van egy személyautó a másik oldalon rendszám nélkül, sőt vala-
kinek több tízezer forintos kárt okozott a dühöngő kutya. Azt is el-
árulhatom, hogy járt már nálunk is egy este ez az állat, a leírás alap-
ján egybevetettük és azt találtuk, hogy ugyanarról a jószágról van 
szó. Tőlünk ment át a szomszédba megrongálni egy autót. Megdöb-
bentem. Ilyen történettel még nem találkoztam. Azután végig gon-
doltam a dolgot. Ezt a kutyát valószínűleg elütötték. Ez a kutya sú-
lyos traumát hordoz magában, amelynek hatása nemcsak őt tette 
tönkre, hanem sokaknak okoz keserűséget, netán kárt. Ez a kutya 
alighanem veszélyes, bár az embertől fél. Ez a kutya beteg, kiszol-
gáltatott, előbb-utóbb neki rohan egy közlekedő autónak, vagy be-
gyűjti a gyepmester és elaltatják. Ennek a kutyának vége van. Ez 
egy megrendítő és nagyon szomorú mai történet.  
 
Kézenfekvő a hasonlat: valahol az ember egy végzetes karambolt 
túlélve súlyos traumát hordoz magában. Ezt a karambolt (I. Mózes 
3.r.) bűnesetnek szoktuk nevezni. Neki rohanunk annak, amit, vagy 

akit ellenségnek gondolunk, széttépjük magunk körül azt, amit meg 
tudunk ragadni és közben kiszolgáltatottak, betegek, éhesek, szo-
rongók vagyunk, akiket el lehet zavarni. De időnként elönt a vak 
düh, és akkor, jaj a „spoilereknek”, de főként jaj nekünk.   
 
Jézus szavai jutnak eszembe a János evangéliumából: „Ne nyugta-
lankodjék a ti szívetek ”…Én kérem az Atyát és más vigasztalót ád 
nektek, hogy veletek maradjon mindörökké”, „Békességet hagyok 
néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalan-
kodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (Ján.14.r.) A Lélek gyógyító ára-
dására van szükségünk mindnyájunknak.  
 
Arra van szükségünk, hogy kioldja belőlünk a görcsöket, haragot, 
bizalmatlanságot, reménytelenséget. A tanítványok megerősödnek és 
másokat erősítenek pünkösd után. Evangéliumi erőkkel gyógyítanak, 
teremtenek közösséget, hordozzák a terheket, ha kell keresztet is, az 
Urat dicsőítve a Lélek által. Ma sincs ez másképpen, ezért örüljünk és 
hívjuk Isten Szent Lelkét ezen a pünkösdön: „Jövel Szent Lélek Úris-
ten, töltsd be szíveinket épen!”  
 
Isten ajándékai örvendeztessenek meg mindnyájunkat.  

Nagy Péter 
 
 
Ezek történtek gyülekezetünkben virágvasárnap óta 
 
Március 25-április 1-ig a Don Bosco Katolikus iskola hittanos diákjai 
kirándultak Erdélybe. 
 
Március 29-én hétfőn Kiss László Pestlőrinc Szemere-telepi lelkész és 
Mészáros István, a Budapest-Déli Egyházmegye gondnoka nyilvános 
presbiteri gyűlés keretében értékelte a gyülekezet 2009. évi munká-
ját a canonica vizitáció keretében.  
 
Április 1-5-ig, nagycsütörtöktől húsvét hétfőig számos ünnepi isten-
tiszteleten emlékeztünk Jézus Krisztus szenvedésére, kereszthalálára 
és feltámadására. 
 
Április 9-11-ig volt a cserkészek tavaszi tábora Bujákon, melyen 18 
fő vett részt. 



 
Április 10-én, szombat este különlegesen szép vesperás istentisztele-
ten vehettünk részt, mely Opitz József vizsgaalkalma volt. 
 
Április 16-án tizenkét konfirmandus tett sikeres nyilvános vizsgát a 
presbitérium és sok más érdeklődő előtt. 
 
Április 18-án ünnepi úrvacsorás istentisztelet keretében volt a kon-
formáció. Az igét Szabó Imre nyugalmazott lelkipásztor hirdette. 
 
Április 24-én, szombaton az Országos Cserkésznap rendezvényei ke-
retében csapatunk sportnapot szervezett és bonyolított le sikerrel. 
 
Április 27-én, kedden a Budafoki esték előadója Pál Sándor, a Magyar 
Református Szeretetszolgálat kuratóriumának elnöke és két munka-
társa, Fodor Gusztáv és Osgyán Dániel beszélt a szeretetszolgálat 
Kárpát-medencei és nemzetközi munkájáról. 
 
Május 8-án este népes közönség élvezhette Juhász Balázs marimba 
koncertjét. Ugyanezen a napon zajlott a cserkész próbázás, majd 
 
Május 9-én, az istentisztelet keretében volt az ünnepélyes cserkész 
fogadalomtétel, mely alkalomból hat fővel gyarapodott a csapat. 
 
Május 13-án, áldozó csütörtökön este hat órakor volt ünnepi isten-
tisztelet. 
 
Tartsuk számon 
 
Vegyünk részt minél többen május 22-én, szombaton a Szeretethíd 
Budafoki programján. 
 
Május 25-én, kedden este 6 órakor lesz a Budafoki esték utolsó tava-
szi alkalma, melyen Topolánszky Ákos beszél bizalomról, reményről 
és szenvedélybetegségekről. 
 
Május 29-én, szombaton délelőtt 11 órakor a Nádasdi Művészeti Is-
kola énekkara ad műsort a templomban. 
 

Május 30-án, vasárnap lesz a hittanos gyermekek konfirmációja 
Becker Norbert vezetésével. 
 
Június 4-én, péntek délután 5 órakor a Nádasdi Művészeti Iskola ze-
nekara ad koncertet a templomban. 
 
A nyári gyerektáborokról, valamint a július 26-31-ig tartó gyülekezeti 
táborról felvilágosítást kérni, jelentkezni a lelkészeknél lehet. 

Összeállította: Cavalloni Gyöngyi 

Konfirmáció 

Idén április 18-án került sor gyülekeztünk fiataljainak hitvallás 
tételére. Családunk számára ez az alkalom nagyon várt ünnep volt, 
hiszen a konfirmandusok között volt Nóra leányunk is. Az ünnepet 
fokozta, hogy Svájcból Nóra keresztanyukája és az ő családja is el-
jött Budafokra. Mint presbiter részt vettem az előkészületekben és 
tapasztaltam, hogy ez a konfirmáció más lesz, mint az ezt 
megelőzőek a gyülekezetünkben.  

Az istentisztelet liturgiája alkalmat adott a múlt felidézésére a 
jelen értékelésére és a jövőben való reménykedésre. Csatai Viktória - 
gyülekezetünkben felnőtt lelkésznő - gyermekének keresztelője fel-
idézte bennem Nóra keresztelőjét és azt a fogadalmat, amit akkor a 
keresztszülőkkel együtt tettünk. Eltelt 14 év és legkisebb gyerme-
künk is egyházközségünk nagykorú, úrvacsorával élő tagjává vált. 
Átfutott bennem, hogy ez az utolsó ilyen ünnep családunkban, de 
ekkor Szabó Imre nagytiszteletű úr elkezdte igehirdetését és rádöb-
bentem, hogy az embernek lesznek unokái is. A 90 éves lelkész uno-
kája is a 12 konfirmandus között volt. Igen megható volt az a jele-
net, amikor Imre bácsi megáldotta Benedeket. A gyermekek család-
juk körében vették első úrvacsorájukat.  

Az istentisztelet után, a gyülekezeti teremben sütemény és 
tea mellett sokáig beszélgettünk. Köszönjük lelkészünk tanító-nevelő 
munkáját, és Isten áldását kérjük a fiatalok további életére egyhá-
zunk közösségében. 

Szalontay Károly 



Választás = hitvallás 
 
Szabó Imre prédikációja 2010. április 16-án, a konfirmácó alkalmából 
 
 

„Ami tehát a bálványáldozati hús evését illeti, tudjuk, 
hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs 
más, csak egy. Mert ha vannak is úgynevezett iste-
nek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok 
isten és sok úr van, nekünk mégis egyetlen Istenünk 
az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte, és 
egyetlen Urunk a Jézus Krisztus, aki által van a min-
denség, mi is őáltala.”   I. Kor. 8:4-6. 

 
 
 Két választás között vagyunk. Azt kell mondanom, hogy a 
konfirmáció is tulajdonképpen választás. Mégpedig szakrális, szent 
választás a profán, közönséges, politikai és egyéb választásokkal 
szemben. 
 És ennek a szakrális választásnak minden egyéb választásnál 
nagyobb a tétje. Mert nem más ez, mint Isten-választás. 
 Egész pontosan arról van szó, hogy kedves konfirmandusaink 
nem Isten nélküli családokból jöttek. Szüleiknek már van Istene, il-
letve vallása, nevezetesen a Kereszténység Istene és hite, amelybe 
gyermekeiket is mindezideig nevelték. Most, hogy elérkeztek a sza-
bad és tudatos döntés nagykorúságára, most ők készek hitvallást 
tenni arról, hogy ők is a Keresztyénség Istenét választják Istenüknek 
és Uruknak. Vagyis: készek megmaradni abban a hitben, szent szö-
vetségben, amelybe a keresztség által beleszülettek. – Ezért is ne-
vezzük ezt az ünnepélyes hitvallástételt konfirmációnak, azaz meg-
erősítésnek. 

De tekintsünk mélyebbre és tegyük fel a kérdést: miért van 
szükség egyáltalán erre a konfirmációra, vagy ahogyan neveztem: 
Isten-választásra. 

Alapigénk választ ad erre a kérdésre. „Tudjuk, hogy nincs bál-
vány a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy” – írja Pál apostol. 
Ahol egy van, hogyan lehet ott mégis választásról beszélni? 

Úgy, hogy a Teremtő Isten szabad akaratunak teremtette az 
embert. Olyan szellemi lénynek, aki igent és nemet tud mondani, 
befogadni és visszautasítani. 

Ez a szabadság tette lehetővé, hogy a teremtés hajnalán az 
ember szembeforduljon a Teremtőjével, elszakadjon tőle és függet-
len, autonóm életet kezdjen élni. És azóta is ilyen életet folytasson 
mindmáig. A világ kétharmada ma is pogány, az a része pedig, 
amely keresztyénnek vallja magát, sajnos sokszor csak látszatke-
resztyén. 

Jól ismerjük ezt a jelenséget köreinkben is. Ha valaki csak 
formálisan vallásos, azt elviseli a társadalom, de ha valaki komolyan 
veszi az Evangéliumot, azt kiveti magából. 

Sokan nem tudják, hogy újra a mártíromság korát éljük, 
mégpedig a legsúlyosabbat a keresztyénség történetében. Éppen a 
minap hívta fel a figyelmemet püspökünk arra, hogy ugyanakkor, 
amikor a történelmi keresztyénség hanyatlóban van, a missziói terü-
leteken csodálatosan virágzik: Kínában, Távol-Keleten, Afrikában, 
Dél-Amerikában milliók és milliók fogadják el Jézus Krisztust megvál-
tó Uruknak. De sok esetben ezért az életükkel kell fizetniük. Szerény 
becslések szerint évenként átlagosan kétszázezer embert ölnek meg 
keresztyén hitéért, különösen muzulmán országokban.  

Amikor mi itt ma ünnepélyes konfirmációt, azaz hitvallástételt 
tarthatunk, gondoljunk egy percre a mártírokra. A martüreo szó ta-
núságtételt, hitvallástételt jelent; arra utal, hogy sok keresztyén csak 
a vére árán konfirmálhatott és konfirmálhat ma is. Azt jelenti: ti is 
mártírok vagytok. 

Megállapíthatjuk azonban, hogy hiába lázad az ember Isten 
ellen, nem tud Isten nélkül élni. Ezért, amikor megtagadja az egy 
igaz Istent, különböző isten-pótlékokat teremt magának. Ezeket ne-
vezi a Biblia bálványoknak. 

Ezért folytatja Pál így: „Mert ha vannak is úgynevezett istenek 
akár az égben, akár a földön, mint ahogy sok isten és úr van.” Igen, 
igen sok szellemi és anyagi erő, sokféle démoni hatalom van, amely 
sikert, boldogságot és gazdagságot kínál az embernek. Bőven van 
választék. 

Hogy ez nem teória, hanem realitás, arra nézve elmondok egy 
sztorit. Férfiak beszélgettek a vonaton. Az egyik így szólt. „Az a baj, 
hogy a  magyar embereknek három bálványa van: első a pénz, má-
sodik a pia, harmadik a szex. 

Megdöbbentem ezen a szabatos fogalmazáson, de akkor nem 
sejtettem, hogy alig 2-3 évtized múlva oda jutunk, ahol vagyunk. A 
pénz, a Mammon kegyetlen szelleme, a drogozás pusztító áradata, a 
szex mocska elözönlötte kicsi magyar világunkat és a nagyvilágot. 



Komoly megállapítások szerint Európa morálisan romokban hever. 
Ráadásul ősi babonáknak és távol-keleti rítusoknak óriási reneszán-
sza van. 

Amikor most ti, kedves konfirmandusaink hitvallást tesztek, 
akkor ezzel elutasítjátok magatoktól ezeket az embergyilkos bálvá-
nyokat. Azt fogadjátok meg, hogy ti nem akartok a pénz, a kábító-
szerezés, a szex rabszolgái lenni. Szeretném, ha felfognátok, hogy 
milyen nagy dolog ez! 

Ennél csak az a nagyobb, amikor meglátjuk hogy milyen 
csodálatos Isten az, akit választhatunk, és milyen üdvözítő akaratára 
igent mondanunk. „Nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől 
van a mindenség és mi is őérte, és egyetlen Urunk a Jézus Krisztus, 
aki által van a mindenség, és mi is őáltala.” – írja Pál. 

A kommentárok szerint ez egy őskeresztyén hitvallás, amelyet 
az istentiszteleti liturgiában mondtak fel, vagy talán énekelték is. 

Első fele ennek a rövid hitvallásnak az Istent Atyának nevezi. 
Egészen új dolog volt ez, senki se merte eddig a világteremtő és vi-
lágbíró végtelen hatalmú és szentségű Istent így nevezni. Jézus volt 
az, aki ezt meg merte tenni és felhatalmazta tanítványait, hogy így 
imádkozzanak: Mi Atyánk. Ez az Atya végtelen szeretettel szeret 
bennünket, még a hajunk szálai is számon vannak tartva őnála. 

De ahelyett, hogy most részletezném az Atyáról szóló tanítást, 
inkább arra kaptam indíttatást: én is konfirmáljak ma köztetek és 
bizonyságot tegyek arról, hogy mit jelentett az én életemben az Atya 
szeretete. 

Először azt kell elmondanom, hogy igen nehéz gyerekkorom 
és ifjúságom volt. Vézna, kákabélű, beteges gyerek voltam. Saját 
anyám is szemembe mondta: Nem vagy te életre való gyerek. 

Tizenkét éves koromba inasnak adtak egy könyv- és papírke-
reskedésbe. Minthogy legfőbb feladatom a csomaghordás volt, meg-
tanultam, hogy nem az ólom, hanem a papír a legsúlyosabb anyag. 

Tizenhét éves koromban kiállították a munkakönyvemet és ki-
rúgtak a boltból, munkanélküli lettem. 

Négyévi késéssel mégis leérettségiztem, feljöhettem Pestre, 
elvégezhettem a teológiát, lelkipásztor lettem. Találtam egy csodála-
tos feleséget, Isten hét derék gyermekkel ajándékozott meg, és 
megértem kilencven évet. 

És ezt mind az Atyától kaptam, ingyen kegyelemből. Az ő 
gondviselő szeretete alakította sorsomat. Olyan volt az életem, mint 
egy regény, amelynek a forgatókönyvét Isten írta. 

De hitvallásunknak van egy második fele is, amely Jézusról 
szól: „és egyetlen Urunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség 
és mi is általa.”. Isten azért küldte el őt a világba, hogy megváltson 
bennünket az atyáinktól örökölt hiábavaló bűneinkből. Engesztelő 
áldozatával a kereszten bűnbocsánatot és örök életet szerzett szá-
munkra. Boldogan mondhatom, hogy számomra is. Szentlelke által 
megtapasztalhattam szabadító és újjáteremtő szeretetét 

Ezt a személyes bizonyságtételt azért mondtam el, hogy ne 
gondoljátok: az egész keresztyénség nem más, mint merő verbaliz-
mus. Való, hogy Isten az Evangélium által szólít meg bennünket. De 
ha befogadjuk őt, akkor minden beteljesedik, amit ígér nekünk igéjé-
ben. 

És – ugye – ti most arról tesztek bizonyságot, hogy befogad-
tátok, befogadjátok őt. Egy kérdés van itt csupán: komolyan gondol-
játok-e a dolgot? 

Sose felejtsétek el, amit most mondok: Ő komolyan gondolja, 
hogy Atyátok és Megváltótok. 

Ámen 
 
 

Magyar Református Szeretetszolgálat 
 

Szeretethíd 
 
„Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül,  
Ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül „ 
Jakab 2:26 
 
Ezekkel, a gondolatokkal hozta létre a Magyar Református Egyház 
Zsinata a Magyar Református Szeretetszolgálatot, 2006-ban. Nagy 
szükség volt rá, és ideje volt, hogy legyen saját Szeretetszolgálata a 
Református Egyháznak, hiszen egyre több az elesett, a nélkülöző, az 
éhező, az erőtlen, az üldözött, a fogyatékkal élő, a katasztrófák áldo-
zatai és hozzátartozói és még sorolhatnánk. 
Kálvin szerint is az igazi egyház négy ismertető jegyéből az egyik 
legfontosabb jegy a szeretetszolgálat, ami a hitre jutott emberek 
önkéntes közösségének hálaáldozata. 
Isten színe előtt kétfajta ember van, a szükséget szenvedő és az el-
esettet segítő. A diakóniának be kell épülnie az életünkbe, életformá-



vá kell válnia, és akkor kiteljesedik a tér körülöttünk, annál nagyob-
bak leszünk, minél többet tudunk adni másoknak. Ezzel tudjuk meg-
mutatni Isten iránti szeretetünket. Olvastam olyan megfogalmazást a 
diakóniáról, hogy: „Jutalmam, hogy tehetem…” Ha ide, ehhez a cso-
dálatos megfogalmazáshoz minél többen eljutnának, bizony megvál-
tozna tőle a világ. 
A Magyar Református Szeretetszolgálat pénzbeli és természetbeni 
adományokat gyűjt a rászorulók megsegítésére, akciókat és kampá-
nyokat szervez a segítségre szoruló emberek, csoportok támogatásá-
ra Magyarországon és a Kárpát-medencében egyaránt. 
Az MRSZ 10 állandó programjához rengeteg aktuális, azonnali meg-
oldásra váró feladat is hozzájön, ezek közül az egyik legfontosabb a 
„Gyülekezeti háló kiépítése „  
Gyülekezeti önkénteseket keresünk, szerte az országban, minden 
református gyülekezetben, olyanokat, akik a szakértelmüket, tapasz-
talataikat felajánlják a saját közösségükben végzendő szeretet-
szolgálati feladatok ellátására, együttműködve a Magyar Református 
Szeretetszolgálattal, természetesen a lelkipásztorral és a presbitéri-
ummal való egyeztetés után. 
 
A Magyar Református Szeretetszolgálat jelenlegi legaktuálisabb prog-
ramjában szólni kíván az egyes ember és a tágasabb közösség, a 
társadalom számára.  
Május 21-22-én rendezzük meg Szeretethíd nevű önkéntes progra-
munkat. Szolgálatra hívjuk egyházunk tagjait, hogy az egész Kárpát-
medencében, sőt a tengeren túl is tehessünk embertársainkért és 
környezetünkért. A Pünkösd üzenetét megfogadva menjünk ki a vi-
lágba, és Isten dicsőségét hirdessük mindenfelé szolgálatunkkal. 
Mi is ez valójában? Két önkéntes nap, mellyel a jövőben az országha-
tárok által részekre szakított Magyar Református Egyház újraegyesí-
tését is ünnepeljük. 
Buzdítunk mindenkit, hogy próbálják megtalálni környezetükben azt 
a feladatot, szolgálatot, amivel a legtöbbet tudják segíteni embertár-
saikon. 
Jelentkezőket várunk, akik ezen a két napon segítségre váró szemé-
lyeknek, közösségeknek, intézményeknek az életébe egy kis szerete-
tet vihetnek. Mutassuk meg, hogy  a válság ellenére nem bezárkó-
zunk, hanem odafordulunk a rászorulók felé, ezzel mi is többek le-
szünk, hisz „Jobb adni, mint kapni„ – ez a Magyar Református Szere-
tetszolgálat egyik jelmondata. 

A cél a bizonyságtétel, bizonyságot tenni Isten és a világ előtt, hogy 
meglássuk, meghalljuk a segítségre szorulókat és szolgáljunk a ránk 
bízott eszközökkel. Jó lenne, ha minél többen részt vennének ebben 
a nemes ügyben, minél több hidat tudnánk építeni idős és fiatal kö-
zött, segítséget nyújtó és rászoruló között, egyház és a társadalom 
között, szív és lélek között, Isten és ember között. 
Mindezekről bővebb tájékoztatót a www.jobbadni.hu honlapon olvas-
hatnak.  

Pál Sándor 
 
 

Szeretethíd Budafokon 2010. május 21-22. 
 

A Szeretethíd keretében segítségnyújtó akciót szervezünk. 
Szeretnénk bevonni ebbe a kezdeményezésbe minél több időst és 
fiatalt, egyháztagot és nem vallásos embert, egészséges és fogya-
tékkal élő honfitársunkat, határon innen és határon túl élőt, hogy 
együtt tegyünk egymásért, a helyi közösségeinkért és a teremtett 
világért.  

2010. május 21-én délelőtt 10 órától a Halacska Református 
Óvoda körüli területeket az intézmény dolgozói a gyerekekkel közö-
sen teszik rendbe.  

Május 22-én délelőtt 10 órától szeretettel várjuk azon érdek-
lődő, támogató nyugdíjas, tanuló, cserkész, ifis tagok, ill. akár egész 
családok (gyermekek, szülők, nagyszülők, stb.) jelentkezését, akik 
„hídépítőként” néhány órát szívesen gereblyéznének, hulladékot 
gyűjtenének a budafoki református templom környékén. Református 
Szeretetszolgálatunk pólókat ad résztvevőknek, mellyel demonstrálva 
hitünket, felvállalva elköteleződésünket, templomunkból a világ, az 
„utca embere” felé kaput nyithatunk. Ezékiel szavaival élve: ”Ott víz 
fakadt a templom küszöbe alól… ez a víz a keleti vidék felé tart, a 
pusztán folyik keresztül, és a tengerbe ömlik, a sóssá vált tengerbe, 
és meggyógyul tőle a víz.” (Ezékiel 47:1,8) Célunk, hogy aktivizáljuk 
a református gyülekezeteket, iskolákat, intézményeket, hogy min-
denki megtapasztalhassa a segítségnyújtás örömét. Különleges alka-
lom kínálkozik a generációk közötti összefogásra, az egymáshoz való 
közelebb kerülésre a közös munka, közös szolgálat által.  

Önkéntes munka a résztvevők részére sütemény, kalács, po-
gácsa, stb. készítése és hozzánk juttatása is.  



A program tehát, 2010. 05. 22-én, szombaton délelőtt 10 órá-
tól kezdődik. A parókia udvarán lehet gyülekezni. Gereblyét, kesz-
tyűt, kerti szerszámokat hozzunk magunkkal. 

Ábrahám Angéla 
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Kilenckor találkoztunk a Don Bosco iskolában. A mise után egy 
hatalmas buszba pakoltunk be. Kényelmesen elhelyezkedtünk és in-
dultunk is.  

Az első pihenőnk Kenderesen volt, ahol vitéz Nagybányai Hor-
thy Miklósra emlékeztünk, aki 1920-1944 között kormányozta az 
országot. Mivel az idő szorított Nagyváradon csak átsuhantunk, út-
közben emlékezve meg a fontosabb látnivalókról, a Szent László 
hermáról, a Püspöki Palotáról és a Szent László templomról, valamint 
Herkules fürdőről. Mezőtelegd mellet I. Rákóczi Györgyre és felesé-
gére emlékeztünk. Királyhágó szerpentinjén átkanyarogva haladtunk 
Bánffyhunyad felé, mellettünk a megáradt Körös rohant. Már alko-
nyodott mire Kalotaszegre értünk, ahol megcsodáltuk a református 
erődtemplom festett kazettás mennyezetét, és a templomot díszítő 
sok-sok kézimunkát. Késő estére értünk Kolozsvárra, ahol a Refor-
mátus Teológiai Akadémián szálltunk meg. Finom töltött káposztával 
vártak minket.  

Másnap reggel néztük meg a várost. Először Mátyás király 
szülőházához vonultunk, majd átmentünk a szomszédba, amely 
Bocskai István szülőháza. Ma a Sapientia Egyetem egyik fakultása 
működik benne. A Főtéren a Szt. Mihály templom volt a fő látnivaló, 
amely 100 évig a református híveké volt. Gótikus tornya XIV-XV. 
századból származik, a gótikus szószék később épült hozzá. Nagyon 
felemelő volt itt énekelni. A Mátyás szobor felújítás alatt áll, így csak 
az állványzatot láthattuk. Innen a Farkas utcai templomhoz sétál-
tunk. XIV-XV. században ferences templom volt kolostorral. A refor-
máció korában a ferences barátok református lelkészekké váltak. 
Bethlen Gábor, I:Rákóczi György, Rákóczi Ferenc fejedelmek is meg-
fordultak itt. Erdély református kisnemességének címerpajzsai, ku-
tyabőrei láthatók a falakon. A szocializmus évei alatt meg akarták 
semmisíteni az anyakönyveket. A gyönyörű intarziás - az utolsó va-
csorát ábrázoló - úrasztal titkos fiókjaiban mentettek meg sok iratot. 
.A szószéket I. Rákóczi György adományozta. Most újították fel, ere-
deti színeit felfrissítették. 1530 előtti évekből származik az orgona. A 

templom mellett látható Kolozsvári Márton, és György által készített 
sárkányölő szent György lovas szobrának másolata. Az eredeti Prá-
gában található. 

Délután a Házsongárdi temetőbe látogattunk. Sok neves em-
ber sírját találtuk meg, pl. Tóthfalusi Kiss Miklós református lelkész, 
nyomdász, Bánffy grófok, Koós Károly építész, író, Dsida Jenő költő 
(Sírfelirata: ”Megtettem mindent amit megtehettem. Kinek tartoz-
tam, mindent megfizettem. Elengedtem mindenki tartozását. Felejtsd 
el arcom romló földi mását.„), Reményik Sándor (Sírján e sorok ol-
vashatók: „Egy lángot adok, ápold, add tovább.”).  

Következő nap 27-én, már reggel 8-kor a Tordai hasadék fel-
fedezésével folytattuk túránkat. A hasadék mélyén kis patak kanya-
rog, teljes hossza 1,5 km. Végig is jártuk. A keletkezéséhez egy Szt. 
László legenda fűződik. A kunok üldözték, de mielőtt utolérték volna, 
a lova dobbantott, amitől kettéhasadt a hegy.  

Utunkat Új- és Ó-Torda érintésével folytattuk Marosvá-
sárhelyre, ahol Fülöp Gábor Dénesné, Ila néni várt minket. A helyi 
református lelkész özvegye az öregek otthonában látott minket ven-
dégül. Vacsora után Székelyszentistvánnak vettük az irányt, ahol két 
napig a szállásunk volt. Klári néni és Béla bácsi néhányunkat már 
ismerősként üdvözölt. Késő este Kisküküllő nevű patakhoz sétáltunk 
és Norbi itt tartott rövid áhitatot. 

A következő napon Marosvásárhellyel ismerkedtünk. Megnéz-
tük a Vártemplomot, melynek legrégibb részei gótikus stílusban épül-
tek, a bővítményeken barokk és klasszicista jegyek láthatók. A Kul-
túrpalota, mely 1908. január 1-én nyitotta meg kapuit, a szecessziós 
építészet gyöngyszeme. Nem csak kívülről csodálhattuk meg, hanem 
aprólékosan végignézhettük az előcsarnok, a lépcsőházak, színházte-
rem gyönyörű berendezéseit, díszítéseit. A városházának csak az 
aulájába mentünk be. Az 1910-es évek óta mit sem változott. Szé-
pen illeszkedik a Kultúrpalotához. Megmásztuk a tornyát (201 lép-
cső), ahonnan beláthattuk a várost és környékét. 

Este 6-kor református gyerek istentiszteleten vettünk részt, 
ahol énekkel szolgáltunk. Ila néni Székelyföld fővárosáról mesélt.  A 
régmúlt és a közelmúlt is téma volt. 20 éve márciusban közel húsz-
ezer ember menekült el pogrom alatt. A fordulat azonban nagy öröm 
volt számukra is. Megerősödött a nyugati országokkal a kapcsolat. 
Hollandoktól és angoloktól sok segítséget kaptak. Ez adott lehetősé-
get a széleskörű diakóniai munkához. Idősek otthonát, árvaházat 
működtetnek, 20 szegény sorsú gyereket taníttatnak, ezzel segítve 



felemelkedésüket. Hat paraszt házat vásároltak meg, melyeket a 
családmentő programban használnak. 

Vacsorát megint a szeretet otthonban kaptunk, aludni ismét 
Székelyszentistvánba tértünk. 

Másnap a reggeli után a sóbánya felé vettük az irányt. Hamar 
Parajdra értünk. Már a rómaiak idejében is bányásztak itt. A sótelep 
egy beltenger kiszáradása következtében alakult ki. Itt ma gyógyke-
zelés folyik, 12-18 nap egy kúra. Az első terem 120 méter mélyen 
van. 12 szint van még lefelé. A gyermekekkel alkalmanként 4 órát 
kell eltölteni, ezért sok játéklehetőséget alakítottak ki. A hőmérséklet 
télen-nyáron 15 oC. Egy kápolna is van a bányában, melyet 1993. 
augusztusában szenteltek föl. Itt istentiszteletet tartottunk és éne-
keltünk. Jól érezték magukat a fiatalok, szívesen maradtak volna 
még. 176 lépcsőn jutottunk fel a buszhoz, ami a felszínre vitt minket. 
Megnéztük még Áprily Lajos (1887-1967.) emlékházát, aki itt töltötte 
gyermekéveit. 

Útban Csíkszereda felé megálltunk Farkaslakán Tamási Áron 
sírjánál, melyre az általa írt verset vésték: „Törzsében székely volt, 
fia Hunniának, Hűséges szolgája Bomlott századának.” A táj egyre 
változatosabb lett. A fák között hófoltokat láttunk, a Nagy-küküllő 
szürkésen hömpölygött a medrében. A következő pihenőnk Bálint 
Bence nagymamájánál volt, ahol kürtöskaláccsal és üdítővel kínáltak 
mindannyiunkat. Tovább indultunk Csíkszeredára, ahol megkerestük 
a ferences kegytemlomot. Itt található a XVI. sz. reneszánsz művé-
szet egyik ékessége a fából készült Mária szobor. Innen felsétáltunk 
a szabadtéri búcsújáró helyre, ahol elénekeltük a Székelyhimnuszt és 
elmondtuk a Miatyánkot. Vállalkozók egy csoportja itt is megmászta 
a színpaddal szembenálló domboldalt. A kilátóban a fiúk meglenget-
ték a zászlóinkat A naplementét onnan nézték. A többiek a hófoltokat 
keresték meg és jót hógolyóztak. Este 9-körül értünk Gyimesbükkre. 
A csűrben forró gulyásleves gőzölgött. 10-kor hatalmas tábortüzet 
rakott Péter bácsi. Körülültük, rövid áhitat és ének után volt, aki le-
feküdt, de volt aki csillagászkodott még egy kicsit. A lányok meleg 
helyen aludtak, de a fiuk katonás szállást kaptak. Ami takaró volt 
összeszedtük, ruhástul bújtak a hálózsákba, sapka, takaró, de reg-
gelre még így is kicsit deres volt a bajuszuk.  

Reggeli után útra keltünk. A történelmi Erdély és Ó-Románia 
(Regát) határán állunk meg. Felmentünk a Rákóczi vár romjaihoz, 
onnan tekintettünk szét. Alattunk hangosan dübörgött el egy vonat. 
Leereszkedünk, majd az út túloldalán felballagtunk a kis kápolnához. 

Istentisztelet után tovább vezetett minket Péter bácsi. Megmutatta a 
földvárakat ahonnan a határt védték. Tarkövestetőre 5-6 óra alatt 
vonták fel az ágyukat. A hatalmas halmok alatt világháborúban el-
esett emberek vannak eltemetve. Az ebéd bableves, utána pihenget-
tünk a napon, azután átmentünk a gyimesbükki csángó templomba. 
1936-ban áldották meg a szükségtemplomot. ’74-ben készül az alap 
és ’76-ban már szentelték. Gyimesvölgy templomának nevezték. A 
kommunista időben épült, ami nagy csoda volt. Dani Gergely atyához 
fűződik a templomépítés. 1974-ben került Gyimesre. Magyarul olva-
sásra buzdította a híveket, még a felnőtteket is. Az énekeket nagy 
betűkkel kitették, hogy mindenki láthassa, olvashassa. Kérdezte: mi 
a legtöbb ebben a templomban? Hát tégla – hangzott a válasz. – 
Nem, ima és pálinka! Az engedélyeket kalandosan szerezte meg. 
Egyik kezében pálinkával, másikban a tervekkel ment kilincselni. A 
polgármester azt mondta: amíg ő él itt úgysem épül templom. Két 
hónap múlva eltemették. Áprilisban kezdték az építést és december 
7-én a keresztet is feltették. Az engedélyt nagyon rövid időre adták, 
tehát mindenki jött segíteni. 50-100-an is voltak naponta. Kalákában 
készült, mindenki azt adta hozzá, amihez értett. Így valamennyien 
megtalálták a közösségben a maguk helyét. A templom előtt 10 fe-
nyőfát is ültettek (10 egyházmegye,10 évszázad). Svédek támogat-
ják a közösséget, 100 családot segítenek. 

Meglátogattunk egy gazdaságot is. Itatás után tehenet lehe-
tett fejni. 

Reggel már nem volt deres a határ. Reggeli után pakolás a 
buszba, most már visszafelé indulunk. Segesvár az útirány. Hósipkás 
hegyek néznek ránk, a Csíkszépvíz víztározónak kicsit hártyás volt a 
teteje.  

Segesvár a Nagy Küküllő partján fekszik. Erőd volt már a ró-
maiak idejében is. 1217-ben II. András szászokat telepített ide. A 
város építészeti képe a Strassburgra emlékeztet. A szép épületek 
közül kiemelkedik az óratorony, melyben harangjáték lakik. XIV-XV. 
században alakult ki a mai városkép. 

Innen az irányt Gyulafehérvárnak, majd Magyarigennek vet-
tük. Budor Botond elénk jött és vezetett minket a látnivalók között. 
Gyulafehérvár már a rómaiak idején lakott település volt. A honfogla-
lás után hamar püspöki székhely lett. A Hunyadiak idején kb. 5-7000 
ember lakta. Ebben az időben épült ki a várnegyed. Mára már csak a 
Szt. Mihály templom és a Püspöki palota maradt meg. A templom 
három hajós román bazilika. A XIII. században épült. Itt van elte-



metve Hunyadi János, Bocskai és Fráter György is. A református 
gimnáziumot és főiskolát Bethlen Gábor alapította.  

Magyarigent 1206 óta említik az iratok. Kezdetben szászok 
lakták, a templom is az övék volt, de elmagyarosodtak. (Mikor beki-
abáltak, hogy magyar lakik itt? Igen! Ezért lett Magyarigen a hely 
neve.) A gyülekezet a XVIII. században 1800 fő volt. Ebben az idő-
ben tevékenykedett itt Bod Péter, aki tudós, teológus, polihisztor 
volt, árva Bethlen Katának a nevelője. 1848-ban Avram Jancu román 
hordájával betört a faluba és legyilkolta az összes férfit, csecsemőtől 
az aggastyánig. Tömegsírjuk a református templom mellett található. 
A gyülekezetben csak nők maradtak. Ma a gyülekezet létszáma 9 fő, 
ebből a lelkész családja 5 fő. Itt vacsoráztunk, gyertyákat, mécsese-
ket gyújtottunk, kis templomi éneklés után tértünk nyugovóra. 

Reggel ökumenikus istentisztelet volt. 
Az utolsó napra maradt Vajdahunyad vára. XIV. században ki-

rályi adományként kapta a Hunyadiak egyik őse. Hunyadi János 
kezdte építtetni a várat, majd Szilágyi Erzsébet folytatta. A XVII. 
században Bethlen Gábor emeletek ráépítésével bővítette. Többször 
leégett. 1870 és 1880 között Steidl Imre és Schultz Frigyes vezeté-
sével újították fel.  

Déván Böjte Csaba testvért látogattuk meg. 
Túránk során az utolsó város Marosillye ahol Bethlen Gábor 

szülőházát tekintettük meg, mely festett gótikus épület, két épen 
maradt gótikus ablakkal. Az első emeleti ajtófélfa kőből van, az 
1591-es évszámot vésték bele. 

Este 11 körül érkeztünk vissza fáradtan, de rengeteg élmény-
nyel. 

Szalontay Zsuzsa 
 
 
 
 

NYÁRI TÁBOR  
BALATONFENYVES, 2010. JÚNIUS 28 - JÚLIUS 3.  

 
A hittantábort idén nyáron is Balatonfenyvesen tartjuk, a 

Református Gyermek és Ifjúsági Üdülőben. A táborhely közvetlenül a 
Balaton partján van, elhelyezés kőépületekben lesz.  
Áhítat, éneklés, kézműves foglalkozás, sok-sok beszélgetés, foci, 
játék, „esti mese”, strandolás,  angyalkázás, nagyon jó közösségi 

élmény – mindebben része lehet annak, aki eljön velünk táborozni 
ezen a nyáron is! 
A részvételi díj: 24 000.- Ft.  
Jelentkezési határidő: május 30. vasárnap, 12.00. Jelentkezni 
5000 Ft előleg (a részvételi díjból) befizetésével és a kitöltött 
jelentkezési lappal lehet.  
A tábor előtt részletes tájékoztatást tartunk a jelentkezők szüleinek. 
A táborozáshoz szükség lesz majd orvosi igazolásra is. 
Érdeklődni lehet a 06 30 520 73 02 (Papp-Tóth Viola) telefonszámon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Információk a nyári gyülekezeti táborról 

 
2010. július 26-án reggel indulunk bérelt busszal és autókkal 

a nyári gyülekezeti táborba a Debrecen melletti Dorcas kempingbe. A 

 
Zenei hírek 

 
VII. Református Zenei Fesztivál 2010. június 4-5-6. 

A fesztivál részletes programja olvasható a Fidelo című  újság júniusi 
különszámában, mely a templom kijáratánál elvehető 

 

*** 
IX. Református énekek – MÜPA 2010, június 25. 

Jegyek 1800.-, 2500.-, 2800.- és 3850.- forintos áron kaphatók 

 
*** 

Megjelent az első Református énekek DVD (a 2009-es 
MÜPA koncert teljes hang- és képanyaga) 



résztvevőknek lelki és közösségi élményekben valamint kikapcsoló-
dásban és felüdülésben lehet részük. A táborban délelőtti igei alkal-
mak lesznek, ahol tovább gondolkodunk az év mottóján, ami a re-
ménység és bizalom. A gyermekeknek a felnőttekkel párhuzamosan 
lesznek lelki alkalmak. 

Délutánonként sok lesz a játék (íjászat, golf, foci, métás, ve-
télkedők stb.) és pihenés.  Néhány délutánra előadókat hívunk Deb-
recen környékéről.  

Az estéket áhítat, bográcsozás, táncház, tábortűz, csillagá-
szat, filmklub és jó beszélgetések teszik kellemessé és maradandó 
élménnyé. 

Az egyik nap megnézzük Debrecen nevezetességeit, és stran-
dolásra is lesz lehetőség. 

A pontos szállásárakat meg lehet nézni a honlapon illetve a 
szórólapokon. 

Mindenkit szeretettel várunk, hogy együtt épüljünk, örüljünk, 
valamint felejthetetlen élményekkel gazdagodva térhessünk haza és 
építhessünk mi is másokat. 

Papp Tamás 

 
 
A 2010. évre tervezett gyülekezeti programok 
 
Időpont Program 
Május 4. (kedd) Presbiteri gy űlés, 19h00 
Május 8. (szombat) Cserkész próbázás  
Május 9. (vasárnap) Cserkész fogadalomtétel, szeret et-

vendégség  
Május 13. (csütör-
tök) 

Áldozócsütörtök 

Május 21-24. Csíksomlyói Don Bosco tanári kirán-
dulás 

Május 23. (vasárnap)  Pünkösd vasárnap 
Május 24. (hétf ő) Pünkösd hétf ő 
Május 25. (kedd), 
18h00 

Budafoki esték, Topolán szky Ákos, 
„ Bizalom, remény és szenvedélybe-
tegségek”  

Május 29. (szombat) Gyereknap, Családi kirándulás, Ha-
lacska Református Óvoda, 9h00  

Május 29. (szombat) Konfirmációs vizsga 16h00 
Május 30. (vasárnap)  Konfirmáció 10h00 
Június 5. (szombat) Hittanos c saládi nap (verseny, 

énekverseny) 
Vespera 18h00  

Június 12. (szombat)  Cserkész csapatévzáró 
Június 13. (vasár-
nap) 

Tanévzáró istentisztelet 

Június 19, (szombat)  Kiscsoportok találkozója 15h00 
  
Június 21-27. Csillagász tábor 
Június 25–július 4. Reg ős cserkész tábor 
Június 28-július 4. Tiszakeszi missziós tábor 
Június 28-július 3. Gyülekezeti hittantábor, 

Balatonfenyves 
Július 5-10. Don Bosco, nosztalgia osztálytábor  
Július 6. (kedd) Presbiteri gy űlés, 19h00 
Július 6-16 Kerületi cserkész nag ytábor 

(Homokbödöge, Pápa mellett, 2000 
cserkész) 

Július 19. (hétf ő) – Nyári zárás, Halacska Református 



augusztus 19. 
(csütörtök) 

Óvoda 

Július 26-31. Gyülekezeti tábor 
Augusztus 2–8. Almádi ifi hét (Ézsaiás ifi) 
Augusztus 9–5. Almádi ifi hét (gyerekmissziós) 
Augusztus 3. (kedd) Presbiteri gy űlés, 19h00 
Augusztus 23.  Óvoda kezdés 
Szeptember 3. (pén-
tek) 

Tanévnyitó istentisztelet, Halacska 
Református Óvoda, 16h30 

Szeptember 4- 5. 
(szombat-vasárnap) 

Szől őskert gyermeksátor a Budafoki 
Pezsg ő- és Borfesztiválon 

Szeptember 7. (kedd)  Presbiteri gy űlés, 19h00 
Szeptember 10. (pén-
tek)  

Cserkész tanévnyitó 16h30 

Szeptember 18. 
(szombat) 

Gyalogtúra (Majkra ???) 

Szeptember 19. (va-
sárnap) 

Hittan tanévnyitó (óvodás csoport 
is, szer. vendégség) 

Szeptember 21. 
(kedd),  

Budafoki esték 18h00Kopp Mária??? 

Szeptember 24-26. 
 (péntek-vasárnap) 

Evangélizáció  

Október 1. (péntek) Halacska nap az óvodában 14h30 
Október 2. (szombat)  Vespera 18h00 
Október 5.  Presbiteri gy űlés, 19h00 
Október 9. (szombat)  Demjén kupa, sportnap 
Október 17. Konfirmáció meger ősítés (50, 60, 70 

éve) 
(szer. vend.) 

Október 19. (kedd), 
18h00 

Budafoki esték Bagdy Em őke??? 

Október 26-31. Őszi napközis reformációs tábor, 
tábor 

Október 29. (péntek)  Cserkész évforduló, 10 éve indult 
újra 

Október 31. (vasár-
nap) 

Reformáció (nálunk, ev. el őadó) 
18h00 

November 2. (kedd) Presbiteri gy űlés, 19h00 
November 6. Vespera, 18h00 
November 6. Őszi templom takarítás parti 8h00 
November 5-7. Református Házas hétvége 
November 13. (szo m- Bibliaismereti vetélked ő 15h00 

November 21. (vasár-
nap) 

Szeretetvendégség  

November 27. (szom-
bat) 

Női adventi kézm űves délután 

November  28. (va-
sárnap)  

Adventi gyermekm űsor 

December  4. (szom-
bat) 

Vespera 18h00 

December 5. (vasár-
nap) 

Őrbottyáni vendéglátás (…) 

December 7. (kedd) Presbiteri gy űlés, 19h00 
December 12. (vasár-
nap) 

Nyugdíjas karácsony 15h00 

December 17. (pén-
tek) 

Karácsonyi istentisztelet, Halacska 
Református Óvoda, 16h30, vasárnapi 
istentiszteleten  

December  18. (szom-
bat) 

Szegénymissziós karácsony 18h00 

December  24. (pén-
tek) 

15h00 Istentisztelet + gyermekprog-
ram, szerep játék feln őtt el őadás, 
betlehemes  
23h00 Istentisztelet 

December  25. (szom-
bat) 

Karácsony 1. nap 10h00 

December  26. (va-
sárnap) 

Karácsony 2. nap 10h00 

December  31. (pén-
tek) 

Évzáró istentisztelet 18h00 
Ézsaiás ifi szilveszter 

Január 1. (szombat) Újév istentisztelet 10h00 
Január 2. (vasárnap)  Úrvacsorás Istentisztelet 10h00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Az iratterjesztésben  
sok új hasznos, érdekes, szórakoztató gyermek és felnőtt 

irodalmat, színvonalas zenei anyagot kínáló CD-ket és ka-
zettákat kínálunk a nyári pihenéshez 

 



Rendszeres gyülekezeti alkalmak 
 
Vasárnap: 

10.00 Istentisztelet, minden hónap első vasárnapján úrvacsora,  
 minden hónap harmadik vasárnapján szeretetvendégség 

 16.30 Dávid ifi 
 17.00 Ifjúsági órák 
Hétfő 
 18.30 Gyülekezeti foci szabadban 
Kedd 

  9.00 Baba-mama kör 
18.00 Bibliaóra  

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

Csütörtök 
  8.00 Reggeli áhítat   
18.00 Kórus 
19.00 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  
reformatus@budafok.t-online.hu  

 

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

Hitoktató: Becker Norbert 
Diakónus: Jani Marianna 

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


