
Év végi gondolatok karácsonykor

Ilyenkor év vége felé haladva a szokásos összegzések ideje is elérkezik,
de mintha a mögöttünk lévő évnek nem lenne igazán íve, eleje, közepe, vége.
Miről is szólt a 2011. év a társadalomban: a válságról. Sajátos lélektana van az
elhúzódó globális válság tüneteinek. 2000-től támolygunk 2012 felé, egyik
világvége hangulatból a másikba. Gyerekes dolog, mégsem lehet teljesen
figyelmen kívül hagyni. Egy életérzés fogalmazódik meg benne: legyen már vége
ennek az örökös bizonytalanságnak, tervezhetetlen jövőnek, krízisből krízisbe
élésnek.

Nehéz függetleníteni magunkat ettől, hiszen sokunkat érint a válság,
némelyeket súlyosan is. A gyülekezet 2011. évének jó témája volt a család. A
család az alap, a végső bástya és menedék, ahonnan mindent újjá lehet építeni.
Ettől lefelé nem lehet menni, innentől a semmi következik: egyedek alkalmi
érdekszövetsége, magányos gyermekek, az otthon hiányában elkallódó fiatalok,
minták nélküli, iránytű nélküli felnőttek világa. Ide nem juthatunk el, ezt nem
engedhetjük meg. Ilyenfajta következtetésekre juthattunk a Család éve
programjai, előadásai kapcsán. A 2011. év ugyanakkor megdöbbentő eredményt
mutat, ha az esküvők mennyiségét kiszámoljuk. Összesen hét (azaz hét) házasság
köttetett  meg  a  budafoki  református  templomban.  Manapság,  amikor  „divat”  a
fiatalok között a templomi esküvő, nyilvánvaló a család válsága, a párkapcsolatok
válsága. Most nem az egyházi élet, vagy a misszió a vizsgálódásunk tárgya, amiről
beszélünk, az annak a hiánya, amit lehet jól csinálni, rosszul csinálni, lehet

javítani,  megújítani,  terápiás folyamatoknak alá vetni.  Egyet nem lehet: ha nincs,
nem lehet rá építeni. Hol vagyunk hát, közeleg- e a vége valaminek, szétesik-e az
EU, stb.? Krízistünetek tömegét lehetne felsorolni, és mint valami inka naptárt
mutogatni: itt a vég!

A keresztyén ember azonban nem az aktuális kataklizma naptárt forgatja,
hanem a Bibliáját és az üdvösségtörténet rendjében gondolkodik. A hívő ember
élete folyamatosan krízis, azaz ítélet alatt van, ti. az ige krízise alatt. Ez azonban
üdvösséges helyzet, mert folytonosan korrigálja magát és Isten kegyelméből él.
Éppen  a  krízis  mutatja  meg,  hogy  kegyelemre  szorult  emberek  vagyunk.
Ugyanakkor nincs magára hagyatva, van mintája, van tanítója, lelki-szellemi
vezetője: a testté lett ige. Ilyenkor év vége felé a karácsony nem csupán múló
hangulat két válságos esztendő között, hanem jel: „ez pedig néktek a jele”(Lk.).

A jövő, a 2012 esztendő jele a betlehemi gyermek. Az Isten jele arról,
hogy ki a fundamentum, kicsoda az út, az igazság és az élet. Nem vagyunk tehát
elveszve, nem a semmi fölött lebegünk, van irány, van cél és tartalom a következő
esztendőben is. Erre hív bennünket a mi megtartó Istenünk ezekben az ünnepi
napokban.

Nagy Péter

Advent a Család Évében
(gondnoki beszámoló)

 „Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok…” Jakab.4, 8

Az idei egész őszi időszak várakozással, felkészüléssel telt. Készültünk a
presbiterválasztásra, az iskolaalapításra, az idei év lezárására, a jövő év
tervezésére családi és gyülekezeti körben egyaránt. Sokszor a várakozás
aggódással keveredik. Mi lesz velünk, gyermekeinkkel, kisebb-nagyobb
közösségünkkel, népünkkel? Az egyházi év kezdetén jó arra gondolni, hogy Isten
feltétel nélkül elfogad, vár, befogad minket. Még azt is lehetővé teszi, hogy
munkatársaként mi is továbbadhassuk az ő szeretetének jó hírét, akárcsak a
betlehemi pásztorok. Kívánom, hogy minél többen átélhessük ennek felszabadító
örömét! Ennek jegyében választottam kezdő és záró mottónak a református
bibliaolvasó kalauz napi igéjének egy-egy versét.

Az elmúlt másfél hónap egyik meghatározó eseménye volt a presbiterválasztás. A
nyár és az ősz folyamán a jelölőbizottság aktívan kereste azokat, akik



gyülekezetünk legalkalmasabb vezetői lehetnek a 2012-17-es időszakban. A
presbitérium eddigi tagjai közül néhányan egészségi állapotuk ill. családi
körülményeik változása miatt nem vállalták a további szolgálatot. Köszönjük eddig
áldozatvállalásukat és kérjük, hogy erejük szerint a továbbiakban is aktívan
támogassák gyülekezetünk életét. A személyes bemutatkozásra november 6-án
került sor. November 13-án pedig az istentisztelet után egyházközségi közgyűlés
keretében 86-an vettek részt a választáson. A megválasztottak nevében
köszönöm a bizalmat és remélem, hogy méltók leszünk rá.

Az idei év másik meghatározó programja a református iskola előkészítése. Az
önkormányzat november 17-i ülésén döntött arról, hogy 2012. szeptember 1-én
elindulhat az oktatás. A kezdeményezést több mint 1200, döntően kerületi lakos
támogatta aláírásával. A közoktatási megállapodást és az ingatlanhasználati
szerződést november 30-án írtuk alá. Jelenleg az egyházi testületeknél azok
ellenjegyzése zajlik.

A presbitérium a tantestülettel és a szülők képviselőivel való egyeztetés után a
Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola nevet javasolja az alapító
okiratba. Ennek benyújtása az idei év végére vagy jövő év elejére várható. Kérünk
mindenkit,  hogy  segítsen  abban,  hogy  minél  több  hívő család  gyermeke
jelentkezzen (minél hamarabb) ide, hiszen az iskola légkörének kialakításában
különösen fontos az első évfolyam hatása. A szülőknek külön ajánlom a Demjén
István életét és munkásságát bemutató kiadvány forgatását, ami beszerezhető az
iratterjesztésben. Az igényfelmérési lapot mellékeltük a Hírlevélben. Mindenkitől
továbbra is kérjük az eddigi imádságos támogatást. Jogi, finanszírozási,
épületgépészeti, építési és oktatási infrastruktúra területen külön is várjuk
segítők, támogatók jelentkezését.

A zsoltáros istentisztelet (vespera) Papp Anette szervezőmunkájának
köszönhetően ősszel is minden hónap elején megtartásra került zeneakadémiai
képzettséggel  rendelkező közreműködőkkel.  Használjuk  ki  jobban,  és  minél
többen ezeket a különleges úrvacsorai előkészítő alkalmakat.

Az idei Budafoki Esték sorozat keretében november 8-án Bagdy Emőke professzor
asszony a Család és Iskola témában  tartott  előadást.  Az  anyaméhtől  a
kamaszkorig terjedően elemezte szívre és észre hatóan a gyermekek fejlődésének
állomásait.  Ezekre a színvonalas alkalmakra kérem, hogy hívogassunk szélesebb

baráti és ismerősi körünkből az eddigieknél is aktívabban! A jövő évi programokra
várunk téma- és előadó javaslatokat.

November 6-án vendég igehirdetőnk volt Vincze M. István sárvásári lelkész,
kalotaszegi esperes a Jókay Alapítvány szervezésében. Kalotaszeg népviseletében
is gyönyörködhettünk feleségének és gyermekének köszönhetően.

November 26-án szombaton az adventi női délutánon ismét megtelt a gyülekezeti
terem és sok család örülhet az ott készült adventi koszorúknak. A kreatív mester
Rideg Erika volt.

November 27-én, advent első vasárnapján volt a hittanosok műsora. Bodnár
Tímeának köszönhetően csodálatos díszlet keretezte a műsort, férje, Bodnár
István pedig látványos fényhatásokkal színesítette az alkalmat. Köszönjük a
főszervező, Ábrahám Angéla és segítői – Némethné Pötördi Zsuzsanna és
Ábrahám Edit – odaadó munkáját.

December 4-én láttuk vendégül az őrbottyáni szeretetotthon Barnabás csoportját
diakónusunk, Jani Marianna előkészítésének köszönhetően. A finom ebéd
alkotóinak és a fiúknak elkészített sokféle ajándékért valamennyien köszönettel
tartozunk.

December  11-én  a  nyugdíjasok  karácsonyi  együttlétét  Beke  Bea  és  társa
gitárkoncertje színesítette.

A karácsonyi és az újévi ünnepkör alkalmaira mindenkit szeretettel várunk.

Egyházunk gazdasági törvénye szerint az egyházfenntartási járulék (nem adó!!!)
ajánlott minimál összege a jövedelem 1%-a. Köszönjük, hogy a testvérek
anyagilag  is  hordozzák  gyülekezetünket.  Kérjük,  hogy  ha  csak  lehet,  ezt  havi
rendszeres  utalással  tegyék.  Kérem,  hogy  aki  az  elmúlt  öt  évben  nem  töltött  ki
adatlapot, pótolja ezt. A pénztárosi asztalnál találhatók példányok.

Költségvetésünk jelentős részét (kb. 12% -át) teszi ki az idős és a fogyatékos
testvéreink segítését végző diakónusunk főállású foglalkoztatása. Köszönöm azok
odaszánását, akik a havi rendszerességű diakóniai támogatók közé tartoznak és
kérem, hogy aki csak teheti, csatlakozzon ehhez a körhöz. Jelentkezni Fórizs
István presbiternél lehet (forizs@geokemia.hu).

mailto:forizs@geokemia.hu


Ezen  a  területen  jelentős,  időarányosan  több  százezer  Ft  elmaradás  van,  ami
jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy november 30-án éves költségvetési helyzetünk
mintegy 600eFt hiányt mutatott! Ez egy családnak hatalmas összeg, de ha ötven
család  12-12eFt-tal  növeli  a  gyülekezet  támogatását,  akkor  máris  eltűnik  ez  a
hiány. Remélem, hogy az eddigi évekhez hasonlóan idén is ez lesz a helyzet.

Ismételten kérem, hogy a 2012-es naptárba írjuk be, hogy a jövő évi gyülekezeti
nyári  tábor  2012.  július  23-28.  között  lesz  Berekfürdőn,  a  Megbékélés  háza
konferencia központban.

Köszönöm a gyülekezet különféle kisközösségeinek befogadó szeretetét és
bátorítom azokat, akik mostanában kezdtek el templomunkba járni, hogy
csatlakozzanak valamelyikhez. Jelentkezni a lelkészeknél, a gyülekezeti
munkatársaknál és a presbitereknél lehet.

 „Alázzátok  meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket” Jakab 4,10

Budafok, 2011.december 10.
Testvéri köszöntéssel,

Németh Géza, gondnok

Tájékoztató a leendő református fenntartású Rózsakerti Általános
Iskolába történő jelentkezésről

Kedves Szülők, Kedves Érdeklődők!

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. november 17-én született döntése alapján a 2012-13-as tanév lesz a
Rózsakerti  Általános  Iskola  életében  az  az  új  kezdet,  amikor  a  beiratkozó
gyermekeket már a református egyház fenntartásában működő iskolába vesszük
fel.  A  szülők  szeretnék  tudni,  hogy  milyen  változást  jelent  ez  a  beiratkozás
rendjében.

Mindenekelőtt szeretnénk világossá tenni, hogy minden gyermeket szeretettel
fogadunk  az  iskolában,  ha  a  szülők  elfogadják  az  iskola  értékrendjét  és  az
órarendbe épített hitoktatást. A felvétel rendje a közoktatási törvényen (jelen
sorok írásakor a többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, különösen annak
81. paragrafusa) alapul.

Meggyőződésünk,  hogy  a  hittan  és  erkölcstan  oktatása  kizárólag  lelki-szellemi
előnyt jelent a tanulóink számára, hiszen bibliaismeretet, eszmetörténetet,
kultúrtörténetet, művészettörténetet, etikát, közösségi, családi életre nevelést
jelent egy olyan világban, amelyben újra kell  tanítani,  illetve hangsúlyozni ezeket
az ismereteket. Mindennek későbbi tanulmányaikban is nagy hasznát fogják
venni.

Várjuk azokat a gyermekeket, akiknek már van kapcsolatuk az egyházzal: a
budafoki református közösséghez tartoznak, valamely másik keresztyén
felekezethez tartoznak (evangélikus, római vagy görög katolikus, baptista),
egyházi óvodába járt (Halacska), és várjuk azoknak a családoknak a gyermekeit
is,  akik  nem  tartoznak  egyházhoz,  de  úgy  érzik,  hogy  ezt  az  útravalót  szívesen
beleteszik a gyermek poggyászába.

Szeretnénk  erősíteni  az  iskola,  a  szülő és  gyermek  kapcsolatát  a  kölcsönös
bizalom jegyében, melynek alapja az oktatási-nevelési programmal való
egyetértés. Ezt legjobb tudásunkkal igyekezünk megvalósítani és hisszük azt, hogy
nem hiábavaló ez az új kezdet.

2011. adventjén Isten áldásával köszöntik
az iskola szervezői

Egy hét gyakorlat

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának másodéves
teológus  hallgatójaként  egy  héten  át  részt  vettem  a  budafoki  református
gyülekezet életében november 19-27. között. Mivel egy vidéki, mondhatni
kisvárosi egyházközségből származom, Kunszentmiklósról, így még inkább
örömömre szolgált, hogy a gyakorlatomat egy fővárosi gyülekezetben tölthettem.
Egészen meglepődve tapasztaltam, hogy milyen családias közösségbe
csöppentem  a  nagyvárosban.  Ez  azonban  egyáltalán  nem  zárt,  hanem  örömmel
és szeretettel fogad minden idelátogatót.

Számomra  sok  új  tevékenységi  kör  akadt,  melyek  azonban  igen
megnyerték a tetszésemet. Ilyen volt többek között a Halacska óvoda, a vasárnapi
istentisztelet részeként a gyermektanítás, a nyugdíjas bibliaóra, az adventi női
kézműves délután, valamint a karácsony helyett adventben megtartott
gyermekműsor. Úgy gondolom, hogy a református óvodáknak nagy jelentősége



van abban, hogy már a kicsi gyerek is tudja, hogy ki teremtette a világot, ki visel
gondot  róla  és  ki  adta  érte  a  legdrágább  ajándékot  a  földön.  Ezenkívül  olyan
értékrendet sajátítanak el, ami aztán meghatározó lehet további fejlődésükben.
Ezért is vagyok hálás, hogy közelebbről is megismerhettem egy ilyen intézményt.
Az istentiszteleten zajló gyermektanítás pedig újraértelmezte számomra a
gyerekek létét az istentiszteleten. Nagyon értékes ötletnek találom.

Jó  volt  látni  ez  alatt  a  néhány  nap  alatt,  hogy  milyen  sokan
tevékenykednek a gyülekezetben és veszik ki a részüket az ellátandó
feladatokból. A tapasztaltak alapján a gyülekezetük nagyon élő, aktívan működő,
bensőséges  és  mégis  nyitott.  Hihetetlenül  örülök,  hogy  ezt  a  hetet  az  ő
közösségükben tölthettem és kedves, szeretettel fogadó testvéreket ismerhettem
meg. Remélem, még sokszor lesz lehetőségem ellátogatni hozzájuk.

Szeretném Isten áldását kérni a gyülekezetükre, a Halacska óvodában és
a leendő református Rózsakerti Általános Iskolában folyó munkára.

Takács Nóra

Bibliaismereti KI_MIT TUD

Először  a  Biblia  évében,  2008-ban  rendeztünk  ilyen  alkalmat,  ami  azóta
hagyomány. Az idei évben november 12-én került rá sor. A kijelölt igeszakaszokat
dolgoztuk fel Papp Tóth Violával közösen feladatokká. A résztvevőkből négy
csapat alakult. A szerda délelőtti nyugdíjas bibliakör valamint a VITA ifi tagjai
voltak  a  legtöbben.   Nagyszerű lehetőség a  korosztályok közötti  hídépítésre  ez  a
közös  csapat  munka.  Némi  előzetes  felkészülés  szükséges  ugyan  (a  kijelölt
szakaszok átolvasása, de nem a megtanulása), és ez lehet, hogy többeket távol
tartott a részvételtől. .A célunk ezzel az alkalommal éppen a kedvcsinálás, az Ige
iránti érdeklődés előmozdítása. Egyfajta közös tanulás – szórakoztató módon.
Előnyt jelent, ha valaki rendszeres igeolvasó és van áttekintése, tapasztalata a
Bibliáról. Olyan szép volt azt látni, hogy ifjú és idősebb össze adják amit tudnak és
türelemmel meghallgatják egymást. A feladatok kisebb részben fűződnek csak a
lexikális ismeretekhez. Sokkal inkább az ige mondanivalója, üzenetének
megértése a hangsúlyos. A kreatív feladatok egyikében a résztvevők saját zsoltárt
kellett alkossanak a megadott kifejezések felhasználásával. Íme egy jól sikerült
darab,  az  alábbi  előre  megadott  szó  fordulatokkal:  a  Te  nevedért  Uram,  erős  és
bátor szív, segítségem, ne szégyenüljek meg, enyhítsd.

Segélykérő Zsoltár az iskola alapítás idején a 25.zsoltár  dallamára

Körül vettek engem a református iskola ellenzői, akik félnek Tőled.
Könyörülj rajtunk a Te nevedért, Uram,
Adj erős és bátor szívet ,hogy véghez vihessük a Te akaratodat!
A gyülekezet nevében kérünk , Uram, hogy légy segítségem!
Ne szégyenüljek meg a tudatlan rosszakaróink előtt!
Enyhítsd aggodalmainkat, hallgass meg urunk!

Nagyszerű lenne, ha jövőre többen eljönnének. Valahogy úgy, mint a kis csoportok
találkozójára szoktak. A különböző gyülekezeti csoportok delegálhatnák játékos
kedvű tagjaikat.

A résztvevők egybe hangzó véleményét tolmácsolom: „Ezt a délutánt kár lett volna
kihagyni!”

Némethné Pötördi Zsuzsa

Adventi gyermekműsor

Lelkes  munkatársi  csapatunk  izgalommal  készült  idén  is,  a  gyermekek
november végi előadására. Sokak összehangolt munkájára volt szükség, mind a
szerepek kiosztásában, ajándékok elkészítésében, mind a zenei produkciók
begyakoroltatásában. Bodnár Lilla szülei felajánlották, hogy díszlettervezésben,
jelmezvarrásban gyakorlottak, amivel emelni tudják ünnepünk fényét.

Izgatott készülődés jellemezte az előadás napját. Gyakorolt a zenekar,
világítás, mikrofonok hangolása, bárány és farkas jelmezbe öltözött gyermekek
lépteinek dobogása hallatszott a templomban. Konferanszié segítette munkánkat.
Leendő konfirmandusaink, az istentisztelet liturgiáját követve imádkoztak, igét
olvastak. Verseket hallhatunk, szép előadásban. Adventi angyalkórusunk
csengettyűkkel énekelt, verselt, majd pásztorok, bárányok, farkasok, angyalok és
a szent pár szereplésével elkezdődtek a színdarabok. Karácsonyi élőképek
elevenedtek meg, a betlehemi istálló szereplőit alsósok, jelmezbe öltözve
elevenítették meg. (ló, egér, cica, kutya, stb) Gyermek énekkar, ill. ifjúsági zenekar
(gitárokkal, oboával, fuvolával, trombitával) színesítette a repertoárt. Végül, a
szegény cipész és kilenc vidám gyermeke következett, sok énekléssel,
hangszerrel. A gyülekezettel elénekeltük a záróéneket, majd szerdai házi körünk
nőtagjai  által  készített  mécses tartót,  adventi  igéket  átadtuk a  szereplő ill.  részt



vevők testvéreinek. Nagy Péter lelkipásztor úr imádsággal zárta kedves
alkalmunkat.
 Istennek hála, gyülekezetünk bővülő tagjaiért, köszönet és hálaadás minden
szolgálatért és szolgálattevőért, minden imádkozó lélekért!

Ábrahám Angéla

Gyülekezetünk Honlapja

Körülbelül tíz éve, hogy létrejött gyülekezetünk honlapja:
http://bfokref.zsoltar.hu. Indulását ösztönözte, hogy a mostani gondnokunk,
Németh Géza, elkezdte rögzíteni az istentiszteleteket és célszerű volt, hogy ezek
meg is jelenjenek az interneten. Az istentiszteletek rendszeres publikálása azóta
is alapját képezi a honlapunknak. Akkor persze még jóval kisebb volt az internet
látogatottsága, elterjedtsége. A honlapot Tatár Levente hozta létre és sokáig ő volt
az egyedüli rendszergazda, ő kezelte a friss híreket, az istentiszteleteket.

Szaporodott a gyülekezet, az internet is egyre elterjedtebbé vált, az
események, a gyülekezeti rendezvények száma egyre inkább nőtt. Én már öt éve,
hogy  kezelem  és  feltöltöm  az  istentiszteleteket.  Idő közben  Pálfi  Szabolcs  is
beszállt a munkába, segített a megjelenésen, frissítette az eseményeket és
felvitte az alkalmak összefoglalását, fényképeit.

Jelenleg már frissen tartjuk a honlapot: minden nyílt rendezvényt időben
meghirdetünk, feltöltjük a Hírlevelet, ezzel is segítve a gyülekezet híreinek jobb
terjedését. Bár már többen vagyunk, akik ezt rendszeresen készítik, de mégis
kérem, ha valakinek van ideje és némi szakmai gyakorlata a honlapunk
kezelésében, formázásában (a honlap statikus, html alapú), akkor, keressen meg
a szabados.laszlo[kukac]globomax.hu email címen, hogy tovább tudjuk javítani a
gyülekezetünk ilyen irányú fejlődését.

Célomat a következő igével foglalom össze: „Minden szépen és rendben
történjék”. (1Kor 14,40)

Szabados László

Beszámoló az őszi cserkész félévről
2011. szeptember-december
Az idei cserkészév, mint rendesen, a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon

való részvételünkkel indult. Idén nem a gyermeksátorban, hanem a saját
standunknál csalogattuk az érdeklődőket, így többekkel tudtunk kapcsolatba
kerülni, és talán a csomózás varázsa, talán az ízletes csoki golyó hatására többen

is csatlakoztak a csapatunkhoz azok közül, akikkel a borfesztiválon
megismerkedtünk.

A toborzást viszont folytatnunk kellett, mivel még nem voltak elegen a két
újonnan  induló  őrsben,  amik  azóta  a  Nefelejcs  és  a  Skorpió  neveket  kapták,
pontosabban választották maguknak. Így aztán végigjártuk a Kempelen Farkas
Gimnázium és az Árpád Utcai Általános és Német Nemzetiségi Iskola ötödik és
hatodik osztályait. Minden idők legsikeresebb toborzása nyomán kb. 25 új taggal
bővült  a  csapatunk,  ami  szinte  a  létszám  megduplázódását  jelenti,  a  vezetők
legnagyobb örömére

A  szeptember  9-i  csapatgyűléssel  indult  el  hivatalosan  az  év,  és  rögtön
egy szülőit is tartottunk, amit 30-án megismétlünk az azóta érkező csapattagok
szülei kedvéért. Közben szeptember 24-én egy felejthetetlen kiránduláson vett
részt a csapat a Pilisben. A napon való sütkérezés és egymás társaságának az
élvezete mellett a Prédikálószékről nyíló gyönyörű kilátás voltak a
legemlékezetesebb pillanatok. A szeptembert a Páncélos Egér őrs 23-27 év körüli
cserkészei zárták a legkalandosabban: 30-án éjszakai túrára indultak!

Októberben az első közös programunk a Demjén-kupa volt. A sátorállítók
voltak  az  elsők,  akik  megérkeztek,  később  többen  csatlakoztak  hozzánk  a
csapatból. A nap végi sátorbontás után még egy bónusz csocsómeccsel vezettük
le megmaradt energiáinkat.

Az  ősz  talán  legfontosabb  eseménye  az  őszi  tábor.  Idén  a  Karib-tenger
kalózai című filmet választottuk keretmesének. Péntek délután fölkerekedtünk, és
megkerestük a szálláshelyünket Kállón. Kipakolás után vacsoráztunk, majd
táborgyertyával zártuk a napot. Szombat reggel előkerült Jack Sparrow kapitány
(Ibu) is, akit előzőleg egész este kerestünk, vezetésével kirándulni indultunk
Erdőkürtön  át  Vanyarcra.  Közben  egy  alkalmas  tisztáson  tüzet  raktunk  és
megmelegítettük a konzervjeinket. A hazaérkezés után egy rövid őrsi idő és fürdés
következett, majd egy vetélkedő Csenge és Zsuzsi vezetésével. Közben Zsófi
megfőzte az ínycsiklandó paprikás krumplit vacsorára, este ismét összeültünk egy
táborgyertyára. Vasárnap egy rövid áhítatot tartott nekünk a kállói református
lelkész, majd hatalmas takarítás vette kezdetét. Végül elindultunk haza. Egy
csatakiáltással búcsúztunk el egymástól a Keleti pályaudvaron.

Október utolsó szombatján már megszokott módon a templom
takarításában segédkeztünk. Délelőtt a templomban raktunk rendet, ebédre
gulyáslevest és palacsintát kaptunk, majd csendes pihenő gyanánt egyet
társasoztunk. Másnap, vasárnap az evangélikus templomban vettünk részt az
reformációra emlékező ünnepi istentiszteleten.

http://bfokref.zsoltar.hu/


Novemberben egy közös programon vett részt a csapat, és ez az őszi
kirándulás volt. Hideg, de napsütéses időben indultunk el Csillaghegyről a piros
turistajelzés mentén. Kellemes sétát tettünk az erdőben, közben rengeteg állatot
láttunk: lovakat, Márton-napi ludakat és szamarakat is. Budakalászra érkeztünk,
ahol a megállóban még kirohangálták magukat azok, akiknek valahogyan túl sok
energiájuk maradt a túra végére.

A Láthatatlan Kiállítás meglátogatását elhalasztottuk ugyan decemberre,
de végül megvalósult a program. A látogatók teljes sötétségben tapasztalhatták
meg, milyen lehet egy vak vagy gyengén látó ember világa.

Köszönjük az őrsvezetők valamint vándor cserkészek féléves munkáját,
továbbá a szülők és gyülekezeti tagok támogatását!

Az évkezdő csapatgyűlés január 6-án lesz. Erre az alkalomra szeretettel
várjuk a szülőket is egy kis tájékoztatás, illetve ismerkedés céljából. 17 órakor
találkozunk a templomnál, és 18 óra körül fogunk elbúcsúzni.

Jó munkát!
Pozsonyi Anna, rajparancsnok

Őszi cserkész túra – Csillaghegy-Budakalász
2011. november 12.

Meglehetősen aktívan töltöttük az őszi félévet, hiszen ez már a harmadik csapat
túra volt. Szokásainkhoz híven a templom előtt találkoztunk, ahonnan a Batthyány
térig utaztunk. HÉV-vel mentünk tovább Csillaghegyig. Itt végre elindultunk egy
magaslat irányába. Alig értünk be az erdőbe Marci GPS-e geoládát jelzett,  amit a
Skorpió  őrs  egyik  ügyes  tagja  meg  is  talált  a  forrást  szegélyező kőfalban.  Egy
bokros  helyre  jutottunk  ki,  ahol  láttunk  lovakat  és  készítettünk  képeket  a  lány
rajunkról.

Aztán ez elmúlt évekből ismerős utakon mentünk egy darabig. Az Ezüst-Kevélyen
álltunk  meg  tízóraizni.  Kicsit  távolabb  ráláttunk  a  városra,  ami  a  reggeli  ködben
kevésbé élesen látszott. Lejöttünk a dombról és azon gondolkoztunk, hogy mit
kéne  játszani.  Végül  megálltunk  egy  tisztáson,  ahol  vidám  beszélgetés  közben
pihentünk egy kőbánya szomszédságában. Néhányan persze nem bírták ki, hogy
ne másszanak fel a közeli fákra. Mikor újra beértünk a településre láttunk tehenet
és ludakat is. Lekéstük a HÉV-et, ami előfordul. Az már jobban meglepett, hogy ez
minimális lehangolódást sem okozott, ugyanis a társaság pihentebb fele egy szál
lámpaoszlop körül eljátszadozott 20 percen keresztül. A templomhoz érve
elbúcsúztunk,  mindenkiért  hamarosan  jöttek  a  szülei,  így  a  vezetők  is  gyorsan

haza tudtak érni. Remélem a következő félévünk is legalább ilyen gazdag lesz
természeti programokban!

Szabó Máté

Kirándulni ősszel csuda jó

E  félév  alatt  másodszorra  is  megadatott  a  lehetőség,  hogy  ifjú,  újonc
cserkészeink – akik tucatnál is többen vannak – megismerhessék Budapest
csodálatos környékét. Amikor a túra időpontját kijelöltük, előre reméltük, hogy
nem zivataros, hófúvásos időjárási viszonyok közepette fogjuk a csekélynek
mondható tíz kilométert legyalogolni. Így, amikor reggel felkeltünk és kinéztünk az
ablakon nagy hálával a szívünkben indultunk el a találkozóhelyre, ami
hagyományos módon a református templom kapuja volt.

Röpke negyedórás késéssel a Batthyány tér felé vettük az irányt. A Móricz
villamos megállójában megcsodáltuk Budapest természeti értékeiről szóló
plakátot, amit nemes egyszerűséggel a négyes metrót elkerítő palánkra festettek
fel. Persze a fiúk inkább Ferkóra figyeltek…

Nagy szerencsénk volt, hiszen a legtöbb idő, amit várakozással töltöttünk
hét kerek perc volt. Végre megérkeztünk a csillaghegyi megállóba, ahonnan
rögtön a magasra tartó utcákat vettünk célba.

A  házak  közt  barangolva  alig  vártuk,  hogy  meglássuk  az  igazi  erdő
bejáratát. Nem a házakat csodáltuk jártunkba, hanem pacsis játékot indítottunk.
Elölről hátrafelé pacsiztunk és a végcélt érő pacsi óriási örömöt okozott
számunkra, főleg Anna örült a sor elején. A kettes sort tartva elhagytuk az utolsó
házat és megláttuk a várva várt erdőszegélyt.

Alakzatot bontva mindenki rohant a legjobb cimborákkal felfelé. Útközben
találkoztunk három idősebb turistával, akikkel időről-időre leelőztük egymást.
Kicsit  izgultunk,  hogy  vajh  ők  is  a  geoládát  keresik-e  az  erdő mélyén,  elvéve  az
esélyt a gyerekektől. Ám szerencsénkre inkább a szakrális helyek felfedezését
tartották feladatuknak, így újoncaink lelkesen lepték el a hegy gyomrában lévő
forrás  környékét.  Ibu  súgott  és  a  gyerekek  megtalálták  a  falba  rejtett  üvegcsét.
Nagy lelkesedéssel folytattuk utunkat, nemsokára lehagytuk az ellenfél táborát,
időt nyerve a versenyben arra, hogy a hegycsúcson elfogyasztott ebédünk után
még fotózkodni is legyen időnk. Ennek következményeként persze újból lehagytak
minket, de már nem érdekelt, hiszen új passziót találtunk: az útmentén legelő
lovak és tehenek fotózását. Ennyi lovat még a Rózsavölgyben található lovarda
futtatójában sem láthattunk volna. A mén látványáról következtettünk arra, hogy
amint meglátjuk a lovardát, amihez tartozik, már nem vagyunk messze a HÉV



állomástól. Egy kilométerre a végcéltől még tartottunk egy szusszanásnyi pihenőt,
hogy srácaink kipróbálják a fenyőfák adta fáramászás lehetőségét.
Kreativitásuknak semmi sem szabott határt: ezt bizonyította, hogy a HÉV megálló
egyik lámpája körül versenyt futottak. Elnézve őket azon gondolkodtunk: „kevés
ez a tíz kilométer, ha a végén többet futnak egy vasrúd körül…”

Mindenesetre a templom elé érve már elemi fáradtságot éreztünk, hiszen
élményekkel gazdagodva tértünk vissza a szmogriadós városba.

Lázár Eszter Csenge

Díszítőszólam

Sokáig  gondolkodtam  rajta,  megírjam-e  ezt  a  történetet,  mert  igen  sok
pozitív és negatív élmény is kötődik hozzá, de kaptam egy levelet és ez eldöntötte
a dolgot.

Nem  rég  megkérdezték  tőlem,  miért  jó  nekem,  hogy  este  fáradtan
elindulok próbára és mindennel csúszok másfél – két órát.  Akkor elgondolkodtam
azon, miért jó annak a másik tizenkét embernek ugyanez. Hát válasz csak annyi
lett,  hogy  csak.  Nagyon  jó,  hogy  többen  érezzük  ezt,  pedig  a  vidámság  ellenére
igen  sok  komolyság  és  munka  van  egy  ilyen  esti  (néha  másfél)  órában.  Sok
buzdítást kapunk egymástól nem beszélve arról, mennyi odafigyelés és gyakorlás
kell,  ha  tökéletesek  akarunk  lenni.  Igen,  szeretnénk  fejlődni!  Teljes  összhangra
van szükségünk, hogy ne rontsuk el a másik munkáját. Néha igazán nagy
kihívásokkal  találkozunk,  és  nem  mindig  sikerül  minden  úgy,  ahogy  azt
szeretnénk. Időnként látják „kívülállók” azokat a vívódásainkat, amik esetleg
megfutamíthatnának minket, de mindig akad valaki, aki tud úgy érvelni, hogy ne
gondoljuk meg magunkat.

Így az advent időszakában még fokozottabban érezzük azt a láthatatlan
„csak”-ot, pedig ilyenkor mindannyian több dologban is benne vagyunk, nagy
szervezést igényel mindenhol ott lenni és helytállni. Az történt, hogy a minap nem
a „főnők győzött” és kiálltunk. Azt tudnunk kell, hogy a lehető legjobbat szereti
nyújtani,  ahogy  mi  is.  Nem  voltunk  benne  biztosak,  hogy  lesz  még  rá  alkalom,
hogy elénekeljük az Adventi éneket, ami sokunknak a kedvence. Hát részben
bekövetkezett, amit nem szerettünk volna. Többen éreztünk lelkiismeret
furdalást, de a visszajelzésekből éppen más derült ki. Aki ismer bennünket, az
tudja,  mennyire  fontosak  a  visszajelzések.  A  hibáinkat  is  elmondják,  és  a
tapintatnak néha igen nagyfokú megjelenését tapasztaljuk. „Hát én hallottam,
hogy ott valaki belépett, de én komolyan azt hittem, hogy az egy díszítőszólam!”
Egészen biztosan nem az volt.

Azt kívánom mindenkinek így karácsony előtt, hogy merjen tartozni egy
kisebb-nagyobb közösséghez. Vállalja fel azt, hogy díszítő szólama lehessen valódi
értelemben a környezetének, egy közösségnek akár csak egy apró dologgal is.

Fraskóné Hatos Kata

Lelk(i)ekben Gazdag Rét

Advent második szombatján gyülekezetünk egy kis csoportja – egyik
beosztott lelkészük meghívására, látogatást tett a Gazdagréti Református
Gyülekezetben.  A rendkívül szívélyes fogadtatást követően hét különböző
helyszínen lehetett adventi kézműves díszeket készíteni, igaz, a fiúk inkább a
játszószőnyeg autópályáján hangolódtak az ünnepre… A program befejezéseként
a budafoki gyerekek az előző hétvégi karácsonyi műsorból adtak elő néhány
részletet az itt már látott szép jelmezekben. (Ezúton is köszönet Bodnár Tímeának
és  családjának!)  A  bemutatkozás  nagyon  jól  sikerült,  igazán  szép  délelőttöt
töltöttünk ebben a fiatal – és fiatalos – gyülekezetben, ezen a lelk(i)ekben gazdag
réten.

Jeney Zsolt Ákosné

A 2011. november 13-án megtartott presbiterválasztás eredménye

Presbiterek
   Cavalloni Gyöngyi Kirner Attila
   Fehér István Nagy László
   Dr. Fórizs István Dr. Németh Géza
   Fraskóné Hatos Katalin Papp Tamás
   Gaál Tibor Piróth Béla
   Gyarmati Imre Szalontai Károly

Pótpresbiterek
   Klein Zsuzsanna Szabados László

Tiszteletbeli presbiter
Dr. Nemeskéri Sándor

          Gondnok
    Dr. Németh Géza



Berekfürdői cursillo

Kedves Testvérek!
November utolsó hétvégéjén részt vettem egy református cursillón Berekfürdőn.
Lehet, hogy már hallottatok erről a három napos, hitmélyítő,  evangelizációs alka-
lomról. Ha mégsem, akkor szeretném érdeklődéseteket felkelteni!  Még ilyen lelki
megerősítést – amit ott átélhettem három napon keresztül – soha nem kaptam!
A református cursillo célja az evangélium terjesztése, és a reformárus keresztyén
hit erősítése Magyarországon. Sokan wellness hétvégére járnak, én pedig átéltem
egy lelki megerősítő HITNESS -t!
Kedves testvéreim! három napig együtt Krisztussal!!!! Azután megerősödve haza-
térni. Mindenkinek ajánlom szeretettel, ha időtök engedi vegyetek részt egy olyan
hétvégén, ahol semmi másra nem kell figyelni "csak " Istenre!
Bármilyen kérdésetek van ezzel kapcsolatban, vasárnaponként szívesen megosz-
tom Veletek.

Frecotné Mészáros Gabriella

2011/2012-es év fordulójának istentiszteleti rendje

Időpont Program
December 20. (kedd)       17.00 Nádasdy koncert
December 24. (szomb.)   15.00

                                           23.00

Istentisztelet + gyermekprogram,
szerepjáték -  felnőtt előadás, betlehemes
Istentisztelet

December 25. (vasárn.)  10.00 Úrvacsorás istentisztelet

December 26. (hétfő)      10.00 Úrvacsorás istentisztelet
December 27-30. Bibliaórák és konfirmációs órák elmaradnak
December 31. (szomb.)   18.00 Évzáró istentisztelet
Január 1. vasárnap          10.00 Újévi istentisztelet
Január 7. (szombat)         18.00 Vesperás

Rendszeres gyülekezeti alkalmak

Vasárnap:
10.00 Istentisztelet,
minden hónap első vasárnapján úrvacsora,
minden hónap harmadik vasárnapján szeretetvendégség
17.00 Kisifi

Hétfő
18.30 Énekkar

Kedd
18.00 Bibliaóra

Szerda
  9.00 Baba-mama kör
10.00 Bibliaóra nyugdíjasoknak
15.00 Konfirmációs órák
17.30 Női bibliaóra (kéthetente)

Csütörtök
  8.00 Bibliaóra
19.30 Ádám kör (kéthetente)

Péntek
14.00 Konfirmációs órák
18.30 Gyülekezeti foci a BMTE pályán

Szombat
18.00 Vesperás istentisztelet (minden hónap első szombatján)

Budapest-Budafoki Református Egyházközség
1221 Budapest, Demjén István u. 2.

Telefon: 229 2278
E-levél: reformatus@bfok.t-online.hu

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

Hitoktató: Ábrahám Angéla
Honlapunk: http://www.bfokref.zsoltar.hu/

Cursillo! Egy spanyol szó (ejtsd: kurszijjó), amit érdemes megjegyezni!

A Magyar Református Cursillo 2005 óta működik, és ezalatt több mint ezerhétszáz hazai,
erdélyi, kárpátaljai és felvidéki résztvevő ismerhette meg ennek a világszerte elterjedt lelki-
ségi mozgalomnak az áldásait. Munkatársaink folyamatosan szervezik és vezetik ezeket az
összejöveteleket! Ápolják a kapcsolatot a Cursillo alkalmain résztvett Testvérekkel! Évente
többször az ország különböző vidékein utótalálkozókra is sor kerül.

mailto:reformatus@budafok.t-online.hu
http://www.bfokref.zsoltar.hu/


1. Szőlöfürt csoport

2. Kisharang csoport

Siklós József: Három keleti bölcs

Három keleti bölcs az eget vizsgálta,
Ott Krisztus ragyogó csillagát meglátta.

Három keleti bölcs útra is kelt nyomban,
Még meg nem találta Jézust a jászolban.

Az a fényes csillag lelkünkben is ragyog,
Jézust megtalálva leszünk csak boldogok.

3. Bárka csoport

Sinkó József: Kitáruló szív

Jézusom a szívemet előtted kitárom,
Boldogító jöttödet én már várom-várom.
Hozd magaddal ünnepünk égi fényességét,
Boldogságot, jóságot, reménységet, békét.

4. Szivárvány csoport

5. Felhőcske csoport

Óvodásaink a következő dalokkal, versekkel készültek
2011. karácsonyának megünneplésére



6. Napsugár csoport

Varga Erzsébet: Karácsonyi dicsének

Megnyílott a menny kapuja
Halleluja
Földre jött az Isten Fia
Halleluja
Örvendjetek hát emberek
A Megtartó megszületett
Énekeljünk dicséretet
Halleluja!

Dicsőség a szent Istennek
Halleluja
Békesség az embereknek
Halleluja
Az angyalok dicséneke
Egész földet hadd járja be
S visszhangozzék a szívekbe
Halleluja

Föltámadt a Nap az égen
Halleluja
Győzött Bűnön sötétségen

Halleluja
Megszületett halkan csendben
Az Úr Jézus Betlehemben
Üdvösségünk van Őbenne
Halleluja!

7. Balambér csoport

8. Csillag csoport

Köszöntő karácsonyra

Karácsony szent ünnepén, szívből azt kívánom
Legyen béke szívetekben, s az egész világon
Szülessen meg az úr Jézus mindenki szívében,
Töltse be az egész földet, igazi szent béke.

9. Szívecske csoport



10. Kis Balambér csoport

Siklós József: Ünnep után

Oly szép ünnep a karácsony!
Készülünk rá jó előre.
De ha elmúlik az ünnep,
Vajon mi marad belőle?

Finom falatok emléke,
Néhány gyorsan romló játék?
Földre hulló tűlevelek,
Elfelejtett pár ajándék?

Maradjon szívünkben Jézus!
Az az öröm, az a béke,
Amit Ő hozott magával,
S annak nem lesz soha vége!

11. Kis Bárka csoport

Siklós József: Szent karácsony napján

Szent karácsony napján boldog minden gyermek
Karácsonyfa alján ajándékra lelhet
Sok örömet szerez cukor, könyv és játék.
De a gyermek Jézus a legszebb ajándék.

Budapest-Budafoki Református Egyházközség
Halacska Református Óvodája
1221 Budapest, Törley tér 3-4.

Tel. 06 (1) 482 02 24
Email: halacskaovi@freestart.hu
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