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„Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna 
ıket, ezt kérdezték Pétertıl és a többi apostoltól: 
”Mit tegyünk atyámfiai, férfiak? „ „(Apcsel., 2,17.)  
 

A nagy egyházi ünnepeken  
 

kicsit foglyai leszünk annak, hogy definiáljuk és megmagyarázzuk az 
ünnep jelentését, üdvösségtörténeti helyét, hatását. Pünkösd kapcsán gyak-
ran elhangzik az is, hogy sokan már nem ismerik az eredeti, bibliai jelentését 
az ünnepnek. Számunkra azonban nem ez a fontos. Pünkösd. megelız min-
den ünnepet, minden hitbeli döntést, tiszta igei üzenetet. A Szentlélek munká-
ja nélkül meg sem tudunk moccani az egyházban. Ezért tulajdonképpen nin-
csen külön pünkösdi üzenet, nincsen annyi evangélium, ahány egyházi ün-
nep.  

Pünkösdkor az apostolok Jézus Krisztus kereszthaláláról, annak okai-
ról, feltámadásáról és az Isten hatalmáról beszéltek. A pünkösdi evangélium 
ugyanaz, mint a húsvéti, de nincs húsvéti evangélium pünkösd nélkül, a Lélek 
munkája, áradása nélkül. Lélek nélkül a keresztyén üzenet egy lehetséges 
változata a vallások sokféle tanításának, információközlés. Információzuha-
tagban élünk vallásilag is, a világ kinyílott és szabadon áramlik az ısi hitvilá-
goktól kezdve az  UFO hitig minden. Sok minden eltalál bennünket, ha más-
képpen nem, akkor a postaládába bedobott színes szórólap képében, vagy a 
médiumok álvallásos mősoraiban és egy elképesztı mérető ezoterikus 
könyvkiadásban. Emellett illik az egyházat megkérdıjelezni, illik szidalmazni 
az un. tételes vallást (amibıl egyetlen tételt sem tud idézni), nyilatkozni, meg-
ítélni azt, aminek a közelébe sem került. Kell e tennünk ez ellen valamit? 

Igen? Sokszorosan igen. Az egyház egyik leghatalmasabb fegyverével fel kell 
venni a harcot az igeellenes szellemi erıkkel. „Minden imádságotokban és 
könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által.” (Ef 6,18.) A Lélek 
világosságával és erejével kell kérni a tiszta látást, a jó igehirdetést, a szólás 
bátorságát, a helyes egyéni és közösségi döntéseket és mindenek elıtt azt, 
hogy az evangélium ma is Isten erejének bizonyuljon minden hivı üdvösségé-
re.  Ahol ezzel a bizonyossággal végzik a missziót, ott nem kell sopánkodni a 
világ érdektelensége felett, mert ott nemcsak  egy lesz az evangélium a sokfé-
le üzenet között, hanem ez lesz az egyetlen üzenet. Ez a Szentlélek munkája: 
szíven talál. A teljes emberrıl van szó, akit egész valójában megragadott a 
Krisztus evangéliuma. İ már nem akar tovább menni, hanem meg akarja 
oldani az életét. „Mit tegyünk atyámfiai, férfiak?” A kérdés a Lélek kérdése, a 
válasz a Lélek válasza: „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyi-
en Jézus Krisztus nevében, bőneitek bocsánatára és megkapjátok a Szentlé-
lek ajándékát.” Az ajándék az elvehetetlen belsı bizonyosság az Isten ke-
gyelmérıl Krisztusban. Minden más ezután jön: igeértés, gyülekezetépítés, 
lelki gondozás, közös célok, szeretetszolgálat. 

Isten Lelke tegye mindezt élı valósággá a mi gyülekezetünkben. 
Nagy Péter 

 
 

A Család Éve és a Pünkösd 
(gondnoki beszámoló) 

 
Ap. Csel, 2, 12  

Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: "Mi akar 
ez lenni?" 

 
A húsvéti beszámoló óta gyorsan elszaladt ötven nap. Sok esemény zajlott 
gyülekezetünkben. A Lélek megszólító erejét különösen megtapasztalhattuk 
felnıtt konfirmandus testvéreink bizonyságtételében. Ezek az alkalmak ki-
emelnek a hétköznapi forgatagból és alkalmat adnak a megújulásra. Jó, ha mi 
is rendszeresen megkérdezzük magunktól hitünkkel és életvitelünkkel kapcso-
latban: „Mi akar ez lenni!” Még jobb, ha életünket látva mások csodálkoznak 
rá Krisztus üzenetére. 
 
A zsoltáros istentisztelet (vespera)  Papp Anette szervezımunkájának kö-
szönhetıen minden hónap elején megtartásra került zeneakadémiai képzett-
séggel rendelkezı közremőködıkkel. Reméljük, hogy ısszel is részt vehetünk 
ezeken a különleges úrvacsorai elıkészítı alkalmakon. 
 
Általában a hónap harmadik vasárnapján látogatta meg a gyülekezetet óvo-
dánk  2-2 csoportja. Köszönjük az óvodából már kinıtt gyülekezeti tagok ven-



dégfogadó szeretetét és az óvónık áldozatos felkészítı munkáját. Május 22-
én elıször tartottuk az óvodások kibocsátó istentiszteletét vasárnapi istentisz-
telet keretében. Külön köszönöm, hogy Pálfy Szabolcs, Szabados László és 
Tatár Levente szervezımunkájának köszönhetıen az istentiszteletet a gyüle-
kezeti teremben videó és hang közvetítéssel lehetett követni. Azt hiszem az 
alkalom és az azt követı szeretetvendégség (egyben az új gyülekezeti sátor 
avatása) sokunk számára marad felemelı emlék. 
 
Az idei Budafoki Esték  sorozat keretében április 26-án Némethy Zoltán, a 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete alapító fıtitkára volt a vendégünk fele-
ségével, Uzoni Hannával „Család, közösség és ökumené” témakörben. Május 
17-én pedig Spéder Zsolt családszociológus, a Központi Statisztikai Hivatal 
Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatója „A család változása” cím-
mel tartott bevezetı elıadást összeurópai kitekintésben. İsszel elırelátható-
lag Bagdy Emıke és Kopp Mária professzorok lesznek a vendégeink. Ezekre 
a színvonalas alkalmakra kérem, hogy hívogassunk szélesebb baráti és isme-
rısi körünkbıl az eddigieknél is aktívabban!  
 
Húsvét vasárnap és május 8-án is felnıtt testvéreink tettek konfirmációs foga-
dalmat. Köszönjük, hogy friss gondolatokkal buzdítottak mindannyiunkat. A 
húsvéti ünnepkör örömét fokozta, hogy nagycsütörtök este megszületett 
Papp-Tóth Viola és Papp Tamás kislánya, Dorka Csilla. 
 
Május 11-13. között Lovas András gazdagréti lelkész tartott evangélizáció t 
gyülekezetünkben „Látsz?” címmel. Köszönjük, hogy sokan meghallották a 
hívogatást és eljöttek. A visszajelzésekbıl úgy tőnik, hogy nem bánták meg. 
 
Május 14-ére a Hittanos családi napra ismét összegyőlt a gyülekezet apraja-
nagyja. Ezúttal a gyermekek mellett egy felnıtt csapat is indult a hittanos ver-
senyen. Biztató, hogy állták a versenyt a formális oktatásban résztvevıkkel. 
Köszönjük a szervezık és a finom ebéd alkotóinak munkáját! 
 
Május 15-én különleges vasárnapi istentisztelet keretében Pásztori Attila hir-
dette az igét és vette ki a fogadalmat egy sérült, de nagy lelkierıvel bíró 
konfirmandustól. Aznap volt cserkészcsapatunk tagjainak fogadalomtétele is. 
 
Május 20-21-én a Református Szeretetszolgálat országos akciójában, a Sze-
retethídban gyülekezetünk is részt vett. Ábrahám Angéla vezetésével kicsi, de 
lelkes csapat tisztította a templomot környezı utcákat. 
 
Június 2-5. között gyülekezetünk küldöttsége mezıpaniti testvérgyülekeze-
tünk meghívásának tett eleget a testvérgyülekezeti kapcsolat felvételének 20. 
évfordulóján. A küldöttséget lelkészünk, Nagy Péter, Fehér István és 

Szalontay Károly presbiterek, Barber Jánosné Elvira, Jónás Piroska, Oláh 
Béla és felesége Újszászi Ágnes és jómagam alkottuk. Noha már elég régen 
találkoztunk, de a panitiak a régi szeretettel és megható vendéglátással fo-
gadtak minket és a szintén 20 éve kapcsolatot tartó amersfoorti gyülekezeti 
tagokat is. Meg-meg állítottak a falusiak és kérdezgettek a budafoki ismerı-
sökrıl. Áldozócsütörtökön egész nap utaztunk, de az elsı autóval még odaér-
tünk az esti istentiszteletre.  
 
Másnap egy egész napos kiránduláson vetünk részt a szász vidéken. Egé-
szen Nagyszebenig jutottunk, ahol megcsodálhattuk a régiek kitartását és 
alkotókedvét. Egyben figyelmeztetı jel is volt, hogy hova jutunk, ha nincs 
gyermek, ha elvész az ısi nép… Szombaton végigjártuk a paniti óvodát és az 
általános iskolát. Az iskolaigazgató, Deák János vetítettképes bevezetést 
tartott az iskola történetérıl, majd megmutatta a tantermeket és az egy kisebb 
helyiségben kialakított helytörténeti szobát. A tornateremben pedig sokszínő, 
érdekes énekes és táncos mősorral fogadtak a kisebb és nagyobb iskolások. 
Megható volt, mikor végül közösen énekeltük a székely himnuszt. A vadonatúj 
polgármesteri hivatalban Bartha Mihály polgármesterrel vitattuk meg a falu 
helyzetét. Ezután a Therezia sajtgyár történetét mondta el Bartha Márton tu-
lajdonos-ügyvezetı. Ezek a minıségi termékek már Magyarországon is meg-
találhatók.. Este lelkészünk bevezetı áhítata után a holland testvérek vetített-
képes elıadásán együtt gondolhattunk vissza az elmúlt 20 évre.  
 
A vasárnapi 11 órai Molnárné Golda ünnepi istentiszteletre dugig megtelt a 
templom. Balogh Csaba paniti születéső kolozsvári teológiai oktató igehirde-
tése újszerően, áttekintı jelleggel mutatta be a Jelenések könyve üzenetét. A 
panit gyülekezet felnıtt énekkara és ifjúsági ének- és zenekari szolgálata 
emelte a nap fényét. A köszöntéseket a paniti gyülekezet gondnoka, Nagy 
György, a hollandok képviselıje és jómagam mondtuk. Egyben átadtam gyü-
lekezetünk ajándékát, a templomunkról diófapáccal készült képet, Molnárné 
Golda Magdolna alkotását. Köszönöm Szalontay Károlynak a kép beszerzé-
sét. Az istentisztelet nagyjából két óra alatt le is zajlott. Ezt követte a helyi 
gyülekezet és a vendégek részére szervezett mintegy 80 fıs ebéd, ami alatt a 
finom ételek mellett közös dolgainkról is eszmét cserélhettünk. Alig maradt idı 
az összepakolásra. A délután öt órakor kezdıdı istentiszteleten a mi lelké-
szünk szolgált. A nehéz búcsú után indultunk haza és hajnali egy óra körül 
értünk Budafokra.  
 
Várom a testvérek javaslatait a panitiak fogadására, idıpontokra, programok-
ra, a kapcsolat újra élénkítésére! 
 
Június 18-án szombaton 15-17 óra között lesz a gyülekezeti kiscsoportok 
találkozója . Aki már tag valamelyik közösségben, annak ezért van itt a helye, 



aki pedig még nem csatlakozott egyik körhöz sem, de szívesen érezné még 
otthonosabban magát közöttünk, annak ezért kell eljönnie, hogy kinézhesse a 
szívéhez legközelebb álló kisközösséget! 
 
A gyülekezeti hittantábor június 27 – július 2  között Balatonfenyvesen lesz. 
Jelentkezni Jani Mariannánál és Némethné Pötördi Zsuzsannánál lehet még. 
 
Idén augusztus 8-13.  között ismét a debreceni Dorcas-kempingben tartjuk 
többgenerációs gyülekezeti tábor unkat. A Budafoki Református Keresztény 
Alapítvány támogatásának köszönhetıen mindenki számára nagyon kedvezı 
anyagi lehetıségeket tudunk biztosítani. Kérem, hogy minél többen jegyezzék 
elı ezt a naptárukba! Jelentkezni Papp Tamásnál lehet! 
 
Egyházunk gazdasági törvénye szerint az egyházfenntartási járulék  (nem 
adó!!!) ajánlott minimál összege a jövedelem 1%-a. Köszönjük, hogy a testvé-
rek anyagilag is hordozzák gyülekezetünket. Kérjük, hogy ha csak lehet, ezt 
havi rendszeres utalással tegyék.  
 
Költségvetésünk jelentıs részét (kb. 12% -át) teszi ki az idıs és a fogyatékos 
testvéreink segítését végzı diakónusunk fıállású foglalkoztatása. Köszönöm 
azok odaszánását, akik a havi rendszerességő diakóniai támogatók közé 
tartoznak és kérem, hogy aki csak teheti, csatlakozzon ehhez a körhöz. Ezen 
a területen jelentıs, idıarányosan kb. 400 000.-Ft elmaradás van! Jelentkezni 
Fórizs István presbiternél lehet (forizs@geokemia.hu).  
 
Az idei év végére tervezzük a presbitérium  hatévente esedékes megújítás át 
is. Kérek mindenkit, hogy nyitott szívvel és szemmel keresse azokat, akik 
gyülekezetünk legalkalmasabb vezetıi lehetnek a 2012-17-es idıszakban! A 
jelölıbizottság a júniusi presbiteri győlésen megválasztásra került. Tagjai: 
Jónás Piroska, Nagy Péter lelkész, Némethné Pötördi Zsuzsanna és Pálfy 
Szabolcs.  
 
Presbitériumunk megbízta az elnökséget (Nagy Péter lelkészt és jómagamat), 
hogy egyeztessünk az önkormányzat és az iskolák képviselıivel egy reformá-
tus iskola  indításáról. Jó reménységgel lehetünk afelıl, hogy 2012. szep-
tember 1 -én elindulhat az iskola. Kérem minden jóakaratú testvérünk imád-
ságos támogatását ahhoz, hogy konszenzusos módon tudjunk mindenkit ki-
elégítı eredményre jutni. Különösen várjuk pedagógusok, iskolaügyi gazda-
sági és mőszaki szakemberek jelentkezését a gyülekezeti munkacsoport to-
vábbfejlesztéséhez! Az eddigi közremőködı munkatársaknak köszönöm a 
lelkesedést és az odaszánást. A tervek szerint az önkormányzat június 23-i 
ülésére már elıterjesztés készül az átadandó/átveendı iskoláról. 
 

Kérem a szülıket, nagyszülıket, keresztszülıket, hogy a gyermekeket az 
állami iskolákban sem hagyják hitoktatás nélkül. Iskolaválasztáskor legyen 
szempont, hogy folyik-e az intézményben református hitoktatás . Ne hagyják 
magukat az egyre több helyen megjelenı ún. felekezetközi keresztyén hitok-
tatástól félrevezetni. 
 
Köszönöm a gyülekezet különféle kisközösségeinek befogadó szeretetét és 
bátorítom azokat, akik mostanában kezdtek el templomunkba járni, hogy csat-
lakozzanak valamelyikhez. Jelentkezni a lelkészeknél, a gyülekezeti munka-
társaknál és a presbitereknél lehet. 
 
A nyári idıszakra mindenkinek jó pihenést és a családok épülését kívánom! 
 
Viszontlátásra a nyári istentiszteleteken, alkalmak on és a gyülekezeti 
táborban.  
 
Budafok, 2011.június 11. 

Testvéri köszöntéssel, 
Németh Géza 

gondnok 

Presbiteri összegzés 
 
2005. november 20.  Az istentiszteleten bemutatkoznak a presbiterjelöltek. 
Egy hét múlva választás, majd december 18-án esküt tesz az új presbitérium.  
Számomra nagy megtiszteltetés volt a feladat és a szolgálatra való felkészü-
léskor elıvettem az édesapámtól örökölt könyvet, melynek címe: „ A presbiter 
a gyülekezet elöljárója”. Benne útravalóul egy ige: „Viseljetek gondot maga-
tokra és az egész nyájra!” (ap.csel. 20, 28) 
Nagy Péter lelkész és Németh Géza gondnok, már az elsı presbitériumi győ-
lésen hatalmas lelkesedéssel ismertették az elképzeléseiket és ez a lelkese-
dés érezhetıen átragadt a presbitériumra is.  
 
2006 februárjában  azután elkezdıdött a tényleges munka. Monoszlón a Re-
formátus Egyház Információs Központja adott minden igényt kielégítı otthont 
az elsı presbiteri és aktivista hétvégének. Kitőztük a rövid és hosszú távú 
célokat, sıt voltak köztük megvalósíthatatlannak tőnık is. Megalakultak a 
munkacsoportok és minden elvégzendı feladat felelısöket kapott. Ez a három 
nap sok erıt adott mindenkinek a további munkához. Októberben újra 
Monoszlón töltöttünk egy hétvégét és a munkacsoporti beszámolók alapján 
értékeltük az eltelt hat hónap munkáját, eredményeit és problémáit. A legfon-
tosabb feladat a Templom évére való felkészülés volt. Elhatároztuk, hogy 



megszépítjük a templombelsıt, rendbe hozzuk az udvart és igyekszünk a 
gyülekezet életét is megújítani. A 80 éves évforduló mottója: (1 Pt. 2, 5) „ Ti 
magatok is mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy 
lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek, a Jézus Krisztus 
által.” 
 
2007-ben  ezután gyülekezetünk apraja- nagyja munkába kezdett. Mindenki 
képességei és lehetıségei szerint áldozatos odaadó és szemet-lelket gyö-
nyörködtetı munkát végzett. A templom régi padlója új burkolatot kapott, új a 
világítás, gyönyörőre sikerült a festés. Az óvodánk kibıvült, megjelent a Gyü-
lekezetünk története kiadvány. Elindult a Budafoki Esték sorozat. A hagyomá-
nyos zsoltáros istentisztelet (vespera) alkalmai megerısödtek. A munka mel-
lett volt lehetıség a kikapcsolódásra is, táborok, kirándulások, gyülekezeti-
családi nap, sportnap, Szılıskert Gyermeksátor Missziós Szolgálat és még 
sorolhatnám. A presbitérium kezdeményezésére, utcánk templomépítı lelké-
szünk, Demjén István nevét viseli ezentúl. Bıven volt okunk ünnepelni októ-
ber hónapban, ünnepeltük a templomot, a gyülekezetet, a közösséget, a ven-
dégekkel a találkozást, önmagunk megmutatását, a nagy elıdök örökségét, 
de elsısorban az élı Istent ünnepeltük. 
 
2008 a Biblia éve . Sokszor került a szemünk elé, valamilyen mősor, elıadás 
keretében maga a Biblia és kulturális jelentısége. A sikeres Bibliaismereti 
vetélkedın a gyermekektıl a nyugdíjasokig, minden korosztály részt vett. 
gyülekezetünkben. Ebben az évben erısödött meg a Házas Hétvége mozga-
lom. A lelki alkalmakon túlmenıen örömmel és hálával gondolunk arra, hogy 
az irodában és a gyülekezeti teremben sor kerülhetett a nyílászárók cseréjére, 
a templomba pedig új, korszerő hangosítást tudtunk beszerelni.  
 
2009 Kálvin éve . A mi gyülekezetünk nagyon sokat kapott az elmúlt években 
lelkiekben-anyagiakban egyaránt. 2009 a mi számunkra a hálaadás és a di-
csıítés éve volt. Erısítve, bátorítva és segítve egymást áldjuk a mi Istenünk 
irgalmas voltát. Kálvin 500. évfordulójára a sok program mellett templomunk 
elıterében felavattuk Kálvin dombormővét. Miért mosolyog? Kálvin világosan 
látta és élte azt, hogy aki szívbıl dicsıíti az Urat, az csak derős ember lehet. 
Ebben az évben megnyílhatott a Halacska Református Óvoda második, nagy-
tétényi telephelye. Köszönet érte! Megjelentettük a „Hatvan párperces” címő 
kötetet, ami a vasárnapi gyermektanítások válogatása, így köszöntöttük lelké-
szünket, Nagy Pétert 60. születésnapja alkalmából. 
 
2010 a Bizalom és Remény éve . Azt hiszem, ebben az évben éreztem iga-
zán gyülekezetünk megerısödését. A tagok részesedhettek mindazokból a 
lelki szellemi ajándékokból, örömteli élményekbıl, melyeket a közösség nyújt. 
Ezt az érzést erısítette az alapítványunk támogatásával megtartott elsı nyári 

gyülekezeti tábor. A vasárnapi istentiszteleten kívüli találkozások elengedhe-
tetlenek egymás jobb megismeréséhez, kisebb közösségek létrehozásához. A 
Bennünk lévı képességek, lelki ajándékok: a szeretet, figyelem és imádság 
fontos eszközökké válhatnak és másokat is segíthetünk abban, hogy-e tulaj-
donságaik szolgálatra való képességgé alakuljanak, felismerjék és megtalál-
ják helyüket a gyülekezetben. 
 
2011 a Család éve . Reményeink szerint nagyobb családunk újra bıvülhet 
hiszen a presbitérium megbízta Nagy Péter lelkészt és Németh Géza gond-
nokot, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat egy budafoki református iskola léte-
sítésérıl. Kérjük testvéreink imádságos támogatását ebben az ügyben. 
 
Beszámolóm végén szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, hogy ilyen 
sikeres idıszakot élhettünk meg, egyben kérem gyülekezetünk tagjait, hogy 
ez évben megválasztandó új presbitérium munkáját is hasonló lelkesedéssel 
és odaadással támogassák. 
„A testvéri szeretet legyen maradandó!” (zsid. 13,1) 

Szalontay Károly 
  
 
 

Krisztus a földön – Krisztus a mennyben 
(Dr. Szőcs Ferenc igehirdetése, mely elhangzott 

2011. június 4-én, a vesperáson) 
 
 
Zsid.9,24.”Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi 
képmásába ment be  Krisztus, hanem magába a menny-
be,hogy most megjelenjen az Isten színe elıtt értünk.” 

 
Modern világunkban lassan megszokottá válik, hogy a földi közlekedést is a 
magasból, mőholdakról irányítják. 
 
Talán modern jelkép is lehet ez a keresztyén tájékozódásra nézve: a földön 
akkor nem tévedünk el, ha odafentrıl kapunk útmutatást, vezetést. 
 
A mai istentisztelet az egyházi év rendjében a mennybemenetel ünnepéhez 
kapcsolódik. Hagyományos nevén mi is áldozócsütörtöknek nevezzük, bár a 
középkori névhez nekünk reformátusoknak már nem sok közünk van. A hús-
véti ünnepkör utolsó „szent áldozásának ” alkalmát jelölte a negyvenedik nap. 
A mennybemenetel leírása azt hangsúlyozta, hogy Jézus élete, amely a 
mennyei világból indult, az Atya közelébıl, most oda is érkezett vissza. 
 



Jézus úgy élt itt a földön, hogy İ volt a láthatatlan isteni, mennyei világ hiteles 
megjelenítıje. A János evangéliumában İ maga mondja: „mert nem ment fel 
a mennybe senki, csak az, aki a mennybıl száll le, az Emberfia”(3, 13). İ 
szólhatott hitelesen a láthatatlan világról, az atyai házról. İ volt a láthatatlan 
Isten képe, ikonja, - amint az eredeti szöveg mondja (Kol 1,15). Nem kell kép-
zelıdnünk arról, kicsoda Isten, mit akar velünk és a világgal, hanem elég Jé-
zusra nézni, İt hallgatni. İ meglepı egyszerőséggel, földi képekkel illusztrál-
ta a mennyek országát, annak törvényszerőségeit. Elmondhatjuk, hogy a földi 
Jézus a mennyei világot jelenítette meg, a mennyei Atyát képviselte itt köz-
tünk. Isten arca Jézus-szerő arc. Minden más csak idegen isten. 
 
A felolvasott Ige szerint a mennybemenetellel egy fordított megjelenést tör-
tént. Krisztus, az İ feltámadott és megdicsıített emberi természetében jelent 
meg Isten színe elıtt értünk. Ettıl kezdve İ minket képvisel Isten láthatatlan 
világában, ahogyan az ószövetségi Fıpap a nagy engesztelési napon a népet 
képviselte a szentek szentjében. Amikor Isten ezt a világot, benne az embe-
reket, - engem és téged – néz, akkor azon a Krisztuson keresztül lát, aki em-
beri természetében felvitte a kereszt szenvedésének és áldozatának nyomait. 
 
Micsoda vigasztalás ez! Amikor a minket körülvevı láthatatlan világra gondo-
lunk, akkor tudjuk, hogy annak adatott minden hatalom mennyen és földön, 
aki elıbb odaállt értünk Isten ítélıszéke elé és áldozatával rólunk minden 
kárhoztatást elvett.  
 
Ez a mi reménységünk is. İ, aki miérettünk jelent meg a mennyei világ szen-
télyében, İ viszi hálánkat, könyörgésünket és sóhajtásainkat a mindenható 
Isten elé. İ fogja a világ, a történelem és a mi életünk felett is kimondani az 
utolsó szót. A mennybemenetel óta mi az utolsó idıkben élünk. Nem a New 
Age-ben, hanem a Last Age-ben. Isten nem fog mást és újabbat mondani, 
kijelenteni nekünk, mint amit Jézus Krisztusban elmondott. İ, aki értünk jelent 
meg Isten színe elıtt, értünk fog eljönni majd az idık végén, hogy ahol İ van, 
mi is ott legyünk. 
 
Mi következik ebbıl? 
 
Akiben ez a remény él, az már most felülrıl vezérelt ember lesz, aki az 
odafelvalók értékrendjéhez méri az életét, nem múló divatokhoz. Az tudja, 
hogy az életünkbıl az marad meg örökre, ami odafentrıl, Isten lényébıl való, 
vagyis a szeretet . 
 
 
 
 

Húsz éves kapcsolat 

Az elmúlt hétvégén gyülekezetünk 8 tagja Mezıpaniton járt. A látogatásra 
abból az alkalomból került sor, hogy húsz éve a paniti gyülekezet testvér gyü-
lekezeti kapcsolatot alakított ki a budafoki és a hollandiai amersfoorti gyüleke-
zet között. 

Részese lehettem annak a csoportnak, akik húsz évvel ezelıtt látogattunk 
ebbe a csodálatos mezıségi faluba. Akkor nagy szegénység, elmaradottság, 
rettenetes elkeseredettség jellemezte a falut. Sokan vesztették el állásukat, a 
földeket eszközök nélkül megmővelni nem tudták. Ilyen körülmények között is 
a templom tömve volt. Emlékszem néhány órával késıbb értünk, mint ahogy 
terveztük, de nagyon sokan vártak énekkel a templom elıtt. Családoknál vol-
tunk elszállásolva akkor is és most is, így közvetlenül érzékelhettük a húsz év 
alatt történt változásokat. 

Ma az erdélyi viszonyokhoz képest egy rendezett fejlıdı falut találtunk. 

A kilencvenes évek elején egy fiatalember elvesztette állását, mivel a cége 
megszünt, A lelkész, Pitó Antal egyházfiként alkalmazta, hogy segítsen rajta. 
Nagyon jó nyelvérzéke volt, ezért a nagytisztelető úr segítségével egy német 
tanfolyamra iratkozott be. Mikor a nyelvet már jól tudta, feleségével együtt 
Ausztriába és Svájcba ment egy tehénfarmra dolgozni. A takarítással kezdték, 
és végül megtanulták a sajtkészítés módját. Minden pénzüket haza hozták a 
faluba. Megalapítottak egy magas színvonalú, nyugati gépekkel felszeret sajt-
gyárat, amely elıször csak a faluban levı tehenek tejét dolgozta fel, majd 
egyre nagyobb körzetbıl vásárolta fel a tejet. Ma 80 embernek ad munkát, 
ami 80 család megélhetését biztosítja.  

A falunak fiatal energikus polgármestere van, 15 éve választották meg elı-
ször. Büszke arra, hogy paniti születéső. Minden erejével a falu felemelkedé-
sén dolgozik. Vízvezetéket, utakat járdákat építettek, tervezik a csatornázást 
is, ha sikerül valamilyen forráshoz jutni. 

Nagy gondot fordítanak az óvoda és az iskola fejlesztésére. 

A hagyományok felelevenítésére néptánc csoportokat alapítottak iskolán belül 
és kívül is. ,Ápolják a székely lovas hagyományokat. A népi kismesterségek 
továbbélését segítik az iskolában szervezett nyári kézmőves táborokkal. Fel-
állítottak az iskola udvarán egy három kopjafából álló szobrot mely az iskola 
igazgatói, tanárai, és diákjai emlékét ırzi.  



A családok egy udvarban élnek. Általában a legkisebb fiúnak építenek az 
udvarban lakást. Az öregek hátrább költöznek. Nagyon sok helyen 4 generá-
ció él együtt, így tudják egymást segíteni.  

A gyülekezet presbitériuma fiatal agilis férfiakból áll. Mindeniknek külön fel-
adata van,  

A gyülekezeten belül mőködik egy énekkar és a fiatalok külön alakítottak egy 
zenekart és énekkart. A vasárnapi ünnepi istentiszteleten mindegyik szere-
pelt.  

Az ünnepség nagyon felemelı volt. A templom zsúfolásig megtelt. A hosszúra 
nyúlt alkalom ellenére nagyon sokan maradtak a hollandok segítségével fel-
épített gyülekezeti házon elhelyezett emléktábla felavatásán is.  

Sok-sok élménnyel, örömmel és kis irigységgel térhettünk haza, látva, hogy 
ha egy közösség egy akarattal össze tud fogni milyen nagy dolgokra képes. 
Köszönjük a példát! 

Jónás Piroska 
 
 

Cserkész fogadalomtétel 
 

Ha egy fiatal, a budafoki református gyülekezet Bethlen Gábor cser-
kész csapatához akar csatlakozni számos teendı vár rá. Elsıként meg kell 
keresnie Imreh Mártont, vagy Pozsonyi Annát, akik segédtisztként csapatunk 
legnagyobb felelısségő vezetıi. Ezután az újonc - ha már elérte az olvasni 
tudó korosztályt - egy ırshöz kerül. İrsvezetıje a következı év során heti 
rendszerességgel készíti fel az újoncpróbára, melynek sikeres teljesítése 
esetén cserkésszé válik, jogot szerez a zöld nyakkendı viselésére. 

Az ırsgyőléseken játékos formában sajátítanak el különbözı ismere-
teket, úgy mint magyarságismeret, egészségügy, tőzrakás és csomózás, hogy 
csak néhányat említsek. A próbán való minél jobb helytállást segítik elı az év 
közbeni csapatprogramok is, mint amilyen a tavaszköszöntı túra, vagy az 
ıszi tanyázás. 

Végül elérkezik az igazság pillanata. A próba során a jelöltek és a 
próbáztató vezetık valamiféle történetbe élik bele magukat, ahol a jelölt he-
lyes válaszok adásával halad elıre, miközben a vezetı képet alkothat az 
adott részbıl elsajátított tudásáról. A próba letételét követıen az újonc foga-
dalmat tehet.  

Ennek lehettünk tanúi a május 15-i vasárnapon is. 9:30-ra a csapat 
apraja-nagyja a gyülekezeti terembe érkezett, hogy csapatparancsnokukkal 

és a fogadalmat kivevı cserkésztiszttel – aki nálunk már évek óta Virágh And-
rás – elpróbálja a jeles alkalom koreográfiáját. Aztán az istentisztelet vége 
elıtt Nagy Péter tiszteletes úr kiszólította a cserkészeket. Elsıként elénekel-
tük a cserkészindulót. Rövid értékelést mondott Ibu, a csapatparancsnokunk, 
aki az újoncok megnyugvására közölte, hogy mind a négyen átmentek a pró-
bán. Aztán Viri szólt pár szót, majd az újoncos ırsvezetık elsorolták a tíz 
cserkésztörvényt. (A próbáztatás során is rájöhettünk, hogy a 10 törvény kö-
zül 4 egyértelmően parancsolatok máshogy való megfogalmazása). Ezután 
következett az újoncok fogadalomtétele, valamint a többi cserkész éves foga-
dalom megerısítése. Ekkor megfogadjuk Isten és a gyülekezet színe elıtt, 
hogy az említett törvények szerint kívánunk élni. Néha azt is hozzátesszük, 
hogy a következı év során, de jellemzıen a cserkész fogadalom egy életre 
szól. Az esemény zárásaként a „régi” cserkészek a 4. törvény szellemében (A 
cserkész minden cserkészt testvérének tekint) testvéreikké fogadják az úja-
kat. Végül a gyülekezettel elénekeltük a Himnuszt.  

A történet természetesen nem itt ér véget, ez csupán a kezdete. So-
kan ugyanis úgy gondolják – és van is benne valami – hogy véglegesen az 
újonc fiúkat és lányokat az elsı nyári táborukban való részvétel avatja cser-
késszé. Várjuk tehát táborunkba (július 3-13) - melyet a Bakony egy kies ré-
szén fogunk megrendezni - a régi tagokon kívül a négy frissen fogadalmat tett 
cserkészünket is! 

Szabó Máté 
 
 

 Konfirmációi bizonyságtétel 
 

Winkler Balázs vagyok 27 éves hiteltanácsadó egy gyönyörő meny-
asszony vılegénye. 

Az unokatestvéremék felkértek minket, hogy legyünk a fiuk, Bence ke-
resztszülei. Nagyon örültem a felkérésnek, bár nem tudtam, hogy milyen fele-
lısséggel is jár keresztszülınek lenni. 

Több mint egy éve rendszeresen járunk Péterhez, aki egy tejesen új 
világot mutatott meg számomra. Mindig is ösztönösen éreztem, hogy egy 
láthatatlan világ, egy láthatatlan erı körül vesz minket és része az életünknek, 
de nem igazán tudtam, hogy ez micsoda. Ezalatt az egy év alatt rájöttem, 
hogy Isten hívása jelen van a mindennapjainkban és nálam már nem talál 
süket fülekre. Ezért vagyok most itt, hogy fogadalmat tegyek, mert elfogadom 
Isten hívását. Szeretnék a református közösséghez, a helyi gyülekezethez 
tartozni! 

Winkler Balázs 
 
 



Elsı hittanos családi napunk története 
 

Bár évek óta, a vasárnapi istentiszteletekre járók táborába tartozónak 
valljuk magunkat, hittanos családi napra most elıször sikerült eljutnunk. Nem 
egyszerően, mint résztvevık, hanem aktív szervezıként magam is akadály-
verseny állomáshelyén állhattam, illetve ülhettem. Leendı gyülekezeti hitokta-
tóként, figyeltem kollégáimat, akiknek lelkesedése, engem is magával raga-
dott, több napos elıkészületeink közben. Az akadályversenyrıl általában erı-
próbáló, megterhelı gyakorlatsorok, ügyességet igénylı feladatok jutnak 
eszünkbe, mely képességek nem legfıbb erısségei családunknak. 

Szerencsére, itt nem errıl volt szó! Ismert és kedvelt bibliai történetek 
elızetes elolvasása, találékonyság, kitartás, némi színészi képesség és sok-
sok kreativitás kellett ahhoz, hogy a versenyt mindenki be tudja fejezni. Nagy 
Péter tiszteletes úr nyitotta meg szombati napunkat, áhítattal a templomban. 
Énektanulás következett, majd megalakultak a csapatok, rájuk jellemzı nevet 
választva maguknak. 

Gyermekeiktıl kedvet kapva anyukák és apukák külön csapatot alkot-
tak, hogy összemérjék magukat a fiatalabb generációval. Úgy, mint Jónás, 
József és testvérei, Cethal, Vörös Hollók, Rém Rendes Anyukák. Nevezési 
feltétel egy burgonya meghámozása volt fejenként, ami bográcsos paprikás 
krumplink alapanyagául szolgált, közös ebédünkhöz. 

Állomáshelyeink feladatai között szerepelt 13+1-es bibliai totó, hor-
gászbottal aranymondás szavainak összerakása, ügyességi feladatként Jó-
nás szófogadatlanságára emlékezve ellenkezı irányú lépegetés, adott törté-
netek felismerése, a bennük elıforduló tárgyak alapján, dramatizációs játék 
beöltözéssel, ill. meselánc kitalálása, lerajzolása.  

Sokat nevettünk. A játékok közben jobban megismerhettük egymást. 
Finom ebédünket követıen, a játékok folytatódtak, természetesen az ered-
ményhirdetés után, mely apukáink Jónás nevő csapatának gyızelmét ered-
ményezte. Édes nyereményeiket, a csapatok megosztották egymással, min-
denki megelégedésére. Volt foci, pingpong, csocsó, stb. Szép élményekkel, 
ismeretségekkel gazdagodhattunk, megköszönve az átélt eseményeket mind 
a szervezıknek, mind a jelenlévıknek. Jövıre is szeretettel várunk mindenkit! 

Ábrahám Angéla 
 
„Akiket már láttam valahol” 
 
A templomkertben már megint buli van…Sok kívülálló láthatja ezt, 

amikor egy-egy családi hittanos vagy sportnapon elmegy a templom elıtt, 
vagy esetleg csak kinéz az ablakon. 

Májusban folytatódott a gyülekezetet bemutató, illetve a kapcsolattar-
tást segítı programunk. A Leányka utcában és a templom környékén lakó 

családokat hívtuk, akiknek már volt kapcsolata a gyülekezettel (gyermekük 
keresztelıje kapcsán), illetve akik „halacskások” voltak, még mindig oda jár-
nak, de akadt olyan család is, aki szeptembertıl járatja oda gyermekét. 

Az elıkészítés során igyekeztünk olyan programot találni, ami jellem-
zıen bemutatja gyülekezetünk olyan arcát, ahol kötetlenül tudunk együtt lenni 
a tartalmas programok közben is. 

Játékos ismerkedésre hívtuk a családokat. Igyekeztünk mind a gyere-
keknek, mind a felnıtteknek kitalálni olyan tevékenységet, ahol együtt tölthetik 
a nap egy részét (ami a mai rohanó világunkban egyre nehezebb), és alkal-
mat ad sok beszélgetésre. 

Az idıjárás kegyes volt hozzánk, mert gyönyörő verıfényes napunk 
volt. Sajnos a programon kevesen tudtak részt venni, de velük együtt nekünk 
is jó volt ez a kis kikapcsolódás. Terveim szerint voltak, akik az állomásokon 
próbálták ki magukat, voltak, akik a fızésben segédkeztek. Eközben rengeteg 
idınk volt ismerkedni. Akadt, aki elıször meglepıdött a kezdeményezésen, 
de némi gondolkodás után teljesen magától értetıdınek tekintette a meghí-
vást. Jónak tartja ezt a kezdeményezést. 

Az ifisek is helyt álltak, mivel ıket kértem meg a segítésre. Jó, ha ık 
is nem csak résztvevıként, hanem szervezıként is bekapcsolódnak ezekbe a 
programokba. Van közöttük, akinek már némi gyakorlata is van. Szabó Máté 
így látta ezt a délelıttöt: 

„Eredetileg a Kisifi néhány tagját hívták segítınek erre a gyülekezeti 
programra, de nézzék el nekünk - hiszen ez az új ifi még alig két hónapja 
mőködik - hogy végül a ViTa ifi tagoknak sikerült megjelenni. Három állomást 
alkottunk: Ábrahám Katánál menlevelet lehetett készíteni; amihez ragasztó, 
színes papír és filctoll és sok egyéb érdekes dolog állt rendelkezésre. Petı 
Gergı feladata az volt, hogy kijelölt bibliai történetek eljátszására ösztönözze 
az embereket és abban segítsen nekik.  Fraskó Ádámmal osztoztunk a kira-
kós állomáson és a mágneses pecabottal való halfogás vezetésén. Lehetett 
csocsózni is, vagy aki akart ismerkedett, beszélgetett. Végül ezt a precíz be-
osztást a létszám nem tette szükségessé. Az ebédre paprikás krumplit fız-
tünk, ami nagyon ízletesre sikerült. Haza indulás elıtt még arra is jutott idı, 
hogy a soron következı ifis programokról beszélhessünk. 

Bár a részvétel nagyon alacsony volt, úgy gondolom, hogy aki eljött 
ezen a szombat délelıttön mindenképpen gazdagabb lett egy élménnyel, akár 
meghívottként, akár szervezıként. „Ezt a képet küldd el anyának is, lássa 
milyen jó volt!” Búcsúzott tılünk az egyik kisfiú. Ez a mondat magáért beszél. 
Természetesen a képet elküldtem. Mindenképpen pozitívan értékelhetjük ezt 
a napot, jövıre is szeretnénk ilyen jellegő összejövetelt tartani, reménykedve 
abban, hogy többen gondolják majd úgy, hogy ide érdemes eljönni, megis-
merni olyan embereket, akiket már „láttam valahol”. 

 Fraskóné Hatos Katalin 
 



Teher ÉS Gazdagság 
Egy gyakorló ökumenikus házaspár önvallomása. 
 

A kelenföldi evangélikus hírlevél biztatására és Joób Máté igazgató lel-
kész felkérésére számolunk be életünk legutóbbi 35 évének tapasztalatairól, 
ugyanis éppen idén lesz 35 éve, hogy összeházasodtunk. 

Hanna igen aktív, elkötelezett evangélikus családban nıt fel, mely nem 
nélkülözte a magyar nemzeti elkötelezettséget, Zoltán római katolikus, és az ı 
családjában inkább a nemzeti, mint a vallási elkötelezettség dominált. Mindkét 
oldalon meghatározó volt azonban a polgári, paraszti tisztesség. 

Esküvınk mindkét felekezet templomában zajlott, egymás után. Vegyes 
házas voltunk adottság volt, de mivel azt elsı pillanattól kezdve Isten rendelé-
sének tekintettük, ökumenikus házasságként akartuk megélni. Miért? Mert 
Jézus nem alapított egyházAKAT. 

A házasság a katolikusoknál szentség, az evangélikusoknál nem, de teo-
lógiai vita helyett javasoljuk ennek komoly, akár „szentségi” megélését, senki-
nek nem fog kárára válni.  

Általánosságban el kell mondani, hogy vegyes házasnak lenni nehéz. Ez 
minden esetben jelentıs többlet terhet jelent. A fıbb változatok: 

 
a.) Kereszténységét mindkét fél feladja az IGAZSÁG és a BÉKE jegyé-

ben, aminek az eredménye: Kétoldali lelkiismeret furdalás- elıbb vagy 
utóbb- de az Ördög elsı perctıl kezdve boldog. 

b.) Egyikük egyháza a másik házastársat kedvesen „bedarálja”. Ez fıleg 
akkor fordul elı, ha a gyerekek egynemőek, vagy az elsı gyerek fele-
kezetét követi a többi gyerek is. Eredmény, hogy az egyik fél folyamato-
san szenved 

c.) A házas felek megtartják, és külön-külön gyakorolják vallásukat, pedig 
„.. és lesznek ketten egy testé”, ami, -legalább is mi úgy gondoljuk- a 
templomba járásra is vonatkozik. Nem biztos, hogy ez házasság. 

d.) Megpróbálják közös életüket mindkét felekezeten belül megélni. Ez az 
utóbbi, amit mi elsı perctıl kezdve próbáltunk, és néhány évi erıfeszí-
tés után úgy érezzük, hogy sikerült is. 

 
De térjünk vissza az alapkérdéshez. Ha együttélésünk valóban házasság 

Isten rendelése szerint, akkor tegyük fel magunknak a kérdést. Mit akart ezzel 
Isten? Minket bántani, életünket nehezíteni, vagy általunk is gyógyítani azt a 
sebet, amit az egyházszakadás okozott? 

Az egyház újra egyesítésének kérdésével elvileg mindenki egyetért, sıt 
egyre többen barátkoznak is ezzel a gondolattal, de még senki sem tőzött ki 
rá határidıt. Mindenki elismeri, hogy fontos kérdés, de sok az ellenérdekelt, 
akiknek ez nagyon ráér. Gondoljunk csak arra, hogy hány egzisztencia kö-
szönhetı annak, hogy több egyházunk van. 

 
Akiknek nem ér rá, sıt igen sürgıs, azok a vegyesházasok, és tudniuk 

kell, hogy ha az ökumenizmust meg akarják élni, akkor az nem lesz könnyő, 
mert még jó ideig ellenszélben kell vitorlázniuk. 

  
Visszatérve a személyes kérdésekhez. Mindezeket indulásunkkor végig 

gondoltuk, abban a szilárd hitben, hogy minket az Isten egymásnak terem-
tett,  és ezért mi végül is, a negyedik változat mellett döntöttünk, ami fıleg 
eleinte, egyáltalán nem ment könnyen. Ma már azt is elmondhatjuk, hogy 
döntésünket megéltük, és igen sokat kaptunk. Nem csak egymást, de minket 
„vegyes”-ként is elfogadó és befogadó lelkészeket, és gyülekezeteket mindkét 
oldalon. 

  Házasságunkat Isten hat gyermekkel áldotta meg. Két lánnyal, akik 
evangélikusok, és négy fiúval, akik katolikusok. 

Elsı eredményként mi magunk sokkal jobban megismertük saját vallá-
sunkat, mivel a másik sok mindent kérdezett, s akkor derült ki, hogy bizony 
abból, amit vallunk, sok mindent magunk sem tudunk. 

Minden gyermekünk, mint ahogy mi is, mindkét felekezet templomába járt, 
istentiszteletre és szentmisére, bibliaórára és hittanórára egyaránt. Mindkét 
felekezetben otthon voltak, ami természetesen az átlagosnál nagyobb elfog-
laltságot jelentett. (Ez mindenkinek, heti 2-3 alkalom volt.) 

 Amikor már nagyobbak lettek, gyakran keveredtek vitába szélsısé-
ges „hitvédık”-kel, akikbıl minden felekezethez sajnos bıven jutott. 

Végeredményként saját felekezetüket is sokkal jobban megismerték, 
mintha nem vegyes házasságba születtek volna, mivel a viták és összehason-
lítások során rá kényszerültek a gondolkozásra, a Biblia és az egyházi elıírá-
sok elmélyültebb forgatására. 

Ma már, mint felnıtt emberek, a saját felekezetük többé-kevésbé ak-
tív, és az ökumenizmus iránt egyértelmően elkötelezett tagjaiként tevékeny-
kednek. 

A vegyes házasságot egyikük sem találta vonzónak. İk is úgy látják, 
hogy nehéz. Ezt mi is tudjuk, sose tagadtuk, és bár jó szívvel megéltük, sıt 
megéljük még ma is, senkinek nem ajánljuk, de ha valakinek az életét Isten  
így rendezi, nyugodtan vágjon bele, több lesz a gondja, de az öröme is. Csak 
egyet kell tisztázni, mint minden házasságnál: valóban ez Isten akarata? ! 

 És egy végsı kérdés: Mikor mondhatjuk, hogy a mi házasságunk, 
nem csak vegyes házasság, de ennek a talaján ökumenikus is? Talán akkor, 
amikor már nekem a másik egyház legalább olyan fontos, mint a sajátom, sıt, 
néha már fontosabb is. Egyáltalán lehetséges-e ez, és ha igen miért? Igen, ez 
lehetséges és azért, mert nekem a házastársam fontosabb, mint saját ma-
gam. Ez az, amit úgy hívnak, hogy: ökumenikus házasság, és megkockáz-
tatjuk, vegyes házasság nélkül van jó szándék, de nincs ökumenizmus. 

Uzoni Hanna és Némethy Zoltán 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2011-es év tervezett programjai 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alábbi programokban lehetnek változások! 
Ezért kérjük, hogy kísérjék figyelemmel az istentiszteletek után elhangzó hir-
detéseket, vagy tájékozódjanak a gyülekezet honlapján, vagy érdeklıdjenek a 
lelkészi iroda telefonszámán.  
 
 
Idıpont Program 
Június 12. (vasárnap)     10.00 Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet 
Június 13. (hétfı)            10.00 Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet 
Június 18. (szombat)      15.00 Kiscsoportok találkozója  
Június 20–29. Regöscserkész tábor  
Június 27-július 2. Gyülekezeti hittantábor Balatonfenyvesen 
Július 3. (vasárnap)        19.00 Borsányi Márton és barátai koncertje 
Július 5. (kedd)               19.00 Presbiteri győlés 
Július 3-13. Cserkész csapattábor  
Július 18–augusztus 19.  Halacska Református Óvoda - nyári zárás  
Július 18-22. Gyülekezeti nyári napközi 
Július 19-23. Csillagpont ref. ifjúsági fesztivál, Tata 
Augusztus 2. (kedd)      19.00 Presbiteri győlés 
Augusztus 8-13. Gyülekezeti tábor 
Augusztus 22.  Óvoda kezdés 
Szeptember 3-4. (szombat-
vasárnap) 

Szılıskert gyermeksátor a Budafoki Pezs-
gı- és Borfesztiválon 

Szeptember 6. (kedd)     19.00 Presbiteri győlés 
Szeptember 9. (péntek)  16.30  Cserkész tanévnyitó  
Szeptember 11. (vasárnap) 
                                        10.00 

Befogadó istentisztelet – Halacska Refor-
mátus Óvoda,  

Szeptember 17. (szombat) Gyalogtúra  
Szeptember 18. (vas.)     10.00 Tanévnyitó istentisztelet, szeretetvendégs. 
Szeptember 30. (pént.)   14.30 Halacska nap – Halacska Ref. Óvoda  
Október 1. (szombat)      18.00 Vespera  
Október 4. kedd              19.00 Presb. győlés, Presbiter jelölés elfogadása 
Október 8. (szombat) Demjén kupa, sportnap 
Október 11. (kedd)         18.00 Budafoki esték. A keresztyén család hatása 

a gazdaságra. Elıadó: Kopp Mária 
Október 16.                     10.00 Istentisztelet, konfirmáció megerısítés (50, 

60, 70 éve), 

Koncert 
A Budafoki Református Templomban  
július 3 -án vasárnap este 7 órakor  

1221 Budapest, Demjén István utca 2 
 

Mősor: 
 

Jean-Philippe Rameau 
Premier Concert 

La Coulicam – La Livri – Le Vézinet 
 

Antoine Forqueray 
Pieces de Viole: Deuxième Suite 

 
Jean-Marie Leclair 

Sonata I. op. 2 
Adagio – Allegro ma poco – Sarabanda – Allegro 

 
Jean-Philippe Rameau 

Gavotte 
 

Cinquiéme Concert 
Fugue La Forqueray – La Cupis – La Marais 

 
Elıadják: 

 
Elisabeth Weber  – barokk hegedő 

Szászvárosi Sándor  – viola da gamba 
Borsányi Márton  – csembaló 

 
A koncertre minden érdeklıdıt szeretettel várunk, 

 a belépés ingyenes, adományokat a koncert költségeinek 
 fedezésére köszönettel elfogadunk 

 



ovi látogatás (szeretetvendégség)  
Október 18. (kedd)          18.00 Budafoki esték.  
Október 21-23. (péntek- vas.) Cserkész ıszi tábor 
Október 29.                       8.00 İszi templom-takarítás-parti  
Október 30. (vasárnap)   10.00 Reformáció ünnepi istentisztelet 

(Ittzés János evangélikus püspök)  
November 2-5. İszi napközis tábor 
November 5. (szombat)  18.00 Vespera, 18h00 
November 5. (munkan.)    8.00 İszi templomkert takarítás parti  
November 6. (vasárnap) 10.00 Presbiter jelöltek bemutatkozása 
November 8. (kedd) Presb. Győlés, 19h00 
November 12. (szomb.)  15.00 Bibliaismereti ki-mit-tud  
November 13. (vasárnap) Presbiterválasztás, egyházközségi közgy. 
November 18-20. Református Házas Hétvége 
November 20. (vas.)       10.00 Ovi látogatás, szeretetvendégség  
November 25. (péntek)   16.00 Oviban adventi kézmőves délután 
November 26. (szomb.)  15.00 Nıi adventi kézmőves délután 
November 27. (vasárnap)  Adventi gyermekmősor 
December 3. (szombat)  18.00 Vespera  
December 4. (vasárnap) 10.00 İrbottyáni vendéglátás  
December 6. (kedd)        19.00 Presbiteri győlés 
December 11.  (vas.)      15.00 Nyugdíjas karácsony  
December 16. (péntek) Cserkészkarácsony 
December 24. (szomb.)  15.00 
 
                                       23.00 

Istentisztelet + gyermekprogram, szerepjá-
ték felnıtt elıadás, betlehemes  
Istentisztelet 

December 25. (vasárn.)  10.00 Úrvacsorás istentisztelet 
December 26. (hétfı)      10.00 Úrvacsorás istentisztelet 
December 31. (szomb.)  18.00 Évzáró istentisztelet 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Rendszeres gyülekezeti alkalmak 
 
Vasárnap: 

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

 15.30 Kisifi  
16.30 Dávid ifi 

 18.00 VITA ifi 
Hétfı 
 18.30 Énekkar 
Kedd 

  9.00 Baba-mama kör 
18.00 Bibliaóra  

Szerda 
10.00 Bibliaóra nyugdíjasoknak 
14.30 Konfirmációs óra 
17.30 Gyülekezeti foci tornateremben 
17.30 Nıi bibliaóra (kéthetente) 

Csütörtök 
  8.00 Bibliaóra 
19.30 Ádám kör (kéthetente) 

Péntek 
 15.00 Konfirmációs óra  

18.00 Dániel ifi 
18.30 Gyülekezeti foci a BMTE pályán 

Szombat 
 18.00 Vesperás istentisztelet (minden hónap elsı 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 

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

 
 

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

irodalmat, színvonalas zenei anyagot tartalmazó CD-ket és 
kazettákat kínálunk  

 



 
 
 
Hírek a „Halacskából” 

 
A Húsvét utáni idıszak bizonyos szempontból az „aratás ideje” az 

oviban.  A csoportokban a májusi hónapban tartják az összevont évzáró, 
anyák napi köszöntı ünnepségeket. A gyerekek ilyenkor bemutatót tartanak 
az egész évben megismert versekbıl, énekekbıl, játékokból. 

Május 5-én a külön úszáson részt vevık kis csapata sorversenyen 
vett részt az uszodában. Miénk lett az ezüst érem. Ez nagyon nagy öröm a 
gyerekek életében. 

Ugyanennek a hétnek a szombatján volt a családi kirándulás a Csiki 
pihenıkertbe Budaörsre. A csodálatosan jó idıjárás megalapozta a felhıtlen, 
jókedvő együttlétet. 

Május 22-én, vasárnap az iskolába menı gyerekek vettek részt a bú-
csúztató Istentiszteleten.  

A hónap utolsó péntekjére esett a gyereknap. Akkor minden azt szol-
gálja, hogy ez a nap önfeledt örömben teljen. 

A májusi hónappal véget is ért a 2010-2011-es nevelési évünk. 
Az óvoda július 15-ig tart nyitva. A zárás után augusztus 22-én, hétfın 

nyitunk újra. 
 Az új 2011-2011-es nevelési év szeptember 1-én kezdıdik. Ekkor vá-

runk minden kisgyermeket a csoportokba a helyére. 
 
 
Szülıi búcsú a Halacskától... 

 
Istennek hála, mi négy évet tölthettünk ebben az óvodában.  

Sokan kérdezik: miért más ez az ovi? Miben különbözik a többitıl? Nincsenek 
tágas szobái, nincsenek milliós értékő bútorai, nincs hatalmas udvara, ami 
vonzó lehet egy szülı számára. Ennek ellenére minden évben többszörös 
túljelentkezés jellemzı. 

Mi bölcsiben kezdtünk, ezután került kisfiúnk a Halacskába. Amikor az 
óvó néninek (Ági) elkezdtem magyarázni gyermekünk „használati utasítását”, 
nem azt mondta, hogy: „anyuka, rosszul neveli a gyermeket!” hanem, kedve-
sen megköszönte és megígérte, odafigyelnek. Megnyugodva tudtuk nap-nap 
után az óvodában hagyni gyermekünket. Tudtuk, jó kezekben van! 

Egyik ámulatból a másikba estünk, amikor csöppnyi nebulónk csukott 
szemmel, kis kezeit összetéve, hangosan imádkozni kezdett esténként, saját 
szavaival hálát adva a napi jó történésekért és értünk. Amikor összevitatkoz-
tunk férjemmel, kedvesen figyelmeztetett, akkor most béküljetek ki egymás-
sal! Vonakodva, meglepetten álltunk, de nem volt mit tenni, addig nem tágí-
tott, míg meg nem bocsátottunk egymásnak. Kinek volt kedve, ereje ezek után 
hangosan vitatkozni? Elszégyelltük magunkat...Ki, kit evangelizált? 

Annak ellenére, hogy nálunk nap, mint nap beszéltünk, meséltünk bib-
liai történeteket, gyermekünk, a megélt hit példájává vált. A mai napig hango-
san imádkozik, ha étteremben, vendégségben vagyunk, megkérdezi, más 
miért nem ezt teszi? 

Óvodai felvételünkkel közel egy idıben kerültünk Budafokra, egy má-
sik kerületbıl. Gyülekezeti elkötelezıdésünk nekünk is, mint sokaknak, az 
óvodával vonható párhuzamba. Az óvodások templomi szereplései, megköny-
nyítették nekünk, szülıknek, reformátusként, a templomba rendszeresen já-
rókhoz tartozni akarás vágyát. Barátokat kerestünk és találtunk. Gyülekezetet 
kerestünk és találtunk. 

Köszönjük az óvoda lelkes dolgozóinak szeretetteljes munkáját, a na-
pi öleléseket, puszikat, amiket az ide járó kisgyermekek tılük rendszeresen 
kaptak és kapnak! Köszönjük az óvoda befogadó jellegét, az értékrendet, amit 
képvisel és meg is valósít! 

Szülıtársaim nevében kívánom, hogy Isten Szentlelkének jelenléte 
továbbra is erısítse mind az itt dolgozókat, mind a gyermekeket, mind a szü-
lıket! 

Ábrahám Zsolti anyukája, Angéla (Kisharang csoport) 
 

******* 
Bánhidi Emese vagyok, édesanyja Bánhidi Bendegúznak, aki már csak pár 
napig lesz tagja eme csodálatos intézménynek - a Halacska Óvodának. Ma-
gamon csodálkozva rosszabbul élem meg kisfiam óvodától való búcsúzását, 
mint amikor elsı nap beléptünk. Soha sem felejtem el, és örökké hálás leszek 
az egész óvodai közösségnek, hogy az elengedéstıl való félelmem és szo-
rongásaim, hogy mostantól már nem látom mind a 24 órán keresztül egyetlen 
pici fiacskámat, 2 napon belül semmivé foszlott. A szeretet és meghittség 
légköre nagyon hamar rám is rám ragadt és így persze nem is volt kérdéses, 
hogy kislányomat is ebbe a harmóniába szerettem volna tudni óvodaérettsége 
bekövetkeztekor. Egy édesanya legnagyobb álma, hogy amikor ı nem tudja 



csemetéit felügyelni, valaki hasonlóan tegye azt, mint ahogy ı tenné, vagy 
még jobban. Mindezt mi meg is kaptuk, kapjuk, sıt a vallásos neveléssel egy 
óriási plussz értéket kapnak gyermekeink abban az életkorban, amikor szerin-
tem ez szinte a legfontosabb. Én csak jókat tudok írni errıl a csodás 3 és fél 
évünkrıl, amit a Halacskában töltöttünk, ami ennyi idı alatt szinte a második 
otthonunkká vált. Eddig csak saját érzéseimrıl írtam, azonban higgyjétek el, 
Bendi érzései is azonosak. Az itt töltött évek alatt talán ha kétszer ejtette ki a 
száján, hogy " nem szeretnék oviba menni". Nagyon hamar beilleszkedett és 
bármilyen helyzetbe került, mindig a jó utat választotta, hála a vallásos, szere-
tetteljes nevelésnek amit az óvodában kapott illetve amit mi következetesen 
próbáltunk otthon is megvalósítani. Az vígasztal, hogy kislányom 2 évig itt lesz 
még ovis, hiszen nagyon hiányozna mindenki. Minden gyermeket a saját érté-
keiért szerettek, szeretnek. Nincs rá jobb szó: Köszönöm 

******* 
A Halacska óvodában mindenki mosolyog :-). Ez a mai rohanó világunkban 
nagyon ritka. De ne gondolja senki, hogy esetleg csak az óvó nénik, nem! A 
személyzet minden tagja. Bármikor végigmegyek a folyosón, mindig egy mo-
solygós arcba botlok. Ez a mosolygás és a mögötte rejlı belsı varázs átragad 
a gyerekekre is. Délután mikor nagy nehezen elindul a csoportszobából, 
Picur, megöleli a barátait...nekem pedig könny szökik a szemembe...Ezt kívá-
nom mindenkinek..., és akivel csak találkozom elmesélem. 
Nekem ezek a pillanatok adják a legtöbbet és a szívemnek a megnyugvást, 
hogy egy egész napra jó helyen van a gyermekem. 

Czagány Évi, Lilike anyukája 

******* 
A Halacska Oviban a Gyerekek szép és barátságos környezetben készülnek 
fel az iskolai évekre. Az óvodai pedagógusok és a dadák a lehetı legtöbbet 
tanítják meg a gyerekeknek a református hitrıl, és játékosan felkészítik ıket 3 
év alatt a nagybetős iskolára .Persze mint minden közösségben itt is vannak 
súrlódások, de az óvoda vezetıjével és az óvó nénikkel minden probléma 
megbeszélhetı. Az évenkénti 4-5 alkalommal a megrendezett szülı-gyerek-
óvó néni programok nagyban elısegítik a zökkenı és probléma mentes 
együttmőködést. Két gyermekem is a Halacska oviba jár. Fiam most ballagott, 
lányom a nagycsoportot kezdi. A Halacska oviban eltöltött idıre jó szívvel 
fogunk vissza gondolni.  

Simon Flóra 
 
 

 
 Hála az elmúlt tanévért a Halacska oviban 
 
 Hálás vagyok a szülık bizalmáért és nyitottságáért. Mindazokért 
akik éltek a segítı beszélgetés lehetıségével és megerısödve tudtak tovább-
lépni. Az év folyamán 46 fıvel folytathattam egyszeri vagy sorozatszerő be-
szélgetést. Ezek az elıre megbeszélt "ülések" az öltözıben kialakuló ismer-
kedésünk és a napi vagy  heti szóba elegyedésünk eredményeképpen jöttek 
létre.  
 İszintén mondhatom, hogy tapasztalatom kettıs. Aki átélte a meg-
hallgattatás lélekkönnyebbítı hatását, szívesen beszélget újra. Ez öröm ne-
kem is. De elıfordul, hogy aki egy súlyosabb nehézségét osztotta meg velem, 
talán elkerül, mert bár kapott segítséget, de jelenlétem emlékezteti a velem 
megosztott gondjára. Ez pedig engem is elbátortalanít. 
 Emlékezetesek maradnak a "lelki elsısegély" alkalmai. Amikor épp 
jókor voltam elérhetı az érzelmi sokkot, erıs felindulást átélı szülık számára. 
Kedves visszajelzés az egyik anyukától, hogy a kisfia elnevezett "Beszélgetıs 
Zsuzsa néninek" így különböztetett meg az óvó néniktıl. Mióta megfigyelte 
beszélgetéseim célját, türelmesen kivárja amíg az ı anyukájával is váltok 
néhány mondatot. 
 Az egyéni munkán túl célkitőzésem volt, hogy segítsem a gyüleke-
zethez kapcsolódást. Örömöm az az anyukákból szervezıdött kiscsoport, 
amely 15 találkozást tudhat maga mögött. Kéthetente péntek délutánonként 
két órát töltöttünk tematikus beszélgetésekkel, miközben a gyerekekre segítı 
munkatársak vigyáztak. Köszönettel tartozom Rideg Erikának, Jani Marianná-
nak és Pajzs Rékának, hogy felváltva lehetıvé tették a mi nyugodt beszélge-
téseinket, a gyerekeknél pedig elérték azt, hogy nagyon szívesen jöttek ezek-
re a találkozókra. 
 Izgalmas volt a számomra, hogy áprilisra elvállaltam a csoport ne-
vében a szeretetvendégség szolgálatát. Reméltem, hogy addigra megerısö-
dik annyira, hogy lesz aki hoz elegendı süteményt, megterít, teát fız, felszol-
gál és elmosogat. Példamutatóan összefogott a csoport, és helytállt. Az a 
tapasztalatom, hogy egy kis csoportra megerısítıen hat, amikor a gyülekezet 
egésze felé végez szolgálatot. 
 Nagyon jólesı érzés viszontlátni egyre több családot, vagy egy-egy 
apukát, anyukát a vasárnapi istentiszteleteken. Igyekeztem hívogatni a külön-
bözı alkalmainkra. Örvendetes, hogy meglátszott a részvétel megnövekedése 
a nıi délután elıadásán márciusban és a májusi evangélizáción is. Meglepve 
tapasztaltam, hogy az idei hittan táborba tizennégy elsı táborozó jelentkezett 
és közülük heten tavaly még Halacska óvodások voltak. A családos táborunk-
ra is négy család jelentkezett az oviból. Reménykedek, hogy ez a folyamat 
erısödni fog és mind többen találnak lelki otthont a gyülekezetünkben. 

Némethné Pötördi Zsuzsanna mentálhigiénés szakember 


