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A választás felelőssége

A XX. század  elején,  1918-ban jelent meg Karinthy látnoki erejű novellája
Barabbás címmel. Az I. világháború feldolgozhatatlan sokkjában mindenki tudta: ezt
nem akartuk és mégis megtettük. Ami ezután jött, azt még kevésbé akartuk, mégis
megtettük. A szerző kötetének címe: „Krisztus vagy Barabbás?”, világosan jelzi szá-
munkra a dilemmát, választani kell: tömegember, vagy Krisztus követője, tömeg vagy
gyülekezet, korszellem, vagy bibliai mérce. Valószínű, hogy még sok ilyen ellentétpárt
fel lehet állítani és bölcseket mondani róla, de talán azt kell észrevenni, hogy egyre
kevésbé van esélye az egyénnek, mást választani, mint amit elébe adnak nehezen
megfogható szervezetek, divatok, áramlások, elvárások. Valaki azt mondta: a poszt-
modern világ után elérkezünk az elszürkülés, a felületesség és az egyéniség hiányá-
nak diktatúrájába. Még inkább azt fogjuk tenni, amit nem akarunk, de legalább is
tűrni fogjuk.

Az evangélium átgondolásának ideje a nagyheti időszak. Nagypéntek
barabbási választásainkra emlékeztet bennünket. Pál apostol felismerése jut eszünk-
be:  „Hiszen  nem  azt  teszem,  amit  akarok:  a  jót,  hanem  azt  cselekszem,  amit  nem
akarok: a rosszat.” (Róma 7,19.)

Ebből a helyzetből nem emelnek ki ünnepi hangulati elemek, jó kívánságok,
locsolkodás, de még a „trendi” néphagyományok sem. Mögöttünk van a böjti idő-
szak. Végig gondoltuk-e, merre felé tart az életünk, mi mindent kellene letenni,
mennyi mindennel kellene szakítani, hogy néz ki a mi hívő életünk. Ha ezt elmulasz-
tottuk a böjtben, nincs még késő. A húsvét örömhíre áttöri a kényszereket, kiemel a
tömegből, az erkölcsi-szellemi sodrásban szilárd talajra állít. Viszont nem kerülhetem
el a választás felelősségét. Sodródom és sodortatom diktátumok és kényszerek által,
vagy vállalom a hitnek jó harcát, csatlakozom azokhoz, akik semmi áron nem akarnak
többé letérni arról az útról, amelyen a Mester jár elől és nem nyomja el hívó szavát a
sokaság ricsaja. A tömegember létből tanítványságra hív bennünket az élő Úr a XXI.
század. elején.

Nagy Péter

Húsvét felé az Új Utak Évében
(gondnoki beszámoló)

Máté 26, 75
„Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki:

"Mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem."
Aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt.”

Az elmúlt időszakban szinte a vízcsapból is azt folyt, hogy nevezetes személyiségek
milyen méltatlan dolgokat követ(het)tek el. Az egyik fél támad, a másik védekezik
és/vagy visszatámad. A fenti nagycsütörtöki ige az egyház egyik meghatározó alakja,
Péter apostol botlásáról, gyengeségéről szól. Ő volt az, aki Jézusban először ismerte
fel Isten fiát. Nem sokkal később pedig háromszor is letagadta, hogy köze van az
életveszélybe került – és potenciálisan rá is veszélyt jelentő – Jézushoz. Micsoda
alak! mondaná a mai közhangulat. Isten nem így gondolkozott. Elfogadta Péter sírás-
ban kifejeződő bűnbánatát, új esélyt adott neki. Péter pedig az egyház meghatározó
apostola lett.

Számomra a Szentírás hitelességének egyik bizonyítéka az, hogy Isten emberei hibáit,
sőt bűneit sem hallgatja el. Kezdve Illés próféta megfutamodásától Dávid király kon-



cepciós gyilkosságán keresztül Péter tagadásáig és Pál apostol közreműködéséig
István vértanúságában. Láthatjuk, hogy Isten művét törékeny, bűnös embereken
keresztül végzi el. A választóvíz az, hogy a bűneinket felismerjük és szívből megbán-
juk-e! De jó lenne, ha mi, mai keresztyének is egyénként és közösségként is fel mer-
nénk vállalni szégyenteljes ügyeinket a szentírókhoz hasonlóan! És le is tudnánk tenni
a kereszt alá! Ekkor kezdődne az igazi felszabadulás és ébredés!

Gondoljunk hálával a Családok Éve előadójára, Kopp Mária professzor asszonyra, aki
a Nagyhéten hunyt el. Reméljük, hogy tanácsait hasznosítani tudjuk a szeptember
elsején induló Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolában is. Decem-
ber 22-én benyújtottuk az Oktatási Hivatalhoz működési engedély kérelmünket és
reményeink szerint jövő héten meg is kapjuk azt. Köszönjük, hogy sokan nem külső
szemlélőként, hanem tevékeny résztvevőként (imádságban is) vesznek részt a készü-
lődésben. Köszönjük az előzetes jelentkezésben a tervezett három osztály indítását
megerősítő bizalmat. Kérjük mindenkitől a további imádságokat is! Annak érdeké-
ben, hogy a Budafok központjában vagy a Rózsavölgyben lakók is könnyebben eljus-
sanak az iskolába „SulibaBusz” járat indítását tervezzük reggelenként a Halacska
óvoda elől. Az iskola továbbra is tart játszóházat, ahol meg lehet ismerkedni a leendő
elsős tanítókkal is.

Dr. Kálmán Attila (egyházunk zsinatának volt presbiteri elnöke, a pápai és a tatai
református gimnáziumok volt igazgatója) januárban a munkatársi körnek, február 21-
én  a Budafoki esték keretében pedig a gyülekezeti termünket zsúfolásig megtöltő
közösségnek tartott gondolatébresztő előadást a református iskola mibenlétéről. A
márciusi 27-i előadást Dr. Szűcs Ferenc református lelkész, egyetemi tanár, a Károli
Gáspár Református Egyetem volt rektora szinten népes közönség előtt tartotta a
keresztyén egység (ökumené) témakörében. Nagy örömömre a gyülekezet tagjai
mellett a rózsakerti iskola szép számban megjelent pedagógusai is bekapcsolódtak a
beszélgetésbe.

A színvonalas előadások folytatódnak: április 24-én Dr. Gósy Mária, az ELTE
Fonetika Tanszék és az MTA Nyelvtudományi Intézet Kempelen Farkas Beszédkutató
Laboratórium vezetője "Anyanyelv elsajátítás és gondolkodás” témakörben tart be-
vezető előadást. Tudományos tevékenységének középpontjában a beszédészlelés
folyamatainak vizsgálata és elősegítése áll. Ez különösen érdekes lehet az óvoda és az
iskola pedagógusai és szülői számára! A tervek szerint május 15-én egy tehetséges

fiatal evangélikus teológus, Dobó Dániel ismerteti szakdolgozatának témáját: a bol-
dogság keresésének keresztyén útjait.

A zsoltáros istentisztelet (vespera) Papp Anette szervezőmunkájának köszönhetően
idén is minden hónap elején megtartásra kerül zeneakadémiai képzettséggel rendel-
kező közreműködőkkel úrvacsorai előkészítő alkalomként. Legközelebb május 5-én
kerül sorra.

Köszönjük a minden hónap harmadik vasárnapján tartott szeretetvendégségek szer-
vezőinek a munkáját. Az óvodás csoportok látogatásának programja is egyre gördü-
lékenyebb. Március 25-én tettek fogadalmat az óvoda új dolgozói.

Március 31-én közel negyvenen dolgoztunk a templom és a templomkert takarításán.
A munkába lelkesen és nagy létszámban kapcsolódtak be cserkészeink is. Ebédidőre a
feladatok nagyját elvégeztük és a szokásos finom gulyással és palacsintával töltöttük
fel energia raktárainkat. Délután pedig a konfirmandusok adtak bizonyságot arról,
hogy lelkészünktől sokat tanultak. A kitakarított templom a másnapi, virágvasárnapi
konfirmációs istentiszteletre szépen megtelt. Felemelő volt számomra a konfirmáló
fiatalok családjaival közös Úrvacsora. Különleges élmény volt, hogy Fórizs Lehel ke-
resztfiunkkal feleségem és én is beállhattunk a körbe.

A pünkösdig tervezett programok közül kiemelem az április 28-ra tervezett gödöllői
kirándulást (szervezők: Szalai Zsuzsa és Szabó Máté), és a Szeretethíd május 18-19-re
tervezett programját (szervező: Ábrahám Angéla). Május 19-én, szombaton a tervek
szerint az iskola környékét tennék rendbe a gyülekezet tagjai, az iskolás és az óvodás
családok együtt. Jó alkalom lesz az ismerkedésre, ezért kérem, hogy a gyülekezet
tagjai is tekintsék ezt szívügyüknek.

A tervezett éves programot mellékeljük. Szeretettel várunk javaslatokat a Budafoki
Esték őszi programjaira!

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. Egyben kérjük, hogy adójuk 1-1%-ával
támogassák a Magyarországi Református Egyházat és a Budafoki Református Keresz-
tény Alapítványt. Ez a támogatás segít abban, hogy a nyári táborokat és az iskolaindí-
tás, valamint az óvoda rendkívüli költségeit fedezni tudjuk.

Költségvetésünk jelentős részét (kb. 12% -át) teszi ki az idős és a fogyatékos testvére-
ink segítését végző diakónusunk főállású foglalkoztatása. Köszönöm azok odaszáná-
sát, 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)..

Istennek és az adakozónak köszönjük, hogy az orgona felújításához 400ezer Ft-os
adományt kaptunk. Azonban idén is több jelentős kiadásra számíthatunk, ezért kér-
jük, hogy ki-ki lehetőségeihez mérten, havi rendszerességgel vállalja az anyagiakban
megnyilvánuló hálaáldozatot.

Ismételten kérem, hogy a gyülekezeti nyári táborra, ami 2012. július 23-28. között
lesz Berekfürdőn, a Megbékélés háza konferencia központban jelentkezzenek Papp
Tamásnál családonként 10ezer Ft előleg befizetésével!

Sok nehézség, gond vesz körül bennünket. Beszámolóm elején idéztem Péter apostol
nagycsütörtöki megszégyenülését.  Mégis beteljesült életén az alábbi ígéret, ami
nekünk is szól:

Máté 16, 18
„Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy,

 és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat,
és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.”

Kívánom, hogy az idei Húsvét az ilyen megújuláshoz adjon mindannyiunknak erőt!

Budafok, 2011. április 5.
Testvéri köszöntéssel

Németh Géza, gondnok

Automatikusan működő gyülekezet

Véget ért a gyülekezetünk presbitériumának hat évre szóló megbízatása.
Ezen alkalomból visszatekintettem az elmúlt időszakra, és megállapítottam, hogy az
évek folyamán sikerült kialakítanunk egy többé-kevésbé jól működő rendszert, egyre
több munkatárs és gyülekezeti tag bevonásával. Gazdag, színvonalas és sokakat
megérintő programok  szereztek  nagy  örömöt  a  résztvevőknek.  Már-már  úgy  érez-
tem, hogy a szervezés szinte automatikusan, rutinból is megtörténhet.

Januárban Berekfürdőn tartottuk a munkatársi hétvégét, ahol bemutatko-
zott Csűrös András, lelkész, aki a leendő Rózsakerti Demjén István Református Isko-
lában tervezi az eljövendő szolgálatát. Többek közt elmondta, hogy az egyik előző
szolgálati helyén nem érezte jól magát, mert az egy automatikusan működő gyüleke-
zet volt.

Ez elgondolkoztatott és kezdtem ízlelgetni az automatikus működés jelenté-
sét. A Révai lexikon szerint az automatikus működések olyanok, amelyek látszólag
minden külső inger hozzájárulása nélkül is létre jönnek. Aki pedig így dolgozik az a
feladatát lélektelenül, gépiesen végző személy. Megijesztettek ezek a definíciók és
elkezdtem keresni az automatizmusokat a gyülekezetünk életében, hiszen mi nem
működhetünk külső ingerek nélkül s lélektelenül!

Számos „magától értetődő” dolgot találtam. Gyönyörű hímzés díszíti a szó-
széket, az Úr asztalán friss virág van, énekes könyvek várnak a bejáratnál, az isten-
tisztelet után szeretet vendégség fogad, a konyhában tisztaság van, a programok
gördülékenyek, a kert rendezett stb. Persze ezek mögött névtelen, nagy lelkesedéssel
és  örömmel  szolgáló  személyek  és  csoportok  vannak.  Annak  érdekében,  hogy  még
véletlenül se tévedjünk az automatizmus útjára, bíztatok minden gyülekezeti tagun-
kat, hogy bátran keresse és találja meg azt a szolgálatot közösségünkben, amivel
elősegíti, hogy az „Új utak” évében biztosan a jó úton haladjunk. Remélem, hogy
egyre többen érzik majd úgy, hogy részt szeretnének venni a közös munkában, tevé-
kenységekben és egymás hitének erősítésében.

mailto:forizs@geokemia.hu)


Amit csak te tudsz adni:

megbecsülés, bíztatás, meghittség, megbocsátás,
nyitottság, bátorság,  összefogás, őszinteség,
elfogadás, bizalom, barátság,  fohász.
türelem, együttlét, hűség,

Isten kegyelme legyen velünk a továbbiakban is.
Szalontay Károly

Keresztyén-keresztény iskola

2012. február 21-én Kálmán Attila tartott előadást a Budafoki esték alkal-
mán. Az alábbiakban ebből közlünk részleteket. Az előadás teljes szövege,
valamint az azt követő beszélgetés meghallgatható honlapunkon.

Németh László szerint: „A kultúra nem tudás, nem művészi produkció, hanem valami
életet szabályozó elv, amely egy embercsoport minden tagjának belső mágnese,
irányítója.” Ennek alapján a bennünket körülvevő sokféle hatás közül kultúrának
kettőt neveznék: a keresztény kultúrát és a magyar nemzeti kultúrát. A keresztény
kultúrában az összetartó erő egyetlen élő személy: Jézus Krisztus; a nemzeti kultú-
ránkat csodálatosan gazdag anyanyelvünk, hagyományrendszerünk, népművésze-
tünk jeleníti meg.

A keresztény kultúra lehetőséget ad arra, hogy naponkénti, rendszeres bibliaolvasás-
sal és imádkozással közvetlen, személyes kapcsolatba kerüljek az élő Istennel, aki
előtt felelős vagyok minden gondolatomért, szavamért, cselekedetemért, mulasztá-
somért. A nemzeti kultúra pedig – miközben igyekszem összegyűjteni, megőrizni,
átörökíteni az elődeinktől ajándékba kapott rengeteg kincset – gazdagabbá tesz, sok
örömöt okoz és segít eligazodni ebben az összekuszálódott értékrendű világban.

Minden nemzedék egyik legfontosabb kötelessége a kultúrák közvetítése. Ennek
legfontosabb helyszíne az iskola, az egyes tantárgyak tanítása pedig csupán eszköz a
személyiségfejlesztő folyamatban.

Keresztény felfogásunk szerint a gyermek az adottságaival együtt Isten ajándéka.
Ebből következik, hogy a szülő, az óvónő, tanítónő, tanár, (különösen a hittantanár-
vallástanár) Isten munkatársa lehet, ha folyamatosan rá figyel, kapcsolatban van
vele. Soha ne felejtsük el, hogy a világ legértékesebb dolgával, az emberi lélekkel és
értelemmel foglalkozunk, mégpedig a legfogékonyabb korukban.

      Karácsony Sándor szerint rossz iskola az, amelyik mindent megtilt. Még rosszabb
az, amelyik mindent megenged. A jó iskola kicövekeli azokat a kiszámítható korláto-
kat, amelyeket nem szabad átlépni, s azon belül leáll a fiatallal „birkózni”. A birkózás
közben alakulhat ki a diákban az a fékrendszer, amely lehetővé teszi, hogy később a
saját lábán megálljon.

     Van néhány olyan alapvető dolog, amelyre minden korban, minden fiatalt nevel-
nie kell az igényes iskolának:
– logikus gondolkodásra, hogy ne lehessen őket manipulálni;
– erős jellemre, hogy legyen tartásuk és kitartásuk;
– jó ízlésre, hogy tudjanak különbséget tenni az érték és a talmi, a szép és a rút kö-
zött;
– kommunikációs képességre-készségre, hogy meg tudjanak érteni másokat, és meg
tudják magukat értetni másokkal.

Kereszténnyé egy iskolát elsősorban a légköre, lelkülete tesz. Ahogyan a tanárok
beszélnek egymással, egymásról (egymás háta mögött is!), ahogyan megszervezik a
diákok munkáját ellenőrzését, szabadidejét.

Minden jó iskolában nem csupán a diákok tisztelik a tanárokat, hanem a tanárok is a
diákokat. Látják bennük a leendő édesanyát, édesapát, orvost, szakmunkást, kollé-
gát. A keresztény iskolában ennél több is igaz: egymást Krisztusban testvérnek tekin-
tik.



Az egyházi iskolának a hit-és erkölcstan tantárgy tanításán kívül a maga eszközeivel
elő kell segítenie azt, hogy diákjaink megkaphassák a legnagyobb ajándékot, a Szent-
háromság Istenbe vetett hitet. A hitet valószínűleg nem lehet örökölni, bár a szülők,
nagyszülők hite, életpéldája nagy hatással lehet a gyermekekre. A személyes példa
túlbecsülhetetlen. M. Gandhi azt mondta, hogy ha találkozott volna egyetlen olyan
keresztény emberrel, aki azt éli meg, amit hirdet, akkor valószínűleg kereszténnyé
lett volna ő is.

A tapasztalat szerint csak hiteles emberek tudnak, hiteles tananyaggal nevelni, s csak
akkor, ha a befogadók számára érthető nyelven, érdekesen, érzelem-gazdagon, meg-
győződéssel teszik a dolgukat. Ideig-óráig indirekt módszerekkel is lehet eredményt
elérni, de Jézus Krisztushoz vezetni csak az tud másokat, aki maga is találkozott Vele.
Meggyőződésem, hogy hívő családokban, egyházi iskolákban, hit- és erkölcstan órá-
kon, cserkésztáborokban vagy más közösségi alkalmakon lehet olyan ismereteket,
tapasztalatokat, élményeket szerezni, amelyek megkönnyítik a hit ajándékának elfo-
gadását.

Türelem, bátorság, bölcsesség

„Istenem, adj nekem türelmet
Hogy elviseljem, amit nem tudok megváltoztatni
Bátorságot, hogy megváltoztassam amit tudok,
És bölcsességet, hogy a kettőt meg tudjam különböztetni.”

  Dr.Reinhold Niebuhr

E fohászra fűzte fel dr. Mihály Andrea az előadását a nemrégiben lezajlott
tavaszi női délutánon.

Sokáig gondolkodtam, honnan ismerős nekem ez az idézet: majd eszembe
jutott egy vezetői tréning, ahol először hallottam, nem fohászként, hanem általános
érvényű aforizmaként, melyet azonban ott, akkor a sikerhez vezető út alaptéziseként
tanultuk. A női délutánon viszont Andrea abban akart segíteni a testvéreknek, ho-

gyan győzzék le a mindennapok nyomasztó gondjainak, frusztráló problémáinak
hatását.

Mert mit is mond az ima? Nem érdemes azokon a sérelmeken, vesztesége-
ken rágódni, amelyekre nincs hatásunk; legyen az egy gyászhelyzet: egy lezárt kap-
csolat, egy elvesztett barát, egy elhunyt rokon vagy ismerős, vagy akár egy embertár-
sunk  ellenünk elkövetett „merénylete”. Hagyjuk behegedni sebeinket, ne szakítsuk
fel újra és újra.

Ha viszont képesek vagyunk tenni azért, hogy megoldjuk a problémáinkat,
akkor ne töltsük az időt hiábavaló siránkozással, legyünk tettre készek és erősek. Ha
mindent megtettünk azért, hogy kikászálódjunk a nehéz helyzetekből, mégsem sike-
rül, akkor legalább nyugodt lelkiismerettel fordulhatunk a fohász „első pontjához”.
Talán legnehezebb a „harmadik pont” alkalmazása: tapasztalat, éleslátás szükségel-
tetik hozzá, és nem utolsósorban higgadtság. A nehéz döntésekhez idő kell, hogy
hideg fejjel tudjunk gondolkodni és választani.

Ezt olvasom ki ebből az imából, és ha ezeket sikerül megvalósítani, egész biz-
tosan harmonikusabb és nyugodtabb lesz az életünk.

Háziné Nagy Éva

Nők világ-imanapja – üzenet Malajziából

Ha ennek a szép trópusi országnak a nevét halljuk a keresztény nők által
szervezett VILÁGIMANAPRA gondolunk. Minden évben megszervezi valamelyik –
rendszerint fejlődő ország nőszövetsége – ezt a fontos alkalmat.  Az imanap üzenetét
elküldik minden ország keresztyén nőszövetségének.

Ebben az évben a malajziaiak részéről az igazságosságért folyó harc vált köz-
ponti kérdéssé. Az imanapra szóló üzenetük:„Győzedelmeskedjék az igazság!”
Most március 7.-én tartottuk meg gyülekezetünkben az imanapot az evangélikus
testvérekkel együtt. (Az elmúlt évben náluk tartottuk. Szép számmal vettek részt
nálunk, lelkipásztoruk feleségének vezetésével.)



Az istentisztelet malajziai köszöntéssel indult, így köszöntik egymást ”Békes-
ség és üdvözlet”. Hálaadó énekléssel folytattuk, az énekkar vezetőjének, Ábrahám
Editnek  irányításával. Zengett az ének: Isten szívén megpihenve forrjon szívünk egy-
be hát…”

A csodálatos, színes természeti adottságokkal megáldott országról Viola lel-
kipásztorunk vetített képeket, és ismertette az ottani nők életét, gazdasági és társa-
dalmi helyzetét, harcukat az egyenjogúságért. Az igehirdetés szolgálatát Dr. Pásztor
Jánosné, Judit a Református Nőszövetség elnöke végezte, az elmúlt évekhez hason-
lóan. János ev. 17. részéből küldték üzenetüket a malajziaiak. Jézus főpapi imájában
kéri  az  Atyát:  „Szenteld  meg  őket  az  igazsággal:  a  Te  igéd  igazság”.  Fáradoznak  az
igazság érvényre juttatásáért az imádkozó malajziai asszonyok. Velük egy lélekkel
mondtuk mi mindnyájan az imádságot.  Végül valamennyien szoros kézfogással egy-
más felé hajolva mondtuk el, kifejezve a közöttünk lévő egységet: Atyánk áldása
legyen velünk mindenkor, akitől ered minden igazság. Jézus áldása legyen velünk
mindenkor, aki igazságtalanságot szenvedett el értünk. Szentlélek áldása legyen
velünk mindenkor, aki megerősít bennünket, hogy az igazságért éljünk. Ámen

Tudjuk, nem hiába könyörögtünk a világ minden keresztény asszonyával
együtt azokért, akik igazságtalanságot szenvednek el. Atyánk imádságot meghallgató
Isten.

Adakozásunkkal több, gyermekét egyedül nevelő édesanyát támogattunk.

Az önkormányzat figyelemmel kísérte az imanapot. A Pannon TV munkatár-
sai is részt vettek az alkalmon és felvételt készítettek.

Szonthy Erzsébet

Kedves Testvérek!

Januárban nagy változás következett be cserkészcsapatunk életében. A csapat képe-
sített vezetői, bizalmat adtunk Pozsonyi Annának a csapatvezetői feladatok további
ellátásához, és jómagam ugyan a csapatban maradva, de már csak inkább háttér-
munkásként fogom a csapat életét segíteni. Szüksége van minden közösségnek fris-
sülésre, új lendületre. Ezt már szeptember óta tapasztalhatjuk is. Közösségünk az idei
toborzásnak köszönhetően majdnem kétszeresére duzzadt, ami már Anna áldozatos
munkájának első sikeres visszajelzése.

„Nagy  lépés  a  zöld  nyakkendő felé.”  Ez  volt  a  címe  annak  a  cikknek,  amit  10  éves
koromban rólam írtak a veszprémi cserkészcsapat újságában. Még csak pár hónapja
voltam akkor jelölt, de egy balszerencsés esés, kéztörés, gipszelés után úgy gondol-
tam,  hogy  nekem a  hittanórára  még így  is  el  kell  mennem délután.  Nagyon megle-
pődtem a cikken, amit akkori lelkészünk és csapatparancsnokom fogalmazott meg.
Valószínűleg sokan otthon maradtak volna inkább, de én vettem a táskámat, Bibliá-
mat és füzetemet és meg sem álltam a templom kapujáig. Talán ez volt az első vissza-
jelzésem Istentől, hogy jó úton járok az életemben.

Cserkészekkel közösen sokszor voltam úton. Számtalan emlékezetes kirándulás, túra,
és megannyi felejthetetlen tábori emlék él bennem, ahol megannyiszor alkalmam
volt átérezni Isten szeretetét és közelségét. Az Ő általa alkotott világ milliónyi apró
csodáját láthattuk a növényekben, erdei állatokban, érezhettük a talpunk alatt szik-
lamászáskor, vagy a rét puha pázsitján.

A nekem kijelölt ösvény vezetett 2003-ban Budapestre egyetemi hallgatónak és ezzel
együtt ide a budafoki gyülekezet cserkészcsapatához is. Eleinte még csak a progra-
mok szervezésében voltam a vezetők segítségére, majd a 2005-ös nyári tábort köve-
tően vettem át a vezetői feladatokat.

A cserkészcsapat vezetésének elmúlt éveiért sokan tettek, sokan hoztak áldozatokat
és sokaknak lehetünk ezért hálásak. Elsősorban szüleim támogatását köszönöm. A
biztos  családi  háttér  és  boldog  közösség  nagyon sok  közös  vonást  rejt  a  cserkészet
eszményeivel is. Természetesen a gyülekezet, a presbiter testvérek, és Nagy Péter
nagytiszteletű úr támogatását és segítségét is hálaadó szívvel viszi magával a cser-
készcsapat, amerre csak jár. Valamint pár gondolatban szeretném megköszönni a
cserkészvezetők és cserkészek munkáját, vidámságát és azt a rengeteg élményt és
emléket, amit tőlük kaptam. Utoljára hagytam, de szívemben az első helyen szerepel
az Úr, aki erőt, kitartást és szeretetet adott ehhez a munkához.

Anna és a cserkészvezetők számára Bi-Pi (a cserkészet alapítója) gondolataival kívá-
nok a továbbiakhoz is Jó Munkát!

„Egy jó cserkész soha nem érzi kényelmetlennek a táborozást… Mielőtt táborba men-
nétek, tanítsátok meg őket tökéletesen sátrat verni, tüzet rakni, főzni és a terepet
tisztán tartani. Akármi is történjék, s akár a fiúkat, akár lányokat tanítasz, mindig



maradj a háttérben, és engedd, hogy saját hibájukból tanuljanak! Nem fejezted be a
táborozást még akkor sem, ha összepakoltad a hátizsákodat, és megtisztítottad a
terepet. Akkor fejeződött be a tábor, miután megköszönted, hogy használhattad a
területet és megköszönted a jó Istennek, hogy jól érezhetted magad. Néhány ember
annyira el van foglalva a tábor szervezésével, hogy hazamegy anélkül, hogy élvezhet-
te volna…”

Csapatparancsnoki megbízásom végén hálás szívvel imádkozom a cserkészek foglal-
kozás utáni imáját:

Hálát adok Uram, az imént vett jókért. Erős a szándékom, hogy igaz jótettek fakadja-
nak nyomomban. Add szándékomra áldásodat. Ámen!

Ibu (Imreh Márton)

Cserkészeink életéről

Március elején az őrsök egyenként túrázni indultak. Valaki rövidebb, valaki
hosszabb kirándulást tervezett be, az Árvalányhajak rögtön egy kétnapos portyán
vettek részt. Köszönjük az őrsvezetőknek, hogy megszervezték a túrákat!

Az 1848-49-es események emlékére megrendezett hadijátékon igen nagy
számban vettünk részt, a 241-esek jelentős erőket képviseltek a különböző csapa-
tokban. Nem volt ugyan túl meleg, de a lelkesedés, és főleg a folyamatos rohangálás
megvédte a fagyhaláltól a játékosokat.

A hosszú hétvége első két napján végre sort kerítettünk a vezetőségi lelki
hétvégére is. A református gyülekezet lelkésze, Nagy Péter vezetésével sok értékes
gondolatot szedtünk össze az időbeosztásról, vezetésről, vezetői közösségről. Így a
csapat vezetőségének tagjai megújult erővel és lelkesedéssel térhettek vissza a min-
dennapi feladatokhoz. Köszönjük Péter bácsinak, hogy áhítatokkal, beszélgetésekkel
készült a hétvégére, és persze történeteivel a hangulatot is feldobta!

A március utolsó programjára, a templomtakarításra még nem került sor, de
remélem, minél többen leszünk, hogy hatékony munkát végezhessünk. A gyülekezet
szeretettel vár minket ebédre is, köszönjük!

A húsvétra való készülés jegyében a csapat lánytagjai különböző hagyomá-
nyos és kevésbé hagyományos módszerekkel festettek tojást, hogy felkészülten vár-
hassák a locsolókat.

Mint minden évben, idén is lesz tavaszi táborunk, április 13-15. között Gyú-
rón. Találkozó: Ápr. 13-án, pénteken 16 órakor a templomnál. Érkezés: Ápr. 15-én,
vasárnap 15:15-kor a templomhoz. Program: Vetélkedő, kirándulás, játékok, tábortűz
és meglepetés! J  Tábordíj: Fejenként 5500 Ft. Szükség esetén 500 Ft engedményt
tudunk adni a tábordíjból, ezzel kapcsolatban Németh Gézát vagy engem keressetek.
Kérek minden cserkészt, hogy ápr. 6-ig jelezzen vissza arról, tud-e jönni.

Idén a cserkésznapot április 28-án kerületi szinten rendezik meg, vagyis az
első cserkészkerület (Buda és környéke) cserkészeivel közösen veszünk majd részt a
programon. A pontos részleteket később írjuk meg, addig is érdemes böngészni a
cserkésznap honlapját (http://mu.cserkesz.hu/cserkesznap-elsoker/).

Jó munkát!
Pozsonyi Anna, csapatparancsnok

Duplán segít, aki gyorsan segít, mondja a közmondás

A budapesti Dankó utcai óvodában, amelyet, az Oltalom Karitatív Egyesület működ-
tet, 30 hátrányos helyzetű gyermeket gondoznak, tudtuk meg a Nőszövetség Hírleve-
lében megjelent felhívásból.

Ezért a Budafoki Református Gyülekezet Nyugdíjas Bibliakörének kis csoportja elha-
tározta, hogy működésbe kezd. A felhívásra összegyűlt adományokból Mócsa Pálné,
aktív bibliaköri tag – nem sajnálva a fáradtságot – felkereste a bevásárlóközpontokat
és az éppen akciós tartós élelmiszerekből összeállított egy tekintélyes csomagot. Ezt
kiegészítettük még több tepsi friss süteménnyel. Megszervezte a szállítást a presbiter
testvérek segítségét igénybe véve (Fehér István), és meglepték az óvodát. Az óvónők
és dadák ámulva percekig álltak a meglepetéstől, hogy ezt mind az óvoda kapta?

Öröm volt hallani, hogy az uzsonnát és a reggelit kibővítve kaphatják a kicsik. Tudniil-
lik ez volt az első támogatás az óvoda számára, amely igen nehéz helyzetben levő
családok gyermekeit gondozza.

http://mu.cserkesz.hu/cserkesznap-elsoker/


Azóta mások is megindultak segíteni. Például a napokban az egyik rádióújság adta
hírül, hogy a fenti pár tízezres értékű adománynál sokkal nagyobb, milliós adományt
vitt a Média Klub és a Telekom, mert úgy érezték szükség van erre.

A Nőszövetség áldott tevékenysége, hogy felkutathatja a gyülekezetük területén
működő öregotthonokat vagy óvodákat, esetleg iskolákat, ahol segítséget várnak.

Ismerjük az igét: Cselekedjünk jót mindenekkel…(Gal. 6:10)

                                                                                                                  Szonthy Erzsébet

2012-es év tervezett programjai

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alábbi programokban lehetnek
változások!

Ezért kérjük, hogy kísérjék figyelemmel az istentiszteletek után el-
hangzó hirdetéseket, vagy tájékozódjanak a gyülekezet honlapján, vagy
érdeklődjenek a lelkészi iroda telefonszámán.

Időpont Program

Április 14. (szombat)                  9.00 Látogató szolgálat megbeszélése
Április 13. (péntek) Oviban nevelés nélküli munkanap

Április 13-15. Cserkész tavaszi tábor
Április 15. (vasárnap),             15.00 Református Házas Hétvége találkozó

Április 22. (vasárnap)              10.00 Ovi látogatás, szeretetvendégség (Pötördi
Zsuzsa, új csoport)

Április 24. (kedd)                      18.00 Budafoki esték. Anyanyelv elsajátítás és gon-
dolkodás. Előadó: dr. Gósy Mária

Április 28. (szombat)
                                                   10.00

Gyülekezeti kirándulás (Gödöllő)
Templom környéki családok találkozója

Május 5. (szombat)
                                                   18.00

Rózsakert nap
Vespera

Május 8. (kedd)                        19.00 Presbiteri gyűlés

Május 13. (vasárnap)              10.00 Cserkész fogadalomtétel, szeretetvendégség
Május 14. (hétfő) Rózsakerti iskola KGYTK (tanítás nélküli mun-

kanap)
Május 15. (kedd)                      18.00 Budafoki esték. A boldogságkeresés keresz-

tyény útjai. Előadó Dobó Dániel

Május 17. (csütörtök)            18.00 Áldozócsütörtöki istentisztelet
Május 18-19. (péntek-szombat) Szeretethíd

Május 19. (szombat) Oviban gyereknap,  családi kirándulás
Május 26. (szombat)               18.00 Kórus pünkösdi koncertje

Május 27. (Pünkösd vas.)       10.00 Úrvacsorás istentisztelet
Május 28. (Pünkösd hétfő)    10.00 Úrvacsorás istentisztelet

Június 2. (szombat)                 18.00 Vespera

MÁTRAHÁZI NYÁRI HITTANTÁBOR
IFISEKNEK ÉS HITTANOSOKNAK

2012. JÚLIUS 1- JÚLIUS 5.

A hittantábort idén nyáron Mátraházán tartjuk, a Református
Konferenciaházban. Festői környezetben, 2-3 ágyas fürdőszobás
szobákban, napi háromszori étkezéssel, amit helyi alapanyagokból,
helyben főznek.

Áhítat, éneklés, kézműves foglalkozás, sok-sok beszélgetés,
angyalkázás, és ami nem volt, tábortűz, kalandpark, kisvasút – nagyon
jó közösségi élmény – mindebben része lehet annak, aki eljön velünk
táborozni ezen a nyáron is!

A részvételi díj nem emelkedett: 25 000.- Ft
Jelentkezési határidő: május 13. vasárnap, 12 óra. Jelentkezni
5000.- Ft előleg befizetésével és a kitöltött jelentkezési lappal lehet.

Részletfizetésre van lehetőség: 1x5000.- Ft, majd 1x10000.- Ft, végül
indulás előtti héten 1x10000.- Ft. Testvérekre 5000.- Ft kedvezmény.

A tábor előtt részletes tájékoztatást adunk a jelentkezők szüleinek.
A táborozáshoz szükség lesz orvosi igazolásra is.

Érdeklődni: 0630 520 72 99 Jani Marianna
0630 693 56 21 Ábrahám Angéla



Június 3. (vasárnap)                10.00 Tanévzáró és Halacska Református Óvoda,
kibocsátó istentisztelet – videós kivetítéssel
Úrvacsora a következő héten lesz!!

Június 5. (kedd)                       19.00 Presbiteri gyűlés

Június 8. (péntek) Oviban nevelés nélküli munkanap
Június 8. (péntek) Cserkész csapatévzáró

Június 9. (szombat) Hittanos családi nap (verseny, énekverseny)

Június 10. (vasárnap)              10.00 Úrvacsorás istentisztelet
Június 16. (szombat)               10.00 Rózsakerti iskola tanévzáró

Június 16. (szombat)               15.00 Kiscsoportok találkozója, szeretetvendégség
Június 17. (vasárnap)              10.00 Ifjúsági istentisztelet

Június 29–július 8. Regős cserkész tábor
Július 1-5. Gyülekezeti hittantábor Mátraházán

Július 3. (kedd)                        19.00 Presbiteri gyűlés

Július 10-20. Cserkész csapattábor
Július 15. (vasárnap)               18.00 Borsányi Márton nyári barokk koncertje

Július 23–augusztus 24. Nyári szünet a Halacska Óvodában
Július 23-28. Gyülekezeti nyári tábor Berekfürdőn

Augusztus 7. (kedd)                18.00 Presbiteri gyűlés
Augusztus 22. Óvoda évnyitó értekezlet.

Augusztus 27. Óvoda kezdés

Augusztus 31. vagy szeptember 3. Iskola évnyitó
Szeptember 1-2. (szomb.-vas.) Szőlőskert gyermeksátor a Budafoki Pezsgő-

és Borfesztiválon
Szeptember 4. (kedd)             19.00 Presbiteri gyűlés

Szeptember 7. (péntek)         16.30 Cserkész tanévnyitó
Szeptember 9 vagy 23. (vas.)10.00 Halacska Óvoda.- befogadó istentisztelet

videós kivetítéssel
Szeptember 15. (szombat) Gyülekezeti kirándulás (Vác)

Szeptember 16. (vasárnap)   10.00 Hittan tanévnyitó (szer. vendégség, vas. isk.)

Szeptember 28. (péntek)      14.30 Halacska nap, Halacska Református Óvoda,
Október 2. (kedd)                   19.00 Presbiteri gyűlés

Október 6. (szombat)             18.00 Vespera
Október 9 (kedd),                  18h00 Budafoki esték????

Október 5-7 (péntek vasárnap) Cserkész őszi tábor
Október 13. (szombat) Demjén kupa, sportnap

Október 20. (szombat)             8.00 Őszi templom takarítás parti 1. rész
Október 21. (vasárnap)          10.00 Ovi látogatás, Konfirmáció megerősítés (50,

60, 70 éve), szeretet vendégség

Október 23 (kedd, ünnep),   18.00
                                                   18.00

Iskola????
Budafoki esték ???

Október 31, (szerda)              18.00 Reformáció ünnepi istentisztelet(nálunk)
Őszi szünet Őszi napközi (3nap) ???

November 3.(szombat)         18.00 Vespera
November 6. (kedd)              19.00 Presbiteri gyűlés

November 17. (szombat)        8.00 Őszi templom takarítás parti 2. rész,
November 1?-??? Református Házas Hétvége

November 18. (vasárnap)     10.00 Ovi látogatás, szeretetvendégség

November 24. (szombat)      15.00 Bibliaismereti ki-mit-tud
November 30. (péntek) Oviban adventi kézműves délután

December 1. (szombat) Női adventi kézműves délután
December 2. (vasárnap)        15.00 Adventi gyermekműsor

December 4. (kedd)               19.00 Presbiteri gyűlés
December 8. (szombat)         18.00 Vespera

December 9. (vasárnap)        10.00 Őrbottyáni vendéglátás (…)

December 12. (szerda) Ovi karácsony a templomban
December 14. (péntek) Cserkészkarácsony

December 16. (vasárnap)      15.00 Nyugdíjas karácsony
December 24. (hétfő)            15.00

                                                   23.00

Istentisztelet + gyermekprogram, szerepjáték
felnőtt előadás, betlehemes
Istentisztelet

December 25. (kedd)             10.00 Úrvacsorás istentisztelet
December 26. (szerda)          10.00 Úrvacsorás istentisztelet

December 31. (hétfő)            18.00 Évzáró istentisztelet



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 Vespera (minden hónap első szombatján)

SZJA 1 - 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁRÓL

Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy személyi jövedelemadó bevallásuk elké-
szítésekor ne feledkezzenek meg arról, hogy lehetőség van a személyi
jövedelemadójuk kétszer 1%-át egy egyház és egy non-profit szervezet
részére felajánlani. Támogassák ily módon is

a Magyar Református Egyházat  (Technikai azonosító: 0066)

és gyülekezetünk Budafoki Református Keresztény Alapítványát
(Adószám: 18053931–1-43)

Az iratterjesztésben még nagyon sok

Bibliaolvasó kalauz van.

Vigyünk belőle ajándékba rokonainknak, barátainknak,
ismerőseinknek.

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

Telefon: 229 22 78
E-levél: reformatus@bfok.t-omline.hu

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

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



Szülők–nevelők bálja.

Mikor kiderült hogy a bálra jelmezzel és produkcióval kell készülni, úgy
éreztem még egy teendővel több, amivel foglalkozni kell. Barnabás a
harmadik gyermekünk, „rutinos bálozók” vagyunk a férjemmel és nem
értettem, miért kell ezt a bált túl bonyolítani és a szülőket plusz felada-
tokkal terhelni. A bálra viszont szerettünk volna elmenni, mert az ovis
bálok mindig nagyon különlegesek, ezért hát belefogtam a felkészülés-
be, mert kedves emlékeket őrzünk szívűnkben ezekről az estékről.

De a bál után mikor végig gondoltam és különösebb nehézségek nélkül
sikerült beszerezni a” bajor” rucikat, már nagyon örültem hogy mégis
beszálltam  ebbe  a  játékba.  És  ha  arra  gondolok,  hogy  a  gyerekeim
mennyit nevettek azon, hogy hogyan próbálom megtanulni a Lavrecia
című dalocskát még most is mosolygok magamban. Már maga a felké-
szülés is örömet okozott. És újra rá csodálkozhattam hogy Isten min-
denre ad időt és módot.

A bál témája A VILÁG NÉPEI volt, az óvó és dadus nénik újra megmu-
tatták  hogy kifogyhatatlanok az ötletekből,  kreativitásuk páratlan.
Híres magyar verseket például eszperantó, orosz, francia vagy cseh
nyelven ritkán szoktunk hallani, nemhogy előadni.  A mexikói népdal is
felejthetetlen élmény marad számunkra, nekem mégis a Lávrencia
osztrák dal talán a legkedvesebb, különösen, ha a három rettenthetet-
len „tiroli troll” énekére gondolok. Nem kevésbé mulatságos előadás
volt a skót apukák tánca. Az este egyik gyöngy szeme A Pacsirta éneke
című japán árnyjáték, különös meghitt hangulatot varázsolt. Örömmel
tölti el a szívemet, hogy a gyerekeink is átélhetnek ilyen kellemes, ta-
nulságos perceket óvó nénijük társaságában.

A tombola természetesen kihagyhatatlan egy ilyen eseményen és sok
szép ajándék került kisorsolásra, hála a kedves szülőtársak hozzájárulá-
sáért. Bevallom nagyon szeretek nyerni ezeken a sorsolásokon és sike-
rült is begyűjtenem néhány nyereményt. A kislányom Zsófi nagyon
örült a gyönyörű zöld gyöngyökből készült nyakláncnak és fülbevaló-
nak. Ez úton köszönöm a felajánlónak.

Mégis amit a legjobban szeretek a Halacska ovi szülők-nevelők báljain
azok a vetélkedők.  Nem tudom, hogyan és miért van ez így, de mégis a
csapatba verődés és egymás elleni küzdelem nem eltávolítja, hanem
közelebb hozza egymáshoz az embereket. Nap mint nap találkozunk
egymással az oviban de csak a köszönésig jutunk és szaladunk tovább.
Itt a bálon van idő a beszélgetésre, a játékra, karaoke éneklésre (ket-
ten a férjemmel most próbáltuk ki ezt a mókát első alkalommal és
rendkívül szórakoztató és mulatságos, akár részt veszünk benne vagy
csak szemléjük). A játékban az érdekes és tanulságos kérdések megvá-
laszolása izgalmassá teszi az estét.



Meg kell említenem a fenséges vacsorát. Hálásan köszönöm a magam
és a szülőtársaim nevében Ági néninek a finom vacsorát. Dicsérni a
salátákat, sült húsokat, töltött káposztát nem kell, mert a tálak és tál-
cák, amiket folyamatosan újra és újra megtöltöttek mindig lefogytak és
minden asztaltól csak azt lehetett hallani ez igen, nagyon finom. Az Úr
áldását kérem Ági nénire. A magam és szülőtársaim nevében kívánok
erőt, jó egészséget és remélem, hogy nagyon sok finom falatot készít
még az utánunk következő szülőknek és saját családjának.

Természetesen nem maradt el a szokásos táncház sem. A cantry lépé-
sek távol állnak tőlem, de a néptáncon nagyon jót roptunk a férjem-
mel, Józseffel.

Ez úton köszönöm a szervezőknek: óvó, dadus néniknek, az óvoda ve-
zetőségének és remélem, hogy sok ilyen bált szerveznek még a jövő-
ben. A szülőket pedig bátorítom, vegyenek részt ezen az eseményen,
mert túl azon hogy jól érezzük magunkat, ismerkedünk, még egy pici-
két talán segítünk is az óvoda anyagi helyzetén.

Hálás vagyok az Úrnak, amiért ebbe az óvodába járhatnak a gyermeke-
im.

Poncz Ilona

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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