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Az örök forrás

„Eső helyett  homokot  és  port  ad  földedre  az  Úr,  az  égből
száll rád, míg el nem pusztulsz.” (V. Mózes 28,24.)
„Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged.
Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert,
mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.” (Ézsaiás 58,11.)

              Mindkét ige az aszályos világot látja maga előtt. Az egyik ítéle-
tet jelent, a másik ígéretet: a jelen nyomorúságában is van út az ígére-
tes jövő felé.

Mitől függ az, hogy ítélet teljesedik be, vagy az ígéret teljesedik
ki? A sivatag vándora órák alatt elpusztulhat, ha rossz irányba indul, de
keresztül vághat a legnehezebb utakon is, ha ismeri a rejtett vízlelő he-
lyeket,  oázisokat.  Az egyiket a délibáb a semmibe tudja csalni,  a má-
siknak vezetője van, aki nem téved el. Az egyiknek látomásai vannak
és vakon megy utánuk, a másiknak célja van, és rátalál a hozzá vezető
útra. Fogyóban volt a vizük, a vízlelő helyek meg-megzavarosodtak, de
voltak. Ha végleg kiszáradnak, akkor bekövetkezik az ítélet, az élet ho-
mokká és porrá lesz.

A két igét egymás mellé téve kell nekiindulnunk az un. egyházi
évnek, egyben az első iskolai évnek is. Az első olyan tanévnek, amikor
az óvodásaink az iskolánkba mehetnek. Közben látjuk a szószerinti
aszályt is, és a társadalom lelki-szellemi vízlelő helyeinek kiszáradását.
Melyek ezek? Ismert és sokat emlegetett dolgaink: a család, a munká-
ból való élés, az értékrend, közösségi gondolkodás.
               Nézzünk az ígéretre! Nem azt ígéri, hogy vége a szárazságnak,
hanem belső erőforrást kínál. Jézus mondja a samáriai asszonynak:
„..aki abból a vízből iszik,melyet én adok neki, soha többé meg nem

szomjazik, hanem örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.” A belső
erőforrás megtart és átsegít a nehéz szakaszokon, időkön, külső hiányo-
kon. Ez a belső erőforrás Jézus beszéde és Lelke. A felkészülés a nagy
útra, a nagy feladatra a vele való közösség helyreállítása, megerősíté-
se. A keresztyén embernek a feladatai mellett van egy nagyon fontos
küldetése, missziója: ott ahol a hagyományos kutak ihatatlanok, vagy
kiszáradtak, ők maguk legyenek forrássá mások számára. Ők megtalál-
hatják a délibábos útvesztőkbe tévedt szomjazó embert és visszavezet-
hetik az útra, amely célba vezet. Ehhez a hit mellet bizonyosan kell két
tulajdonság: bátorság és körültekintés. A hit bátorság nélkül nem tud
megvalósulni, csak elmélet marad. A bátorság viszont mindig először
gondolkodik, figyel, kérdez, és azután cselekszik, de akkor végig viszi,
amit elkezdett. Az erőt a hit szerzőjétől és beteljesítőjétől veszi, aki ma is
vezet bennünket, néha megdöbbentően kiszáradt világokon keresztül.
Így kezdjük együtt örömmel és hálaadással ezt a tanévet körültekintő
odafigyeléssel és bátorsággal.

Nagy Péter

Nyaralás után, tanévkezdés előtt
(gondnoki beszámoló)

Zsid. 13, 6
„Ezért bizakodva mondjuk: „Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat né-

kem?” ”

Az idei évet az Új Utak Évének nevezzük a gyülekezetben. Nem véletlen, hogy
többen felvetették az ismert mondást: „Járt utat a járatlanért el ne hagyj!”
Mindannyian bízunk abban, hogy számítanak a munkánkra, a szolgálatunkra.
Ezért sokszor kisebb-nagyobb kényelmetlenségeket, akár megalázkodást is
elvállalunk. De időnként nem tudjuk elkerülni a változást: elveszítjük a munkán-
kat,  megszűnnek  biztosnak  gondolt  bevételi  források,  elhagynak  barátaink
vagy akár gyermekeink, házastársunk is. Előbb-utóbb mindannyiunk életében
megjelennek ilyen krízishelyzetek. Az igazi kérdés az, hogy milyen háttérrel, tá-
mogatóval kerülünk ebbe a helyzetbe. Ha élő kapcsolatunk van Urunkkal, Iste-
nünkkel, jobb eséllyel lehet a krízis új, előre vivő utunk kiindulópontja. Ebben
lehet támogatónk a gyülekezet testvéri közössége is.

Az elmúlt közel két évben gyülekezetünk számára a legnagyobb új kihívás a
szeptember elsején induló Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola
szervezése volt. Köszönjük az együttműködést az iskola tantestületének, vezető-
inek, a szülőknek és gyermekeknek, az önkormányzatnak, a támogatóknak. Az



imádságot mindenkinek, aki szánt rá időt. A nyár az intenzív munka ideje volt
sokunknak, különösen is Nagyné Bitter Ilona igazgatónak és Kristófné Munkácsy
Emőke  gazdasági  vezetőnek.  Hely  hiányában  nem  sorolok  fel  minden  közre-
működőt.

Az Allianz Biztosító és az Erste Bank támogatásának köszönhetően az iskola szin-
te minden helyisége jó állapotú bútorokkal gazdagodott. Az informatika te-
rembe is lapos monitorok kerültek. Ábrahám Angéla hitoktató szervező munká-
ja az iskola kerítésére is kiterjedt. Gulyás Péter szülő lakatosmunkája eredmé-
nyeként a hosszú kerítésen kijavításra kerültek az elrozsdásodott elemek, többek
segítségével  pedig levakarták a hámló festéket.  Jelentős  szakaszon már  az  új
festék csillog. De maradt még jó néhány folyóméter festeni való! Lehet csatla-
kozni! Van még néhány ecsetünk!

Ablonczy Pál és csapata a nyár folyamán felújította az iskola udvarán levő
szolgálati lakást, melybe az iskolalelkész költözik. Köszönjük Fehér István presbiter
testvérünk műszaki vezetői szolgálatát. Csűrös András iskolalelkész és felesége,
Varga Vanda – aki egyben gyülekezetünk új segédlelkésze – már be is költöz-
tek.  A 11millió forintra becsült költségekre az egyházkerülethez, az egyházme-
gyéhez és állami forrásokra is nyújtottunk be pályázatokat. Az egyházmegye az
ún. diakóniai vasárnap perselypénzének mintegy 1,2 millió forintos összegét
ítélte meg, ami előre láthatólag novemberben érkezik számlánkra.  A szorult
helyzetben a feltétlenül szükséges felújításokra 6 millió forintos kölcsönt vettünk
fel.

Az iskola konyhájának kialakítására pályázatot nyújtottunk be állami támoga-
tásra. A teljes költségvetés több, mint 50 millió Ft. Egyelőre 20 millió forintot nyer-
tünk el Szászfalvi László volt államtitkár értesítése alapján, amiből az építkezés
első fázisát valósíthatjuk meg. A szerződéskötés előkészítési folyamatban van.

Az iskolai évnyitó időpontja 2012. szeptember 2. (vasárnap) 16 óra, amire a
gyülekezet minden tagját szeretettel várjuk az iskolában. Köszönjük, hogy sokan
vállalták sütemény készítését vendégeink fogadásához és már eddig is számo-
san kapcsolódtak be az előkészületekbe.

A Budafoki esték keretében terveink szerint október 9-én Lakatos Enikő, makádi
református lelkész „Milyenek Isten gyermekei?” címmel tartja az őszi időszak
első, bevezető előadását. Október 31-én egyben a reformációra is emlékezünk
Németh Dávid, a Károli Gáspár Református Egyetem teológiai professzorának
gondolatait tartalmazó, a Lélek titkai című könyvet bemutató beszélgetésen.
Addig érdemes a könyvet beszerezni az iratterjesztésben és elolvasni. Novem-
ber 20-án pedig dr. Kovács Levente, a Bankszövetség főtitkára tart gondolat-
ébresztő előadást „Hit és pénz!” témakörben.

A nyári  programokat is tekintsük át röviden. Reméljük, hogy még sokan emlé-
keznek a június 9-i hittanos családi napra és ez is jó lendületet ad a tanévkez-
déshez. Június 16-án a gyülekezet kisközösségei jöttek össze és reméljük, hogy
jövőre egy tartalmas közösségi év után lehetünk majd újra együtt. A hittantábor
július 1-6. között volt. Ábrahám Angéla hitoktató vezetésével több, mint ötven
gyermek töltött együtt egy hetet Mátraházán. Köszönjük a tizenéves és a fel-
nőtt munkatársak önzetlen szolgálatát. A berekfürdői gyülekezeti nyári táborra
a Megbékélés konferencia központban július 23-28. között került sor mintegy
száztíz résztvevővel, Papp Tamás presbiter testvérünk koordinálásával!  Jövőre is
ide megyünk 2013. augusztus 12-17. között. Kérjük, hogy már most mindenki írja
be ezt a naptárába, és foglalja be az egész hetet, mert az 1-2 napos lerucca-
nások hátráltatták a közösség épülését! A nyári napközis táborban augusztus 6-
10. között megtelt a gyülekezeti terem és az udvar egy osztályra való gyermek-
kel. Ábrahám Angéla és segítői nem is tudtak volna többet befogadni. Elkészült
a hangszórók felújítása és folyik az orgona nagyjavítása is. Az orgona előrelát-
hatólag szeptember végére készül el. Köszönjük az anyagi támogatást és áldo-
zatvállalást! Ismét kapható új kiadásban a lelkészünk, Nagy Péter gyermektaní-
tásait tartalmazó 60 párperces kötet az iratterjesztésben!

A nyárvégi programjaink közül az első a Szőlőskert gyermeksátor lesz szeptem-
ber 8-9-én. Kérjük a testvéreket, hogy járuljanak hozzá a vendégfogadáshoz
sütemény készítésével. Cavalloni Gyöngyi presbiternél lehet jelentkezni az irat-
terjesztésben való segítésre. Jani Marianna diakónusnál pedig a büfében való
szolgálatra. A hangosításhoz kedvet érzők Szabados László pótpresbitert keres-
sék meg. Az „átviteltechnikában” (cipekedésben) járatosak szeptember 8-án,
szombaton reggel 8 órakor segíthetnek a helyszín kiépítésében.

Köszönjük a minden hónap harmadik vasárnapján tartott szeretetvendégségek
szervezőinek a munkáját. Az első őszi alkalom szeptember 16-án lesz a hittanos
tanévnyitó istentisztelet után.

Szeptember 22-én Vácra  hívjuk  a  kirándulókat  Szalainé  Zsuzsa  és  Szabó  Máté
szervezésében.

Szeptember 23-án tartjuk a Halacska református óvodába frissen érkezett
gyermekek befogadó istentiszteletét.

A zsoltáros istentisztelet (vespera) Papp Anette szervezőmunkájának köszönhe-
tően idén is minden hónap elején megtartásra kerül majd zeneakadémiai kép-
zettséggel rendelkező közreműködőkkel úrvacsorai előkészítő alkalomként.  Az
őszi első alkalom október 6-án lesz.



Október 13-ára tervezzük a gyülekezet családjait és apraját-nagyját megmoz-
gató eseményt, a Demjén-kupát! Már most lehet jelentkezni közreműködőnek
és segítőnek is a főszervezőnél, Szalontay Károly presbiternél.

Október  20-án  lesz  a templom-takarítás party I. felvonása, november 17-én
pedig a II. Már most érdemes ezt is beírni a naptárba/okostelefonba!

Már most lehet jelentkezni Papp-Tóth Viola beosztott lelkésznél, Jani Marianna
diakónusnál és Klein Józsefné pótpresbiternél az október 21-ére tervezett kon-
firmációi fogadalom megerősítésre. Minden évben felemelő érzés azt látni,
ahogy az 50, 60, 70 éve gyermekkorban tett fogadalmat élettapasztalattal
hitelesítve erősítik meg.

Az éves program fennmaradó részét mellékeljük. Új program októbertől kezdve
a havonta az első vasárnapon 17 órától (először október 7-én) Csűrös András
szolgálatával tartandó ifjúsági istentisztelet.

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.

Adakozási lehetőségként most az iskolalelkészi lakás kialakítására felvett 6millió
forintos kölcsön mihamarabbi kiváltását és a hitoktatás támogatására tervezett
hitoktatói alapot ajánlom mindenki figyelmébe.
Költségvetésünk jelentős részét (kb. 12%) teszi ki az idős és a fogyatékos testvé-
reink  segítését  végző diakónusunk  főállású  foglalkoztatása.  Köszönöm  azok
odaszánását, akik a havi rendszerességű diakóniai támogatók közé tartoznak
és kérem, hogy aki csak teheti, csatlakozzon ehhez a körhöz. Jelentkezni Fórizs
István presbiternél lehet (forizs@geokemia.hu)..
Hálával gondolok a Pünkösd óta eltelt időszak sok-sok áldására, a nyári alkal-
makra és jó reménységgel nézek az új tanév elé. Kérem, hogy mindenki szere-
tettel fogadja az új munkatársakat és segítse szolgálatukat. A testvéreket isko-
lánk jelmondatával köszöntöm:

Efézus 4, 15
„…az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben…”

Budafok, 2012. augusztus 20.
Áldás! Békesség!

Németh Géza, gondnok

Bemutatkozik
iskolánk igazgatója

Pedagógiai pályámat Bu-
dapest I. kerületében (Attila utcai
Általános Iskola) tanítóként kezd-
tem,  abban  az  iskolában  ahol  a
nyolc osztályt elvégeztem. A Szil-
ágyi Erzsébet Gimnáziumban érett-
ségiztem. Mindkét iskolában kiváló
tanáraim voltak. A gimnáziumi
évek alatt Mohayné Katanics Má-

ria tanárnőnek köszönhetően személyes élményekkel gazdagodhattam
Kodály Zoltánnal, Sztojanovics Adriennel, Bárdos Lajossal, Karai Józseffel
való személyes találkozások során. A gimnáziumból tanáraim és szüleim
támogatásával egyenes út vezetett a Budapesti Tanítóképző Intézetbe.
Első munkahelyem kérésére és támogatásával szereztem meg később
tanári diplomámat Pécsett a Tanárképző Főiskolán. Tíz éves gyakorlat
után  kerültem  a  Budapest  XXII.  kerületi  11.  sz.  Általános  Iskolába,  mai
nevén a Rózsakertbe. A magas létszámú és újonnan szerveződő iskolá-
ban osztályfőnöki teendőket láttam el a földrajz és ének tantárgyak
oktatása mellett. Néhány éves igazgató-helyettesi munka után 1987-
ben lettem a Rózsakerti Általános Iskola igazgatója.

A negyedszázados munka során nevelőtestületemmel kiváló
programot vezettünk be, melyet ma Értékközvetítő és Képességfejlesztő
Pedagógiaként ismernek a szakma képviselői és a szülők. Az idegen
nyelvek és az informatika tanítására is elsőként vállalkoztunk. Folyama-
tosan részt vettünk a pedagógus szakma megújításában. Számos or-
szágos konferencia és akciókutatás helyszíne iskolánk. Folyamatosan
növekvő tanulólétszám, jól felkészült pedagógusközösség, támogató
szülői háttér segítették iskolánk fejlődését.

2012. szeptember elsejétől kerületi szülők igényeinek megfelelő-
en, többségi pedagógusi és szülői támogatással iskolánk a Budafoki
Református Egyházközség fenntartásában, mint a Rózsakerti Demjén
István Református Általános Iskola folytatja munkáját.

mailto:forizs@geokemia.hu)


 Örömmel és megnyugvással tölt el, hogy kerületünkben is meg-
kezdheti működését egy keresztyén–keresztény nevelést biztosító iskola.
Az iskola létrehozásában minden közreműködőnek ezúton is kifejezem
hálás köszönetemet.

Isten áldása kísérje munkájukat!
Nagyné Bitter Ilona

Tábori élmények Mátraházán

Idén, életemben először, részt vettem a gyülekezeti hittantá-
borban, Mátraházán.

Már az utazáson is felfigyeltem arra, hogy milyen érdekes hely-
ségnevek vannak, mint például Farkasmály, ly-nal. Ezt nagyon mókás-
nak találtam. Megérkezésünkkor ki kellett töltenünk egy lapot, majd
birtokba vettük a szobáinkat. Az első nap hátralévő része azzal telt,
hogy kipakoltam és körbesétáltam a helyet, aztán elkezdtem játszani a
barátnőimmel.

Második nap már volt kézműves foglalkozás, ráadásul még egy
két-háromórás túrát is tettünk a Kékestetőre. A Kékestető név onnan
ered, hogy ha messze nézel, akkor kéknek látod a hegyeket. Aztán
még éjszakai túra és csillagnézés is volt aznap este. Azon az éjszakán jól
aludtam. ☺

Harmadik nap nagyon sokat kézműveskedtem. Ráadásul, az-
nap múzeumban is voltunk, ahol egy nagy mamutcsontvázat láttunk. A
tárlatvezető sokat mesélt a mamutokról, kiderült, hogy egy mamut ak-
kora, hogy a feje kiverné a mennyezetet.

Negyedik  nap  kalandparkba  mentünk.  Mindenki  kapott  egy
kőpengőt, ami arra volt jó, hogy ezzel felülhettünk bármilyen szórakoz-
tató eszközre. Volt egy bizonyos robot WC-s bácsi, aki beszélt hozzánk,
mindig  mást  mondott,  és  a  végén leköpött  minket  vízzel.  Kicsit  arrébb
volt egy létra, amelynek ha felléptem a második fokára, fölötte kinyílt
egy ablak és egy robot néni hajolt ki rajta egy edénnyel a kezében. A
néni szidott minket, nem is értem miért. ☺ A végén a néni kiöntötte az
edénykéjében lévő valamit, de az oda volt rögzítve (műanyagból volt)
és visszapattant a helyére. ☺

Az ötödik nap estéjén tábortüzet gyújtottunk. Énekeltünk, be-
szélgettünk, a késő esti órákban pedig, aki akart, filmet is nézhetett.

Ezen a héten, a sok egyéb élmény mellett, rengeteg új dolgot
tanultam Istenről, Isten népéről, ünnepeinkről. A tábor vezetői nagyon

érdekesen jelenítették meg a történeteket. Nagyon sok éneket is tanul-
tam, ezeket szívesen éneklem itthon is fürdés közben.

Az esték nagyon nehezek voltak, mert nagyon hiányzott a csa-
ládom, de azért remélem jövőre is elmehetek ebbe a csodálatos tá-
borba.

 Szilveszter Anna 2. a osztály

Cserkésztábor Várpalotán 2012. július 10-20.

Idén nyáron megint olyan táborra gondoltunk, melynek előkészítésé-
ben csak a 241-es csapat vezetősége vesz részt. A táborhelyet sokáig
kerestük, de megérte, mivel nagyon komfortosat találtunk. A napi prog-
ramokkal szerencsére időben el tudtunk készülni, ami kulcsfontosságú
volt, hiszen a jelentkezések alapján kétszer annyi résztvevőre lehetett
számítani, mint a megelőző években. Az előtáborozók felét kipróbált,
felét kevésbé rutinos emberek adták és a tábor során táborparancsnok
váltásra is sor került.
A táborhelyen a hat őrs korosztályok szerint három körletet épített fel,
amit a rendelkezésre álló kevés faanyag indokolt. Az első két nap tehát
építkezéssel telt: a sátrak mellé őrsi asztalok készültek, valamint egyszerű
tábori ügyességek. Az étkezést idén is központi GH-val oldottuk meg,
melynek folyamatos vezetéséért Zsófinak jár ismételt köszönet. Az ét-
rend kényeztető volt, több alkalommal fogyasztottunk húsos ételeket. A
közös étkezőnk viszonylag lassan készült el, azonban a jó idő gyakorlati-
lag végig lehetővé tette a szabadban való ebédelést. Napjaink reggeli
tornával és sátorszemlével kezdődtek és a tábortűz utáni őrségszolgálat
beosztásával végződtek. A szolgálatok ellátása néha segítséggel tudott
csak valósulni:  a konyhán ezt  általában a Citróca őrs,  a vízhordásban
pedig a Páncélos egerek oldották meg.
Keretmesénk egy tatárjárás utáni falu életét, ennek keretében pedig a
jellegzetes magyar népi szokásokat igyekezett feldolgozni. Volt tehát
regölés, esküvő és időnként konfliktusok is adódtak a falu vajákos asz-
szonya és katolikus papja között. Az első megmozdulásunk ezúttal a
portya volt, melynek során első nap Pétfürdőn és Vilonyán keresztül
Litérig hatoltunk. A falu melletti dombon volt este játék, tábortűz és sü-
tögetés. Másnap folytatódott a túra, egészen a tobruki strandig, ahol
megmártóztunk a Balaton vizében. A kézművesnapon karácsonyfadí-
szeket és mécsest készítettünk, továbbá gyertyát öntöttünk és papírma-
sé állarcot formáltunk. A szülői nap Viola prédikációjával indult, majd



sokan először láthattak bele egy cserkésztábor életébe. A sportnapon
volt  foci,  röpi  és  méta.  A  puszi  harc  nevű játék  közben pedig  megta-
pasztalhattuk, hogyan milyen tűzrőlpattant leányokkal hozott is össze
minket az élet.
Ránk is fért a lelki nap elcsendesedése közös áhítattal, kiscsoportos fog-
lalkozásokkal, énekkel és bizalomjátékokkal. Kétszer őrsi főzés is volt,
melynek során paprikás krumplit, illetve sajtos tésztát készítettünk. Falu-
kutatás során járhattuk be Várpalota nevezetességeit: emlékműveit és
templomait,  közben furfangos kérdésekkel  faggatva a helybelieket.  Ez
a nap volt tán a legmegterhelőbb vezetői szemmel, hiszen délután
nyolcan újoncpróbáztak, kilencen első próbáztak, a maradék néppel
pedig forgó keretében kellett ugyanazokat a témákat átismételni.
Számomra pedig ez volt a legemlékezetesebb, hiszen két fővel a rover
őrs is bővült, akiknek én köthettem fel a nyakkendőjét. Természeti dél-
előtt során ismerhettük meg a környék élővilágát. A táborzárás is nagy
élmény volt, mivel a közös éneklés egészen könnyűvé tette a pakolást.

Szabó Máté

Szemelvények
a 2012. évi berekfürdői gyülekezeti hét
eseményeiből és élményeiből

Július 23-án, hétfőn indult bérelt autóbusszal és saját gépkocsikkal a
mintegy 50 gyermek és 60 felnőtt résztvevő. Hazaérkezés szombat este
volt.

A napirend szerkezete:

7.00-7.30 reggeli áhitat Dr. Szűcs Ferenc professzor szolgálatával.
8.00-8.30 reggeli
9.00-10.00 délelőtti előadások szakterületi előadókkal.

Témák: A megújulás útjai a szolgálatban, a munkában, a
nyugalomban

10.30-12.30 kiscsoportos beszélgetések (állandó csoportbeosztással)
13.00-13.30 ebéd
14.00-17.30 szabadidő, játék, szerdán bibliaismereti vetélkedő, fürdés

minden nap
18.00-18.30 vacsora
19.00-20.01   esti áhitat

20.00-  ismerkedés, kedden film, szerdán táncház, csütörtökön
film

Csütörtökön egész napos kirándulás volt Karcagra, ahol megnéztük a
református templomot, a szélmalmot, a kunok történetét bemutató
látogató központot.

A záró nap (péntek) estéjén tábortűz, akadályverseny, énektanulás volt
a program. A gondos előkészítés eredményeként a gyermekek öröm-
mel vettek rajta részt.

A hazautazás napján, szombaton, úrvacsorás istentisztelet után él-
ménygyűjtögetés, „gyöngyfűzés” volt.

A résztvevő felnőttek számára az egyes napok keretét a reggeli és esti
áhitatok adták meg. A napi kötött programot a délelőtti előadás és az
azt követő kiscsoportos beszélgetések jelentették. Itt kell kiemelni, hogy
a gyermekfelügyelői szolgálók a felnőtt programok résztvevői számára
gondtalan elmélyülést biztosítottak. Köszönjük…!

Néhány mondat Dr. Szűcs Ferenc professzor reggeli üzeneteiből:

Kedd: Isten nyugalmából indul az élet (I. Móz. 2:1-3. II Móz 20:8-11.,
ének: Áldjon meg téged..))

- Isten az ember teremtése után megnyugodott, ez „megál-
dott idő”-t jelent

- A mi időnk ott kezdődik,amit az Isten már befejezett.

Szerda: A jézus által helyreállított szombat (Máté 11:28; ének: 482. Ve-
lem vándorol utamon Jézus)

- A mérleg egyik serpenyőjében a teher, a másik serpenyő-
ben az erő (súly) van.

- Jézus a kibillent mérlegről beszél: „Jöjjetek énhozzám mind-
nyájan, akik megfáradtatok és én megnyugosztalak titeket.

- A vallás nem olimpia, ahol az erősek, ügyesek és szerencsé-
sek érvényesülnek.

- Nem attól kell félni, hogy a farkasok győznek, hanem, hogy
a juhok válnak farkasokká.



Csütörtök: Az antikrisztusi szombatnélküliség (Máté 27:62-66., Jel. 13:8;
ének: 400a Légy csendes szívvel)

- A  péntek  másnapja  a  nyugalom  napja  (4.  parancsolat).
Megtartása alól csak két dolog ad felmentést: 1. halálos be-
tegség, 2. hadiállapot. A keresztre feszítésnél szellemi hadiál-
lapot volt a főpapok megítélése szerint, mivel Jézus isten fiá-
nak vallotta magát.

- Szt. Ágoston imája: „Magadnak teremtettél Uram és nyugta-
lan a mi szívünk, amíg benned nem nyugszik meg.”

Péntek: A tudat feletti békesség (Fil. 4:1-7.; ének 435. Szólsz hozzám Iste-
nem)

- Egymás terhét hordozzátok és így töltsétek be a Krisztus tör-
vényét – de ki-ki a maga terhét hordozza.

- A kereszténység 2000 éve hiányt pótol: Kr. A szeretet törvé-
nyét igyekszik betölteni.

- Ne tévesszük össze a nyugalmat és a békességet a teher-
mentességgel.

- A vasárnapi istentisztelet tehát „gátépítés”, Isten népének
önvédelme.

Az esti áhítatokat Vassné Baki Ilona,  Érd-Parkváros  lelkésze  tartotta  a
megújulás  különböző élethelyzeteiről.

- Hétfő: János elhívása. János 1:35-42.
- Kedd: Tanítványok elhívása, átnevez ése. Lukács 9:51-56.
- Szerda: Az uralomra törő tanítvány. Márk 10:32-45.
- Csütörtök: A szívével látó. János 20:1-10.
- Péntek: A sodródó János. János 21:1-9.

A délelőtti előadások témája az idei „Új utak évében” a megújulás
útjainak keresése volt. Három területet vizsgáltunk.

Kedd:  Megújulás  útjai  a  szolgálatban.  Előadó:  Votin  Dóra, Gazdagréti
Református Gyülekezet
Dóra lelkész feleség, három gyermek édesanyja és festőművész. Újab-
ban a gyülekezetükben bevezetett úgynevezett „rövid távú imaszolgá-
lat” koordinátora. Sokrétű és színes szolgálatáról őszinte hangvételű
bizonyságtételéből töltekezhettünk. Csak néhány gondolat ízelítőnek:

- A szolgálatban meg kell mutatkoznia az Úr jelenlétének. Ha
azzal a lelkülettel teszem, bármilyen tevékenység lehet szol-
gálat. (anyaság, barátok közötti forgolódás, kreatív gyerek-
foglalkozás, házi csoport vezetése, ima másokért)

- A szolgálatot döntően befolyásolja az önismeret. Mihez ér-
tek? Mire van a közösségben szükség? Külső hívás nem elég,
összhangba kell hozni a belső késztetéssel. Időről időre fel
kell tenni a kérdést: a helyemen vagyok-e?

- A szolgálat lehet teher, nyűg, örömforrás, áldás, életforrás,
áldásforrás.

- Megújulás útja: a gondok között megállni, „hátrább lépni”
és az adott helyzetet más nézőpontból szemlélni. Megnyílni
a hálaadásra.

- Lehet,  hogy egy szolgálati  terület bizonyos időre adatik.  Ha
ellaposodna a lelkesedés, megfáradás érzése állandósulna,
érdemes önvizsgálatot tartani, áttekinteni mi változott meg?
Majd imában tisztázni, hogy nem kellene e tovább lépni?
Csendben lenni és időt odaszánni Istennek, „megszűnni a
folytonos pörgésnek”, hogy meglássuk az irányt

- Példaként elmondta, hogy hosszú évek kreatív gyerekfoglal-
kozásai és házi csoport vezetői szolgálatát kellett másnak
átadnia ahhoz, hogy elindulhasson az irányítása mellett a
vasárnapi imaszolgálat. Istentiszteletek után személyes ima-
kéréssel lehet fordulni az aktuális szolgálattevőkhöz, akik
együtt imádkoznak a helyszínen az imát kérő egyénnel.

- Az alkotás, a festés is szolgálat a számára. „Csontjaiba
rekeszett tűz”-ként éli meg, ha gyötrelmes, ha szép. Alkotás
közben felfrissül. Képei számos kiállításon voltak láthatóak.

Kérdés a kiscsoportos beszélgetéshez: A helyemen vagyok-e?

Szerda: Megújulás útjai a munkában. Előadó: Dr. Csókay András agy-
sebész

Azért esett a választásunk Csókay Andrásra, mert felnőtt megtérőként
sok fórumon tett tanúságot Jézus Krisztusba vetett hitéről. Mióta imád-
kozó sebész lett, azóta két olyan „találmányát” alkalmazzák széles kör-
ben, amely megújította az agyműtétek technikáját, növelve ezzel a
páciensek életben maradási és felgyógyulási esélyét. Mindkét alka-
lommal ima közben jutott eszébe az ölet, amelyet sikerrel tudott gya-
korlatba átvinni.



Előadása  Hit és kreativitás címmel hangzott el.
Gyermekkorunkban vagyunk a legkreatívabbak. Ha felnőttkorunkban
vissza tudunk térni a gyermekkor hitéhez, ez újra kapcsolatba hoz ben-
nünket korai kreativitásunkkal. Az ima megteremti a kapcsolatot ezzel a
benső kreatív részünkkel és érzelmi világunkkal. Pál apostol is bíztat a
szüntelen imádkozásra. Kreativitásunk megújulásának forrása tehát az
imádkozás. Nagyon alázatosan mondta a saját újításairól:

- A  tudomány  embere  megismer  és  közread,  de  nem  alkot
újat.

- A tudomány vallásos felismerések nélkül sánta, a vallás tu-
domány nélkül vak. A tanulás nagyon fontos, de a hit adja a
kreativitást.

- Élettapasztalatából osztotta meg a következőket: A bűn
csőlátóvá  tesz.  Megkötözi  a  gondolkodást.  Tizenöt  év  bűn-
halmazával a háta mögött fogalmazta meg, hogy mindeb-
ből csak a megbocsátás kényszerítette térdre. De még a
megbocsátás sem mentesít a jóvátételtől és a következmé-
nyek hordozásától.

-  Frappáns idézettel illusztrálta a félelem bénító erejét.”Olyan
fiatal vagy, mint a reményeid és olyan öreg, mint a kétsége-
id. Olyan fiatal vagy mint az önbizalmad, és olyan öreg mint
a  félelmeid.  Olyan  fiatal  vagy  mint  a  hited  és  olyan  öreg,
mint a csüggedésed.”

- Jézust a legjobb félelem-terapeutaként nevezte meg, és ar-
ra buzdított mindnyájunkat, hogy térjünk vissza a Jézus Krisz-
tus általi Istenkapcsolathoz. Hangsúlyozta az „akarat”-
imádság erejét, azaz valódi, bensőnkből fakadó imává válik
az imánk akkor is, ha csupán ésszerű eltökéltségből kezdünk
bele.

- Európának  fő hibája,  hogy  elveszítette  a  hitét  és  a  maga
módján akar vallásos lenni.

Kérdés a csoport beszélgetéshez: Tapasztaltuk-e az ima és a kreativitás
kapcsolatát?

Péntek: Megújulás útjai a nyugalomban. Előadó: Szakács György re-
formátus lelkész Debrecenből. Ő egyik szervező munkatársa a Reformá-
tus Cursilló hétvégéknek, melyek az elcsendesedést és a hitbeni meg-
erősödést szolgálják.

- Problémáid megoldását ne kívülről várd, hanem belülről újulj
meg.

- A nyugalom nem rajtunk kívül, hanem bennünk, gyökerezik.
- Krisztushoz önmagunkon keresztül vezet az út. Nem kerülhet-

jük el az önmagunkkal való szembesülést. Csak abból indul-
hat ki  őszinte imánk is,  ami épp bennünk van. Vállaljuk ma-
gunkat, bízva Isten elfogadó szeretetében.

- A nyugalom napja legyen a vasárnap, a hét eleje és ne a
hét vége. Az istentisztelettel szenteljünk időt Isten számára,
hogy közösségben lehessünk Ő előtte. Adjunk alkalmat Is-
tennek, aki keres bennünket, hogy meg is találjon.

- Az ima - a csendben töltött idő jelentősége - ebben a beve-
zetőben is kiemelkedő volt.

Kérdés a csoport beszélgetéshez: Milyen, a gyakorlatban is megvalósít-
ható változásokra adott ösztönzést, amit hallottunk?

Szombat: záró istentisztelet Dr. Szűcs Ferenc igehirdetésével
    A gyülekezeti közösség szombatja. Gal. 6:1-5.

- A vasárnapi istentisztelet a következő hét kezdete, az Isten-
nel való találkozás helye.

- A nagyböjtben érdemes belemerülni Jézus Krisztus szenve-
désébe.

- A húsvéti feltámadás nem egy, hanem negyven napig tart
(Jézus Krisztus megjelenései alapján).

- A Biblia olvasása közben önmagam és személyes világom
bevonásával közeledek a szöveghez.

- Keresztyén misztika = Isten és ember egysége (Isten a terem-
téskor saját lelkét lehelte az emberbe).

- Márk 6:47-51 (a tengeri viharban): „én vagyok, ne féljetek.”
- Az egyháznak nem társadalmi szükségből van létjogosultsá-

ga, hanem Jézus Krisztus akaratából.

Az együtt töltött idő mindannyiunk lelki gazdagodását szolgálta. Köszö-
net és hála érte, hogy lehetőségünk volt részt venni.

Nemeskéri Sándor jegyzeteit kiegészítette
Némethné Pötördi Zsuzsanna



Gyöngyfűzés (morzsaszedegetés) Berekfürdőn

Az alábbiakban az olvasható, kinek, hogy tetszett az idei családos tá-
bor. Ezt a jegyzetet egyszeri hallás után próbáltam meg leírni, így ez
meglehetősen hiányos, illetve előfordulhat, hogy tartalmi hiba is került
bele. Ha ez így lenne, kérem a kedves érintettet, hogy ezt mielőbb tu-
dassa velem a következő e-mail címen: melindakuncz@yahoo.de Ab-
ban az esetben is szeretettel várom mindenki véleményét, ha esetleg
még eszébe jutott valakinek valami a táborral kapcsolatosan, amit
érdemes lenne még a véleményéhez hozzácsatolni. Továbbá, akik ott
voltak  a  táborban,  de  a  gyöngyfűzés  (élménybeszámoló)  alkalmán
nem tudtak részt venni, kérem, mindenképpen írják meg benyomásai-
kat a fenti e-mail címre, hogy mindenki véleménye megjelenhessen a
honlapunkon. Tisztelettel: Kuncz Melinda

Nyáriné Mihály Andrea: Az a jó, amikor megáll az idő, egyfajta időtlen-
ségbe kerülünk, mert ilyenkor lehet megállni, megpihenni. Nagyon jó
volt, hogy minden gördülékenyen, zökkenőmentesen ment a tábor-
ban, nem kellett nagy erőfeszítés, mégis minden jól ment. Elhatározás:
Úrvacsora után fogalmazódott meg bennem az, ami az egyik előadá-
son elhangzott: visszatérni a gyermekkor hitéhez, a megkérdőjelezhe-
tetlen hithez. Nagyapám presbiter volt és mindig hazahozta az úrva-
csoráról megmaradt kenyeret. Ez egy nagyon kedves gyermekkori em-
lék, nagypapámtól van a hit. Szeretnék a jövőben többet imádkozni.
Németh Géza: A szervezők nagyon le voltak terhelve még a tábor előtt
és akkor elhangzott a kérdés, hogy ki vezeti a tábort? A válasz: A Szent-
lélek, mert elosztotta a feladatokat, így nem egy embernek kellet vinnie
a hátán az egészet. A szervezők jól dolgoztak és mindenki segített, de
lehet még fejlődni. Elhatározás: Nyugalomkeresés igeolvasásra.
Némethné Pötördi Zsuzsa: A legszebb a különböző szolgálatok össz-
hangja volt. Ez előre vitt bennünket. Elhatározás: Nyugalomból, imából
indulni a munkába, szolgálatba.
Kerek Attila: Istentől elkészített alkalom volt ez a tábor. Szent helynek is
lehet tekinteni, mert nem csak az előadásoknak adott helyet, hanem
ez lehet a megtérés helye is. Sok újat tanultam. Barátságokat kötöttem.
Jó volt látni a gyermekeket, mert ők az Isten csodálatos teremtményei.
Tiszta és higiénikus volt a szállás, ezt, mint belsőépítész mondom. A leg-
jobban az  ragadott  meg,  hogy „Új  utak  a  szolgálatban”.  Sok  minden
elhangzott itt, ami előre viszi a szolgálatot. A Bibliaosztásban (Kerek

Attila 20 éve szolgál a Gedeon Társaságnál, akik ingyen Bibliát oszta-
nak. 20 év alatt több mint 2.300.000 Bibliát osztott szét. K. M.) megerő-
södtem,  mert  volt  időszak,  mikor  abba  akartam  hagyni.  Istentől  való
alkalom volt ez a hét.
Fehér László: Jó volt az előkészítettség. Két mondat nagyon megraga-
dott az előadásokból: Az egyik Dr. Csókay Andrástól: „Az Atya a kivite-
lező, de mögötte a szabad akarat ... A hit és a tudomány nem azonos”
A másik mondat: Albert Schweitzertől: „Csak az öregszik, aki föladja
eszményeit”.
Csatay Viki: Örülök, hogy itt lehettem, mert feltöltődtem. Elhatározás:
Szeretnék jobban odafigyelni az imádságra.
Háziné Nagy Éva: Megerősítő volt ez a tábor. Isten nem ígért tehermen-
tességet, mert azt elfújja a szél, nem marad meg. Elhatározás: Szolgá-
latban szeretnék jobban részt venni.
Nemeskéri Sándorné Marika: Jól éreztük magunkat, rend volt. Elhatáro-
zás: Önismeretben, kijavítani a hibákat. Fontos a folyamatos önvizsgá-
lat, nem csak az eseti.
Nemeskéri Sándor: „Légy kreatív!” Ezt szeretném megvalósítani, krea-
tívnak lenni. Biztatás: elhangzott, hogy az ének megerősít, illetve bol-
dogság hormont termel és segít legyőzni a félelmet. Elhatározás: A
gondokat belülről megoldani Isten kegyelmével.
Fehér István: Részleteiben is és összességében is élmény volt a tábor,
különösen az áhítatok. Arányban voltak a kötött, illetve szabad prog-
ramok. Javult a pontosságunk, de még mindig nem az igazi.
Erdélyi Gizi néni:  Köszönök mindent,  teljes nyugalmat kaptam az Úrtól,
jövök jövőre is.
Barber Elvira néni: Voltam már itt a Megbékélés Házában, csak nem a
budafoki gyülekezettel. Jó volt Isten közelségével foglalkozni. Felhívták
a figyelmet az imádkozás fontosságára. Akarni kell elcsendesedni, min-
den áron.
Dr. Szűcs Ferenc: Általánosságban jók voltak a programok, illetve a
közösségek felépítése. Új ismeretségekre tettem szert. Jó volt látni a
korosztályok jelenlétét a pár hónapostól a 90 évesekig. Régen szolgál-
tam  már  egy  héten  keresztül.  Számomra  új  út  a  nyugalomban,  hogy
szeptembertől nyugdíjba megyek, ez több időt jelent a személyes lelki
életemben.
Tatár Levente: Jó volt, hogy idén már négyen érkeztünk a táborba
(idén áprilisban született meg a kisfiúk, András – K.M.) Fáradtan érkez-
tem meg, de most már jobban tudok figyelni. Csókay előadása tetszett
a legjobban. Nagyon fontos az őszinteség.

mailto:melindakuncz@yahoo.de


Pajzs Ágoston: Nekem jobban tetszett az idei tábor a tavalyinál. Jobb
ez  a  hely,  mert  minden  közel  van.  Jó  volt,  hogy  nem  volt  feszített  a
tempó. Jó, hogy mindhárom alkalommal közösek voltak az étkezések.
Két  gyöngyöt  fűznék  fel,  ami  elhangzott  a  hét  folyamán.  Az  egyik:  Az
első nap, a hét eleje az Isten szombatja (nálunk a vasárnap – K. M).  A
másik: a kreativitás, légy kreatív! Elhatározás: „Az erős lelket újítsd meg
bennem!”
Ábrahám Angéla: Változott a hozzáállásom a táborhoz. Az első tábor-
ban még nem akartam végig ott lenni, a tavalyi táborban ez már vál-
tozott, javult és idén már abszolút itt voltam testileg-lelkileg. Réka na-
gyon sokat segített a gyermekfoglalkozásoknál. Két gyöngyöt fűznék
fel: Az egyik a mélység, elmélyülni Isten dolgaiban. A másik pedig az
egyszerűség, ami az elmélyülésből fakad.
Jani Mariann: Nekem is jobban tetszik ez a hely, mint a tavalyi. Két hét-
tel ezelőtt voltam a gyermek-hittantáborban, ahol szintén sok gyermek
volt.  Itt  az volt  a jó,  hogy nem minden hárult  énrám. Réka fantasztiku-
san sokat segített, nagyon jól előkészítette a gyermekalkalmakat. Két
gyöngy: önmagammal csendességben lenni. A másik a Szakács
György előadásában elhangzott Ferrero Roche példa (Az előadó a ter-
mészetünket a Ferrero Roche-hoz hasonlította, miszerint belül van a jó
mag,  azt  körülveszi  az  átláthatatlan  sötét  réteg,  és  a  külső kéreg.  –  K.
M.)
Vígh Zoltán:  Ez  egy lelki  pihenés volt.  Fontos szem előtt  tartani,  hogy a
kereszténységünk a kincsünk, illetve, hogy minden kincsünk a keresz-
ténységből táplálkozik. Nekünk ezt kell bővíteni! Fontos, hogy a zavar-
ban is megtaláljuk a nyugalmat, mert akkor van rá igazán szükségünk.
Víghné Sági Katalin: Úgy érzem, hogy a helyemen vagyok. Jó volt a
háromszori együtt étkezés. Jó volt a csoportom, jó volt más szemszög-
ből is megnézni a dolgokat. Jobban megismertem Baki Ilonát és Csűrös
Andrást. Két gyöngy: Az egyik: Isten áldása nélkül nem működik semmi.
A másik gyöngy: Imán keresztül lehet Istenhez jutni.
Sarkadi Szabó Sági Judit: Sajnos idén csak a fél család tudott eljönni és
hiányoltam is az otthon maradtakat. Munkámban a helyemen vagyok.
Itt azt kaptam, hogy ha többet imádkozom, akkor Isten áldásával köny-
nyebb megoldani a sterssz-helyzeteket. Elhatározás: Több idő a szolgá-
latra.
Megyeri Istvánné Sára: Köszönöm a tárt karokat. Bizalmatlansággal
jöttem el, mert nehéz idegenek előtt megnyílni. A kiscsoportos foglalko-
zás nagyon sokat adott. Felemelő volt a tábor. Jó a helyszín. Elhatáro-
zás: Több figyelmet fordítani a nyugalomra. Megszabadulni a félelmek-

ből, ehhez segít a „Ne félj csak higgy” ige. Ki szeretnék lépni a minden-
napi mókuskerékből.
Megyeri István: Jó egy élő közösség tagjának lenni, illetve részt venni
benne, szervezni a programokat. Hagyni kell, hogy Isten segítsen felfe-
dezni önmagunkat. Elhatározás: Több minőségi idő az imádkozásra.
Szabó Máté: Sok program nem került be az idei táborba, de talán nem
is baj, mert helyette lettek újak. Elhatározás: Imádságban szeretnék
megújulni, illetve a munkában.
Pető Gergő: Örülök, hogy itt lehettem. Tartalmas áhítatok voltak. Szá-
momra ez a tábor a zsinórmérték, ehhez akarom tartani magam. Elha-
tározás: Imaélet megújulása és több szolgálat vállalása.
Nyári István: Ezeknek a táboroknak van egy íve. Meglepő az idei téma,
de nagyon jól kialakult. Az a jó a mi közösségünkben, hogy képes a jót
jobbra kicserélni. Már nagyon várom a jövő évi tábort. Nyitottabbá és
elfogadóbbá váltam, ez különösen a munkában nagyon hasznos ne-
kem.
Hollán Márta: Katolikusként kicsit kívülállónak éreztem magam, de jó
volt  köztetek,  nagyon  feltöltődtem.  Nagyon  jó,  hogy  el  tudtak  jönni
velünk a gyerekek is, de ugyanakkor nekik külön programjuk volt, így a
felnőtt programokon is részt tudtam venni. Mindent nagyon intenzíven
kaptunk, kell idő a feldolgozáshoz.
Simon Mátyás: Harmadszor vagyunk itt a gyerekekkel. Sokkal jobb ez a
helyszín, mint a tavalyi. Olajozottan működött minden. A szabadidő,
illetve kötött programok összhangban voltak. Lemaradtam a táncház-
ról, de így is jól éreztem magam. Az előadások kapcsolódtak egymás-
hoz.  Az  itt  elhangzottak  azonban felkavartak,  még forgatom magam-
ban. Mindennek alapja, hogy többet kell imádkozni, elmélyülni.
Simon Anikó:  Jól  éreztem  magam.  Sokat  kaptam,  főleg  a  Votin  Dóra
előadásából, például, hogy van saját útja egy nőnek. Fontos, hogy ne
határozzanak meg bennünket a külső körülmények. Leszűrődött eszen-
cia: Ne hagyjam magam kibillenteni a helyemről! Elhatározás: Az ima
legyen minőségibb! Az új szolgálatomban is ragaszkodni szeretnék a
felismert jóhoz.
Csűrös András: Ez az ötödik gyülekezetem és a negyedik szolgálati he-
lyem. Jó volt a közösség formálás, főleg Karcagon, ahol sokat tudtunk
beszélgetni egymással. Jó volt látni a sok gyermeket. Annyira minősé-
giek, hogy feleségemmel arra gondoltunk egyet szívesen be is csoma-
golnánk és hazavinnénk. J Elhatározás: Külön akarom választani a hitet
a tudománytól. A nyugalomban segített a tábor.



Fórizs István: Lehetett volna hosszabb a tábor. Különböző előadások
voltak, de őszinték. Megmaradtak az elhangzottak. Jó volt a táncház,
mert közösség formáló és a kisgyermekek is meg lettek mozgatva. Elha-
tározás: A csendesség és agyműködés kapcsolatának rendezése. Több
csend kell.
Fórizs Istvánné Marika: A második naptól kapcsolódtam be lelkileg is.
Jó volt áhítattal kezdeni a napot. Jól éreztem magam. Nem tettem
sokat  a  táborhoz,  de egy  délelőtt  vállaltam a gyermekmunkát,  abba
viszont bele tettem magam. Réka nagyon sokat segített. Csókay elő-
adása nagyon jó volt. Elhatározás: Bár nem szeretek fogadalmat tenni,
azért szeretnék változtatni az életmódomon, főleg a megnyugvásban.
Nemes Éva: Régen a gyülekezethez tartoztam, ma már nem ide járok,
de hamar közösségbe kerültem veletek. Az énekek emlékeket hoztak
elő a gyermekkoromból. Gyermekként tanultam református énekeket,
de akkor még távol voltam a hittől. Most már sajnálom, hogy akkoriban
nem érdeklődtem a hit iránt.
Dávid András: Tavaly szomorúnak éreztem, hogy vége lett a család
évének, mert nem tudtam elképzelni, hogy mi lesz akkor az idei téma.
De most már örülök az új témának. A három tábor témája amúgy ösz-
szefügg (2010. A remény éve, 2011. A család éve, 2012. A megújulás
éve – K M.)
Papp Tamás:  Réka  nagyon  sokat  tett  a  táborba  a  gyermekek  közötti
szolgálatával. Idén többet foglalkoztunk a táborral. Gördülékenyen
ment a szervezés. Nyugtalanított, hogy hogyan fog tetszeni nektek az új
környezet. Örülök, hogy mindenki elégedett az új hellyel. Lelkileg is na-
gyon sokat kaptam ettől a tábortól. Elhatározás: Több nyugalomra vol-
na szükségem.
Kövesdiné Mihály Melinda:  Meghatódott,  nem  tudta  elmondani  mit
gondol, de jól érezte magát.
Pajzs Réka: Kevés időm volt erre a táborra készülni, ezért már a két hét-
tel ezelőtti gyerektáborban próbáltam erre is ráhangolódni. Sokkal job-
ban itt tudtam lenni testileg-lelkileg az előadásokon. Jövőre is elválla-
lom. (Ezután vastaps következett a gyülekezet részéről, ezzel is kifejezve
Rékának, hogy mennyire köszönjük neki azt az áldozatot, amit a gyer-
mekmunkával magára vállal t- K. M.)
Kuncz Melinda: Nagyon  jól  éreztem  magam  köztetek,  nagyon  feltöl-
tődtem, bár nekem a tavalyi tábor egy picit jobban tetszett. Nagyon jó
volt, hogy idén már tényleg minden generáció képviseltette magát.
Lehetett tanulni a gyermekektől is épp úgy, mint az idősektől. Jó volt
látni, ahogy a gyermekek egymásra odafigyeltek, vigyáztak a másikra,

nem csak családon belül. Az idősebbek közül személy szerint Elvíra né-
ninek szeretném megköszönni, hogy bevezetett a torockói hímzés rej-
telmeibe.
Szalai Zsuzsa: Nagyon nagy lelki töltéseket kaptam az áhítatokból, elő-
adásokból és jól sikerültek a kiscsoportos beszélgetések is. Szűcs profesz-
szor reggeli áhítatai nagy hatással voltak rám, hihetetlen nagy tudása
tiszteletre méltó. Könyvben kellene kiadni, mindenki épülésére. Sajnos a
fizikai terhelést, állandó toppon maradást az egészségi állapotom nem
bírja. Sokkal több pihenésre van szükségem, ha szabadságon vagyok.
Remélem jövőre már nyugdíjasként tudok részt venni a következő tá-
borban.
Juhász Balázs és Juhászné Szabó Kata: A család minden tagja nagyon
jól érezte magát a református családi táborban – a gyerekek is és mi
magunk felnőttek is. A környezet lehetővé tette, hogy a gyerekek min-
dig találjanak valami érdekességet, és ne unatkozzanak – mi legalább
is nem unatkoztunk. A fürdőzés, a játék, és a programok mellett még
egy családi bicikli túrára is sikerült sort kerítenünk. A gyerekek mellett
sajnos nem sok alkalmon tudtunk mindannyian ott lenni, de amin sike-
rült, az maradandó volt (pl. az agysebész előadása, vagy Szűcs profesz-
szor reggeli áhítata.) Jó volt az előadók sokszínűsége, amit mégis egy-
ségbe foglalt  a központi  téma. Már most tervezzük,  hogy a következő
családi táborba is elmegyünk és szeretnénk részt venni a szervezési
munkákban is!
Jókay Károly: A szálláshely, ellátás és egyéb körülmények sokkal jobbak
voltak, mint a tavalyi, s Berekfürdőre vissza kell térnünk. Az ebédlőben
gyorsan rögzültek az asztali társaságok, nehéz volt az ismerkedés. Talán
máskor "keverni" kellene, ki, hová ül. Csókay dr. előadása érdekes, és
felemelő volt, s összességében a hét benyomása az, hogy mennyire
hálás lehetek minden áldásért. Javasolnám a "hogyan imádkozzunk"
téma bevezetését. Most a Hargitában, egy fenyvesben volt inspiráci-
óm, de a mindennapi életben ez egy kicsivel nehezebb.

GYÜLEKEZETI FOCI - GYÜFI

Már régóta készülök ennek a cikknek a megírására, most jött el az idő,
hogy beszámoljak a gyülekezeti foci életéről. Pár évvel ezelőtt néhá-
nyan elhatároztuk és megszerveztük gyülekezetünkben a labdarúgást.
Egyik alapító tagunk nevezte el csapatunkat “Gyüfi”-nek.



A cél  az  volt,  hogy  megtanuljunk  tenni  magunkért  és  másokért,  csök-
kenteni feszültségeinket. Először csak szerdánként jártunk a Sós István
Szakközépiskola tornatermébe, majd egy ideje pénteki napokon is,
ahogy az időjárás engedi a BMTE pályán focizunk. A GYÜFI tagok szá-
ma kb. 25-30 fő. Változó ki mikor ér rá egy-egy alkalommal. A korosztály
széles skálán mozog 15 éves kortól 65 éves korig. Elmondható, hogy ép
testben, ép lélekkel kergetjük a labdát, nincs veszekedés, csúnya szó,
vigyázunk egymásra foci közben. Reményeink szerint szeptember hó-
napban csütörtökönként a Református iskolában (este 19 órától) tu-
dunk focizni.

Zárszóként úgy gondolom, a sport jóvoltából még jobban megismerjük
egymást, nem beszélve arról, hogy egészségünkért is teszünk valamit a
mozgással.

HAJRÁ GYÜFI ! ÁLDÁS BÉKESSÉG!
Gyarmati Imre presbiter

Röviden a bibliodrámáról

Az  elnevezés  a  biblioteca  (azaz  könyvtár)  és  a  dráma  (azaz  cselekedni)  sza-
vakból származtatott összetétel. A könyvtár, amelyből szöveget választ, a Biblia.
A "szövegkörnyezetben" (Textraum) játszódik le az Örökkévaló emberkereső és
az ember istenkereső drámája, amelyben megtörténik a műfaj-elméletileg is
leírható konfliktus és katarzis.

A bibliodrámában a csoport, benne minden résztvevő nyitott, előre nem meg-
határozott interakcióba lép a bibliai szöveggel. A verbalitáson túl mozgósítja a
bennünk rejlő kreatív késztetések sokféleségét (rajz, énekhang, gesztus, szobor,
költészet, stb.), fantáziánkat, a mozgás és testbeszéd archívumában őrzötteket,
a valláskultúra ősi  formáit,  mindazt, ami emberré teremtettségünk adománya.
A kis közösség védett és elfogadó légkörében felszabadult és felszabadító já-
tékban vehetünk részt egzisztenciális kockázat nélkül, mégis a történések moza-
ikjaiban megfogalmazódik az Örökkévaló nekem szóló, itt és most érvényes
személyes üzenete.

2012-es év tervezett programjai

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alábbi programokban lehet-
nek változások!

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

Időpont Program
Szeptember 2. (vasárnap)       16.00 Tanévnyitó  a  Rózsakerti  Demjén  István  Re-

formátus Általános Iskolában
Szeptember 4. (kedd)             19.00 Presbiteri gyűlés
Szeptember 7. (péntek) 16.30 Cserkész tanévnyitó
Szeptember 8-9. (szomb.-vas.) Szőlőskert gyermeksátor a Budafoki Pezsgő-

és Borfesztiválon
Szeptember 16. (vasárnap) 10.00 Hittan tanévnyitó (szer. vendégség, vas. isk.)
Szeptember 22. (szombat) Gyülekezeti kirándulás (Vác)
Szeptember 23. (vasárnap) 10.00 Halacska Óvoda befogadó istentisztelet
Szeptember 28. (péntek) 14.30 Halacska nap, Halacska Református Óvoda,
Szeptember 30. vasárnap       18.00 Borsányi Márton és barátai barokk koncertje

2012 októberétől induló
60 órás BIBLIODRÁMA

csoportunkba jelentkezőket várunk.

A csoportalkalmakat kéthetente hétköznap 18-22 óráig tartjuk
Budafokon. A csoportba előzetes beszélgetés alapján lehet

csatlakozni. Nem feltétel a bibliaismeret. Ám feltétel a csoport
teljes folyamatában való részvétel.

A pontos helyszínről és a bibliodráma alkalmak napjáról a je-
lentkezéskor adunk tájékoztatást.

Várjuk jelentkezését a 06-30-696-60-45 mobil számon,
vagy email-ben: nepotzsuzsa@gmail.com

Némethné Pötördi Zsuzsa
és

Laczkó Klára
pszichodráma assziszens és bibliodráma vezetők



Október 2. (kedd)                   19.00 Presbiteri gyűlés
Október 6. (szombat)             18.00 Vespera
Október 9 (kedd),                  18h00 Budafoki esték. „Milyenek Isten gyermekei?”

Előadó: Lakatos Enikő, makádi református
lelkész

Október 5-7 (péntek vasárnap) Cserkész őszi tábor
Október 6. (szombat) Vespera
Október 7. (vasárnap)            17.00 Ifjúsági istentisztelet
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 31, (szerda)              18.00 Reformáció ünnepi istentisztelet, majd

Németh Dávid: A lélek titkai c. könyvének
bemutatója

Őszi szünet Őszi napközi (3nap) ???
November 3.(szombat)         18.00 Vespera
November 4. (vasárnap)       17.00 Ifjúsági istentisztelet
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 20. (kedd)            18.00 Budafoki esték.”Hit és pénz” Előadó: Dr.

Kovács Levente, a Bankszövetség főtitkára
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 első vasárnapján 17.00-kor ifjúsági istentisztelet (Csűrös A.)
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
17.30 Női bibliaóra (kéthetente)

Csütörtök
  8.00 Bibliaóra
19.30 Ádám kör (kéthetente)

Péntek
18.30 Gyülekezeti foci a BMTE pályán

Szombat
18.00 Vespera (minden hónap első szombatján)

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
Segédlelkész: Varga Vanda

Iskolalelkész: Csűrös András
Gondnok: Németh Géza
Diakónus: Jani Marianna

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