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„Veni Creator Spiritus”
              A tavasz eső nélkül olyan, mint az ige hirdetése Szentlélek nélkül. Pál látja ezt
az I. Korinthusi levélben: ”Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést Isten adta.”
Pünkösd arról beszél, hogy a sok-sok munka, igei alkalom, tanítás, bibliaórák, ünne-
pek, jeles napok stb. szervezése önmagában is bírhat értékkel, jelenthet valami kultu-
rális vagy lelki jót, de életté akkor válik, ha mindezt megeleveníti, Istentől kapott
többlettel teszi áldássá a Szentlélek. A gyülekezet mindennapi imádsága legyen:
„Veni Creator Spiritus”, jövel teremtő Szentlélek.

Láttunk már szépen megművelt kerteket elszáradni, gyönyörűen gondozott
kertek gyümölcskezdeményeit kicsi, aszott bogyóként tengeni az ágakon. Szomorú
kép ez a lelki  munka végeredményéről,  ha mindez a Lélek esője nélkül történik.  Ám
mindnyájan átéltük már a megelevenedés csodálatos idejét, a növekedés csodáját,
sokszor ott is aratva, ahol nem is vetettünk. A lelki munka igazi titka az, hogy a Szent-
lélek megelőz bennünket és mi utána menve elvégezzük a dolgunkat, a ránk bízott
szolgálatokat. Ekkor tapasztaljuk meg, hogy nem csak vetés van, hanem aratás is,
meglátjuk a sokszor fáradságos, vagy hatástalannak tűnő lelki munka gyümölcseit, a
látszólag terméketlen fügefa gazdag termését.

Megnövekedett a kertünk az idei évben, mégpedig jelentősen. Megnöve-
kedett a munka is, megnövekedett a kérnivaló is: „Jövel Szentlélek Úristen, töltsd be
szíveinket épen, mennyei szent akarattal, szívbéli szent buzgósággal.” (370. d.) Le-
gyen ott a gyülekezetben, a munkában, a családokban, hogy gyümölcstermőre for-
duljon az elmúlt évek, évtizedek sok munkája, imádsága, reménysége.

Nagy Péter

Mire várunk Pünkösdkor az Új Utak Évében?
(gondnoki beszámoló)

Ap.Csel. 1, 5
„János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg.”

Húsvét után is folytatódott a száraz időszak ezért örülhettünk az elmúlt napokban
lehullott csapadéknak. Időnként személyes és közösségi lelki életünkben is vannak
„aszályos időszakok”.  Pünkösdkor újra felidézhetjük, hogy a Szentlélek megterméke-
nyítő ajándéka mindannyiunk számára ingyen és kegyelemből elérhető.

Az elmúlt hetekben is folyt a szeptember elsején induló Rózsakerti Demjén István
Református Általános Iskola szervezése. December 22-én benyújtottuk az Oktatási
Hivatalhoz működési engedély kérelmünket és április 12-én meg is kaptuk azt. Kö-
szönjük, hogy sokan csatlakoztak ehhez a munkához. Az első évfolyamra 66-an irat-
koztak be, így a tervezett három osztályt indítjuk el. Szeretettel fogadjuk a felsőbb
évfolyamokra jelentkezőket is, akik a mai napig 15-en vannak. Kérjük mindenkitől a
további imádságokat! Az iskolai évnyitó előre látható időpontja 2012. szeptember 2.
(vasárnap) 17 óra.

A Szeretethíd keretében május 18-án, pénteken Ábrahám Angéla hitoktató szervezé-
sében az iskola pedagógusai, tanulói, szülei és a gyülekezet tagjai közösen vettek
részt a Reménysugár Intézetben tartott előadáson és az iskola csinosításában. Hason-
ló program zajlott a Halacska Óvodában is: Idős gyülekezeti tagok látogatása és az
óvoda környezetének rendbe tétele. Május 19-én, szombaton pedig a gyülekezeti
foci csapatának szervezésében a balesetveszélyes udvari betonlapokat szedtük fel és
igazítottuk meg, némi gazolással egybekötve.

A Budafoki esték keretében április 24-én Dr. Gósy Mária, az ELTE Fonetika Tanszék és
az MTA Nyelvtudományi Intézet Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium veze-
tője "Anyanyelv elsajátítás és gondolkodás” témakörben tartott bevezető előadást.
Tudományos tevékenységének középpontjában a beszédészlelés folyamatainak vizs-
gálata és elősegítése áll. Az érdekfeszítő előadáson az iskola pedagógusai és a gyüle-
kezet tagjai szép számmal jelentek meg! Május 15-én egy tehetséges fiatal evangéli-
kus teológus, Dobó Dániel mutatta be szakdolgozatának témáját: a boldogság keresz-
tyén keresésének útjait. Az érdekes előadást intenzív kérdezz-felelek követte. Sajnos
Gósy Mária nem járult hozzá az előadás rögzítéséhez, de a többi előadás hangfelvé-
tele a gyülekezeti honlapon elérhető.



A zsoltáros istentisztelet (vespera) Papp Anette szervezőmunkájának köszönhetően
idén is minden hónap elején megtartásra került zeneakadémiai képzettséggel ren-
delkező közreműködőkkel úrvacsorai előkészítő alkalomként.  Az idei iskolaév utolsó
alkalma június 2-án lesz.

Köszönjük a minden hónap harmadik vasárnapján tartott szeretetvendégségek szer-
vezőinek a munkáját. Április 22-én Némethné Pötördi Zsuzsanna házi csoportja, má-
jus 13-án pedig a cserkészek voltak a házigazdák fogadalom tételük alkalmával. Fel-
emelő volt az idén kiemelkedő létszámú új cserkészek sorfala az Úrasztala mögött.

Április 23-án Pocsaji Miklós kelenvölgy-albertfalvai lelkész és Páldi Attila kelenföldi
főgondnok tartottak éves egyházlátogatást (ún. canoniva visitatio) rendkívüli presbi-
teri gyűléssel egybekötve.

Április 28-ra Szalai Zsuzsa szervezett egész napos programot Gödöllő nevezetessége-
inek megtekintésére. A többgenerációs csapat felfedezte a felújított Királyi váróter-
met, A Világfát,  a városi  múzeumot és a kastély egyre bővülő kínálatát is.  A helyszí-
nek között pedig az árnyas ligeteket élveztük. Ugyanezen a napon egy másik csoport
a gyülekezet múltját vette számba és a templom előterében található posztereket
készítette el Fraskóné Hatos Katalin presbiter vezetésével a templom környéki csalá-
dok találkozója keretében.

Június 9-én a hittanos családi napra nemcsak a hittanos gyerekeket és családjaikat,
hanem minden gyülekezeti tagot - különösen az óvoda és az iskola rendszeres látoga-
tóit - várjuk!

Június 16-án pedig a gyülekezet kisközösségeit várjuk egy közösségi napra, tapaszta-
lataink megosztására és az egymással való ismerkedésre.

A nyári programok közül a hittantábor július 1-6. között lesz. Ábrahám Angéla hitok-
tatónál és Jani Marianna diakónusnál lehet jelentkezni gyermekenként 5 ezer Ft
előleggel. A gyülekezeti nyári táborra a berekfürdői Megbékélés konferencia köz-
pontban július 23-28. között kerül sor. A kisgyerekektől a nyugdíjasokig terjedően
minden korosztályt hívunk erre az alkalomra.  Papp Tamás presbiterünknél családon-
ként 10ezer Ft előleg befizetésével lehet jelentkezni. Ha valakinek anyagi nehézséget
okoz a részvétel, akkor jelezze ezt Tamásnak és megpróbálunk segíteni!

Az éves program fennmaradó részét mellékeljük. Szeretettel várunk javaslatokat a
Budafoki Esték őszi programjára!

Egyházunk gazdasági törvénye szerint az egyházfenntartási járulék (nem adó!!!) aján-
lott 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 elsősorban az orgona felújításához kérjük a segítségüket.
Erdélyi Józsefné testvérünk jelentős adományának és az önkormányzat támogatásá-
nak köszönhetően idén nyáron szeretnénk a felújítást elvégezni. Ehhez még mintegy
200eFt-ra van szükségünk az 1,5 millió Ft tervezett összegből.  A nyugdíjas bibliakör
tagjai kérték azt, hogy a hangosítás minőségén javítsunk. Első lépésként két új hang-
szóróval szeretnénk kicserélni a régi „fekete dobozokat”, másik kettőt pedig a karzat
alatt és a karzaton helyeznénk el. Ennek költsége 150-200ezer Ft között van.

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).

Sok nehézség, gond vesz körül bennünket. Anyagi, lelki és szellemi aszályos időszakok
tesznek próbára valamennyiünket.  A Lélek azonban sokszor az emberi gyengeség
időszakában erősít meg bennünket. Így volt ez az első Pünkösdkor és reméljük, hogy
így lesz az idei Pünkösdön is. Kívánom, hogy mindannyian legyünk készen a Szentlé-
lek ajándékainak befogadására!

Róma 15, 5-6
„A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés
legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőít-
sétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját.”

Budafok, 2012. május 22.

Testvéri köszöntéssel,

Németh Géza gondnok



Szeretetteljes támogatás

„Jó napot kívánok, Isten áldásával!” Talán sok szülőnek ez a Szabó Magda Abigél c.
regényéből készült filmből származó mondat jutott eszébe, amikor először meghal-
lotta, hogy a Rózsakerti Általános Iskola fenntartója 2012. szeptember 1-jétől a Ma-
gyarországi Református Egyház és a budafoki református gyülekezet lesz. Szabó
Magda, Abigél és a „híres” árkodi Matula jelenthetik sokaknak a református oktatás-
ról és iskoláról az elsődleges információkat, és ez minden bizonnyal hiteles is, hiszen
Szabó Magda köztudottan református családból származott, és maga is református
oktatási intézményben végezte tanulmányait Debrecenben.

De mi ne álljunk meg itt. Debrecen, Sárospatak, Pápa. Károli Gáspár, Bessenyei
György, Kazinczy. Diószeghy Sámuel, Tessedik Sámuel, a Bolyaiak. Arany János, Jókai
Mór. Ady Endre, Móricz Zsigmond, Tóth Árpád, Karácsony Sándor, Németh László.
Kandó Kálmán, Szentgyörgyi Albert, Szentágothai János. Kós Károly, Weöres Sándor,
Nemes Nagy Ágnes.

Évszázadok, iskolavárosok, tudósok, művészek, nagyhatású pedagógusok, meghatá-
rozó történelmi személyiségek. A református oktatás és a református oktatási intéz-
ményekből kikerülő jeles emberek már a reformáció kezdete óta jelentős szerepet
játszanak nemzetünk életében, mindig a haladó gondolkodás, az újítás és a jobbítás
igényével. Ebbe a történelmet és szellemiséget formáló erős szellemi áramlatba
szeretnénk most bekapcsolódni az iskolával.

Azzal az iskolával, amely már eddigi történetével hitet tett az egyetemes és keresz-
tyén emberi értékek közvetítése mellett. Egyházunk és gyülekezetünk biblikus világ-
és emberszemlélete jól kiegészíti az iskolában folyó pedagógia munkát, ahogy ezt
már küldetésnyilatkozatunkban megfogalmaztuk. Kiemelten fontosnak tartjuk a
krisztusi ember nevelését, ahol az emberség mércéjének Jézus Krisztust tekintjük.
Ebből következik, hogy szabad, önálló gondolkodásra és döntésre képes, szűkebb és
tágabb közösségei iránt felelősséget vállaló, szellemi és testi talentumaival jól sáfár-
kodó, reményteljes nagykorúság felé haladó fiatalokat szeretnénk kibocsátani intéz-
ményünkből, akik alkalmasak lesznek arra, hogy választott hivatásukat jól ellássák,
harmonikus családi életet éljenek, és áldozatkészen tudják szolgálni lakóközösségü-
ket, egyházukat és hazájukat. Mindezeket pedig a szeretet nagyparancsának megfe-
lelően, nem a „muszáj” és „kell” uralmával, hanem szeretetteljes és támogató lég-
körben.

Szabó Kata Olga

GyöngyVIRÁGzás
(avagy a látogató szolgálati munka rejtelmei)

Mostanában sok dolog történt a „körzetem táján”. Találkozások, örömteli
események, sőt sajnos még halálesetek is.

A minap éppen a hírlevelekkel jártam, amikor a kerítés másik oldaláról meg-
szólított Rózsa néni. Nagyon örültem neki, mert már régen találkoztunk. Behívott és
igen jót beszélgettünk. Búcsúzóul kaptam egy gyönyörű csokor gyöngyvirágot, amit
akkor szedtünk és sokáig illatozott. Aznap sajnos temettünk is. Gyermekkorom óta
ismertem  Babi  nénit.  Nehéz  volt  ott  állni  a  ravatalnál,  mert  a  gyermekkorom  egy
színfoltja veszett el. Ezek után vasárnap Jedenák nénivel érkeztem a templomba.
Kicsit korán volt, így még zárva volt a bejárat, hát körbe mentünk. Akkor mondta el
nekem, hogy még erről az oldalról nem is látta a templomot, sőt a gyülekezeti te-
remben is most volt először.

Amikor elkezdtem ezt az egészet nem gondoltam volna, hogy ennyi örömöm
lelem benne. Még akkor is, ha éppen fáradtan biciklin ülve már haza kívánkoznék.
Bár ilyenkor jönnek a jó gondolatok és ötletek. Ilyen volt a megkeresztelt gyermekek
családjainak találkozója – ami idén még az előzőnél is jobban sikerült. Örömmel vet-
tem,  hogy  a  körzetemből  két  család  is  részt  vett  az  alkalmon.  A  másik  kapcsolódó
program a „Templom környéki családok találkozója” volt.  A meghívónkra a 133.
zsoltárból választottunk igét: „Ó mily szép és gyönyörűséges, ha a testvérek egyetér-
tésben élnek.” Ahogy az elmúlt évben, idén is kegyes volt hozzánk az időjárás, igazi
hétvégi hangulatot teremtett, no meg a bográcsozás eltéveszthetetlen illata is. Most
kicsit nagyobb területet fogott össze (a 1221-es irányítószám címeit, és reményeink
szerint a jövőben „senki sem marad ki”). Beszélgettünk, előkerültek a fényképalbum-
ok is. A sok fényképből 3 tablót is készítettünk.

Kicsit szomorú voltam, hogy a látogató szolgálat legutóbbi megbeszélésén
nem túl sokan vettek részt. Igaz, aki el tudott jönni arról számolt be, hogy az ő körze-
tében élők is szívesen veszik a megkeresést. Reményt keltő, hogy vannak néhányan,
akik már jelentkeztek új munkatársnak a szolgálatba; szeretettel várunk mindenkit,
aki úgy érzi, hogy szívesen csatlakozna ehhez a lelkes csapathoz. Úgy gondolom, van
jövője a dolognak. Bízom benne, hogy akikkel csak a hírlevelek eljuttatásával tudjuk
tartani a kapcsolatot, azok is szívesen veszik ezt a megkeresést és előbb utóbb vala-
milyen formában a személyes kapcsolatot is megtaláljuk. Fogadja mindenki szeretet-
tel ezeket a hívogató megkereséseket, hogy minél több arcot ismerhessünk fel az
utcán és a vasárnapi istentiszteleteken.

Hatos Kata (9. körzet)



Templom környéki családok találkozója 2012. április 28-án

Második alkalommal tartottuk meg a templom környéki családok találkozóját. Ez a
kicsik és nagyok számára rendezett közösségi nap idén is jól sikerült. Az időjárás is
kedvezett az ifjabbak közös játékának. A felnőttek un. szubjektív történetírás formá-
jában mesélték el ki hogyan vált aktív részesévé gyülekezetünknek. Nagy Péter lelki-
pásztorunk vezetésével Fraskóné Hatos Katalin presbiter volt a délelőtt háziasszonya,
szervezője.

Fraskóné Hatos Katalin és férje 3 gyermekük megkeresztelése óta a gyülekezet "csa-
ládjához" tartoznak. Katalin énekkarban részt vesz és presbiter.

Némethné Pötördi Zsuzsa hitoktató (Németh Géza gondnok úr felesége) elmondta,
hogy az 1980-as évektől laknak Budafokon. Szülők és gyermekek együtt vesznek részt
a gyülekezeti életben, gyerekeik a cserkészetben.

Jónás Piroska elmesélte, hogy – mint ősi budafoki család – szülei már korábban meg-
határozó szerepet töltöttek be gyülekezetünk életében. Sok korábbi képet hozott a
régebbi időkből.

Erdélyi Gizi néni elmondta, milyen komolyan vették régebben a lepra misszió segíté-
sét. Arra hívta fel a figyelmet, hogy most is van kitéve gyűjtő doboz, de igen ritkán
kerül bele némi támogatás. Régebben a fásli készítés volt az egyik módja a támogatá-
suknak, de ez most megszűnt, inkább a pénzbeli adakozás lenne fontos.

Kozmáné Németh Erzsébet és édesanyja (aki 86 éves) az 1980-as évektől laknak Bu-
dafokon a Városház térnél. Korábban Kőbányán laktak, vallásukat gyakorló család.
Férje, fia római katolikus vallású. Külön járnak templomba, vallásukhoz tartozóan.
Sajnálja, hogy a környező házakból nagyon kevesen vannak, akik eljönnek az isten-
tiszteletre. Néhány éve szorosabb kapcsolat alakult ki köztünk, ami mindkettőnknek
lélekemelő segítség.

Én és családom 1972 óta élünk Budafokon a Leányka utcában, szemben a templom-
mal. Korábban a Kálvin téri gyülekezethez tartoztam. Férjem, lányom és családja (fiú
és lány unokám), fiam és családja római katolikus vallásukat gyakorlók. Minden év
elején részt veszünk az ökumenikus heti alkalmakon. Nagyon jó közösségi alkalom
volt 2007-ben a kárpátaljai kirándulás, ahol igazi szép élményekkel gazdagodtunk és
barátokra találtunk a gyülekezetben.

Még két óvó néni mesélt saját és gyermekei életéről, és arról, hogy boldogan vesznek
részt a gyülekezeti alkalmainkon.

A gyerekek a kertben játszva ismerkedtek. Ebédhez a teraszon terítettünk, kb. 30
személy részére. Az ünnepi alkalmat bensőségesé tette a bográcsban készült finom,
kolbászos paprikás krumpli és a sütemények.

A mostani alkalomról készült és a régebbi élményekről mesélő fotók tabló formában
néhány hétig a templom előterében kerültek kiállításra.

Köszönjük a kicsiknek és nagyoknak a részvételét ezen a szép szombat délelőttön.
Nagy Lászlóné Éva

65 éve konfirmáltam

A Budafoki Gyülekezetben szép hagyomány az 50 évnél régebbi
konfirmandusoknak az úrasztala előtti megismételt fogadalomtétele. Erre általában
október hónapban kerül sor. Jó lenne, ha a Hírlevelünkben minél több személyes
beszámolót olvashatnánk…, bizonyára mindegyikünknek van hálaadnivalója, aminek
ismerete hasznos az olvasónak is, egyúttal éíti közösségtudatunkat is.

A Kispest Wekerle-telepi Református gyülekezet tagjaként 1947-ben tettem
konfirmációs vizsgát és váltam a gyülekezet teljes jogú tagjává. Ezt megelőzően a
Lónyai Református Gimnázium tanulójaként, részt vettem agy iskolai evangélizáción,
ahol az alapige az Ézsaiás 43:1 volt: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólította-
lak, enyém vagy!”. Ez a bibliai üzenet új élet forrásává vált számomra az 50. zsoltár
23. versével együtt: „Aki hálaadással áldozik, az dicsőit engem, és aki ilyen úton jár,
annak mutatom meg Isten szabadítását.” E két ige jelenti az eligazítást életem elmúlt
évtizedeiben.

Még érettségi előtt bekapcsolódtam az Egyetemi Gyülekezetbe, ahol öröm-
mel vettem részt az énekkar és pengetős zenekar munkájában. Első jelentkezésem-
kor nem vettek fel a Műszaki Egyetemre. A javasolt tanár szakra viszont nem éreztem
alkalmasnak magam, így a villanyszerelő szakmát választottam. Más szakmai tanfo-
lyamokra is beiratkozva erőmű-kezelői oklevelet is szereztem.

Érettségi után két évvel megkezdtem a sorkatonai szolgálatot távírászi ki-
képzéssel.  Három év múlva leszerelésemet kissé megkésleltette az október 23-i  for-
radalom, így csak 1957 januárjában kaptam meg az obsitot. Katonai éveim alatt végig



velem volt a Bibliám, amit az Egyetemi Gyülekezet gyakorlata szerint: az Újszövetsé-
get évenként, valamint ezzel párhuzamosan az Ószövetséget kétévenként olvastuk
végig.

Felmerül a kérdés: mit jelent egy keresztyén ember számára Pál apostol
személyes vallomása: „…ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van,
annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus
Jézusban adott jutalmáért”. Természetesen adódik az analógia Madách Imre Az em-
ber tragédiájának záró mondatával: „Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál.”, de
hol itt a cél?

A második katonaévemben felvettek a Műszaki Egyetem Villamosmérnöki
Karára. Remélem senkinek nem tűnik belemagyarázásnak az előzőekben idézett 50.
zsoltár igéjének beteljesülése: „aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadí-
tását”.

1961-ben lettem először presbiter: „Úgy tekintsen minket minden ember,
mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait” I. Kor. 4:1.

Mérnöki munkámban vezetői feladatokat is kaptam, ekkor derült ki, hogy
feltétlenül szükségem van közgazdasági ismeretekre is, ezért (munka mellett) egy
közgazdasági és egy számítástechnikai diplomát is szerezetem.

A zene számomra az Úr különleges ajándéka. Munkába állásom után saját
keresetemből vásároltam első fuvolámat, amellyel később a Vass Lajos vezette szim-
fonikus zenekar tagja lehettem. Így vált lehetőségem pl. Beethoven és Mozart szim-
fóniáinak, valamint több oratórium előadásában való részvételre. Zenekarunk tagjai-
ból még egy kamaraegyüttest /6-12 fő) is alapítottunk Budafokon, heti egy próbával,
klasszikus versenyművek gyakorlására. Ez a kis együttes hajlandó volt díjmentesen,
öt-hat éven keresztül, havonta egy zenés áhitaton muzsikálni itt a budafoki gyüleke-
zetünkben.

1990. évi nyugdíjazásom után, az akkor még gyülekezetünkhöz tartozó, al-
bertfalvai és budafoki iskolákban vállaltam hitoktató tanári szolgálatot, mintegy tíz
éven át.

Remélem, hogy gyülekezetünk hasonlóan „szép kort” megért, egykori
konfirmandus tagjai is jelentkeznek beszámolóikkal. Így hírleveleinken keresztül
mennél többünk életútja alapján megismerhetjük Urunk személyre szóló áldásait,
ajándékait.

Mindnyájunk biztatására szóljanak a Szentírás igéi:
I. Kor. 3:11: „Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, mely a Jé-

zus Krisztus” és
Ján 3:36: „Aki hisz a Fiúban annak örök élete van.”

Szeretettel
Dr. Nemeskéri Sándor

Cserkész fogadalomtétel

Május 13-án az istentisztelet keretében zajlott a cserkészek fogadalomtéte-
le.

Talán volt, akinek feltűnt, hogy idén meglepően sokan voltunk - nem fértünk
be szokott helyünkre, a presbiterek mögötti padsorba, további két padot is megtöl-
töttünk. Őszi, példátlanul sikeres toborzásunknak az eredménye ez: idén két egész
őrsnyi újoncunk tehette le a fogadalmat, miközben korábbi tagjaink sem maradtak el.
Az újoncok és őrsvezetőik egész éves munkája szombaton lett próbára téve. A gyere-
kek számot adtak tudásukról, miközben egy röpke órára beléphettek Harry Potter
varázslatos világába -  a mese és a felkészülés megtette hatását:  mindenki jól  szere-
pelt. Vasárnapra a vezetők is visszaváltoztak hétköznapi cserkésszé. Kilenc és tíz óra
között közösen előkészítettük a szeretetvendégséget, ezúton is köszönjük a szülők és
Pál Judit segítségét. Nagyon sok finom süteményt hoztak a csapattagok, a gyülekezet
és bizonyára az esti ifi nagy örömére.

A fogadalomtétel levezetésére ismét Virág András cserkésztisztet kértük fel,
aki sokadszorra is eleget tett meghívásunknak. Az újoncok ünnepélyesen fogadalmat
tettek, az idősebbek pedig megújították fogadalmukat, mint minden évben. Végül
pedig tisztelegtünk az istentiszteletet lezáró Himnuszhoz.

Bár részvételünk az istentiszteleten formailag nem volt tökéletes, reméljük,
a gyülekezet nem rója ezt fel nekünk. Nem vagyunk még tapasztaltak ekkora csapat
irányításában, a létszámmal párhuzamosan a parancsnok vállára nehezedő teher is
megnőtt. Reméljük, a levont tanulságokat jövő tavasszal hasznosítani tudjuk, és en-
nek megfelelően állhatunk ki a gyülekezet elé - annál is inkább, mivel ez azt jelente-
né, hogy csapatunk csillaga továbbra is felfelé ível.

Limbek Zsófi



Szeretethíd

A Mai Ige gondolatai szépen kifejezik a bennem zajló érzelmeket, Szeretethíd, refor-
mátus egységünk ünneplése kapcsán. "Folyton a boldogságot keressük, de rossz
módon. Úgy próbáljuk megtalálni, hogy kapni akarunk, ahelyett, hogy adnánk. A
Szeretetnek adnia kell, hiszen a szeretet természete az adás:"éljetek szeretetben,
ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, az
Istennek kedves illatként"(Efézus.5,2). A szeretet lényege, önmagad odaadása és
feláldozása mások szükségeinek betöltésére - legyenek akár fizikai, akár lelki szükség-
letek.  Az  Isten  iránti  szeretet  a  gyökér;  a  mások  iránti  szeretet  a  gyümölcs,  mely
megmutatkozik a bátorításban, türelemben, kedvességben, udvariasságban, alázat-
ban, önzetlenségben, vidám lelkületben és őszinteségben. Szorgalmasan keresnünk
kell a módját, hogy szeretetünket kimutassuk, különösen a kis dolgokban. Jézus azt
mondta:"Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megizetlenül, mivel lehetne ízét vissza-
adni?"(Máté 5,13)A só olyan, mint a szeretet; gyógyít, tisztít, tartósít és ízt ad az
életnek,  de  semmi  haszna,  ha  csak  a  sótartóban  van  és  nem  szórják  szét.  Az  élet,
szeretet nélkül ízetlen. Minden nap izgalmas és jelentőségteljes lehet, ha küldeté-
sünknek tartjuk életünket, arra várva, hogy sót szórhassunk az ízetlen életekbe..."

Ábrahám Angéla

*****
A Református Egyház idén negyedik alkalommal szervezte meg a Szeretethíd

programot, a Kárpát-medencei református önkéntes napokat, melynek jelmondata:
„ne csak szóval szeressünk, hanem cselekedettel, valóságosan”.

2009. május 22-én a Kárpát-medencei reformátusság közös alkotmánnyal
erősítette meg egységét. Ennek az egységének az alkotmányba ültetése óta a Szere-
tethíd programjai is a közös segítségnyújtás, az összefogás keretében zajlanak, mely
korosztálytól és vallási hovatartozástól függetlenül szól mindenkinek.

Szerettük volna megmutatni, hogy a válság ellenére nem csak magunkkal törődünk,
hanem környezetünkkel, másokkal is. „Sokan ékeket vernek, sokan pedig hidakat
építenek szerte a Kárpát-medencében. A református örökséghez viszont az illik, hogy
az embereket az egymáshoz való közeledés fontosságára ébresszék rá.” - mondta
Bölcskey Gusztáv a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke.

A Rózsakerti Általános Iskola ezt a közeledést szerette volna elkezdeni a Re-
ménysugár Rehabilitációs Intézetben, ahol sérült embertársaink élik mindennapjai-
kat.  Az iskola idén először kapcsolódott be ebbe a programba, mivel 2012. szeptem-
ber 1-jétől a Budafoki Református Egyházközség lesz intézményünk fenntartója.

A szeretethíd program célja, hogy a résztvevői közösen tegyenek jó szolgála-
tot embertársaikért és környezetükért.  A mi szolgálatunk az volt, hogy próbáltunk
egy kis örömet szerezni az intézetben élőknek énekünkkel, zenénkkel, kis mesénkkel
és a saját kézzel elkészített papírvirágainkkal, melyek talán nem hervadnak el olyan
gyorsan, mint az élők, így hosszabb ideig tartja ott szeretetünket.

A szeretethíd összeköt. Összeköti a gyerekeket a felnőttekkel, a tanárokat a
diákokkal, a segíteni tudókat a segítségre szorulókkal. Ezt az összekötődést, az egy-
másra hangolódást nagyon erősen éreztük itt a Reménysugár Intézetben. Az ott
lakók azonnal kifejezték örömüket és tetszésüket a hallott és látott kis műsorunk
iránt. Már az első dal elhangzása után bele-belekiabálták, hogy „Nagyon szép volt!
Köszönjük!” S ez a tetszésnyilvánítás az iskola diákjainak és nekünk is, tanároknak,
igen nagy inspirációt adott. Tudtuk azonnal, hogy örülnek nekünk. Jó volt ott lenni
ebben a légkörben, ahol végig éreztük a felénk sugárzó szeretetet.

Az iskolába visszatérve az ottani nyitó alkalmon is előadtuk ennek a kis mű-
sornak egy részletét. Itt azoknak a diákoknak játszottunk, akiket ismernek a gyerekek
a mindennapokból: osztálytársaknak, iskolatársaknak. Később beszélgettünk a sze-



replőkkel arról, hogy hol érezték jobban magukat, s mindannyian a Reménysugár
Intézetet válaszolták. Miért? „Azért, mert ott figyeltek ránk”.

Iskolánk szeretné ezeket a látogatásokat folytatni, s jó lenne évente több-
ször ellátogatni sérült embertársainkhoz.

A Szeretethíd segít annak felismerésében, hogy úgy is sokat segíthetünk,
hogy az nem kerül semmibe, sőt, sokat nyerhetünk is ez által. Ezt tapasztalhattuk
meg május 18-án, pénteken a Reménysugár Rehabilitációs Intézetben.

Németh Anikó

*****
A Halacska oviban áhitattal kezdtük a Szeretethíd országos református ön-

kéntes nap programját. Óvodavezetőnk, Margit néni összejövetelünk céljáról beszélt,
majd közösen imádkoztunk.

Ezután a különböző csoportokra osztott gyermekek elkezdték munkájukat.
Nagy élmény volt látni, az óvodások örömteli, izgatott készülődését: egyik csoport
kézműveskedett, a másik a büféasztalnál "sürgölődött", folyamatosan kínálgatva a
dolgozó felnőtteket, gyermekeket és a vendégeket. A harmadik csoport, az óvoda
környékén gyűjtötte össze a szemetet, gyomlálta a gazt kesztyűben. Az általuk vég-
zett munka fontosságának teljes tudatában szorgalmasan tevékenykedtek. Örültek,
hogy együtt tehetnek valamit óvodájukért, környezetükért.

Bizonyára szívesen emlékeznek majd erre a délelőttre és remélhetőleg ez-
után jobban ügyelnek környezetükre. Szülőként örültem, hogy én is részese lehettem
ennek a csodálatos napnak.

Jeneyné, Nagy Ágnes, Karolina anyukája

*****
A Szeretethíd programon a Rózsakerti Iskola 2. c. osztályával tevékenyked-

tem.
Az osztály lány tagjai és a lányos anyukák tantermet és az öltözőszekrénye-

ket takarították, én pedig a fiúkkal és a többi fiús anyukával az udvart tettük szebbé
Kitakarítottuk a biciklitárolót, a focipálya melletti füves részt gereblyéztük össze.

Nagyon lelkesek és ügyesek voltak a gyerekek, mindenki kivette a részét a munkából,
így hamar végeztünk.

Gulyásné, Rita

*****
Majdnem mese

Egyszer volt hol nem volt,  a Szeretethídon innen és túl  volt egyszer egy kis
gyermekcsoport. Elhatározták, hogy nem csak beszélnek a szeretetről, hanem meg-
valósítják azt egy egyszerű, de különleges módon. Kis kosárkáikat telerakták gyü-
mölccsel és süteménnyel, bepakolták rajzaikat, kézen fogták a felnőtteket és útnak
indultak. Mentek-mendegéltek zebrán át és járdán át, gyalog és villamossal, míg egy
magas házhoz nem értek. Hősiesen vették az akadályokat, akár lépcső vagy lift for-
májában találkoztak azokkal, de tudták, hogy a célt a szeretet súgta.

A háttérmuzsikát az apró gyerekcipők kopogása, gyorsabb szívverésük és le-
vegővételük, és persze a csengő hangja szolgáltatta. A háttérdíszleten gyermeki mo-
solyok és csintalan tekintetek látszódtak, izgalommal várva, mit rejt az ajtó titka, ha
kinyílik...

Az első ajtó mögül ...?... néni lépett elő szeretetteljes várakozással. És lám, a
2.  ajtónál  egy  ősz  hajú  Tündér  is  -  már  várva  érkezésüket  -  megjelent  csendesen,
lassan, ragyogó arccal, és kedvesen fogadta őket. A szeretetpillanat hosszúra nyúlt,
belefért kérdés, válasz, éneklés, vers, beszélgetés, ajándékátadás mindkét részről. A
találkozás igen gazdagra sikeredett. Mivel mindenki úgy látta, hogy adni és kapni
egyaránt  fontos  és  szükséges,  tervet  szőttek.  Miért  kellene  ezt  a  szeretetet  csak  1
napra korlátozni?! A jó dolgok szaporodjanak, sokasodjanak, ismétlődjenek meg!
Megbeszélték, hogy legközelebb Gizi néni születésnapi köszöntésén találkoznak.

Az ősz hajú Tündér jó és bölcs tanácsokkal látta el őket, amik segíthetik min-
dennapjaikat. Érzelem gazdag búcsúzkodás, liftutazás és örömmel teli hazarepülés
következett.

Aki nem hiszi, járjon utána!
Kovács Kata



Hova tartozás

Az utóbbi időben, több közösség rendezvényén voltam és elgondolkoztam,
hogy mit is fed ez a fogalom és egy kívülálló hogyan ismerheti fel.

Az emberi közösség az embereknek a családtól nagyobb, szoros, társas kap-
csolatokat fenntartó csoportja. A közösségre jellemző, hogy tagjai a magánéletüket
önként megosztják egymással, segítik egymást, pénzükből, szabadidejükből a közös-
ség javára sokat fordítanak.

Ebben a hónapban volt, Károly fiam ballagási ünnepsége, a Budai Ciszterci
Szent Imre Gimnáziumban. A környéken több gimnáziumban is ezen a napon egy
időben tartották a ballagást, de az utcán mégis felismertem a Szent Imrés diákokat,
ugyanis ezek a gyerekek, büszkén viselik a gimnázium különböző színű  - attól függ ki
melyik évfolyamba jár - nyakkendőit. Felismerhető volt, hogy melyik közösséghez

tartoznak. A múlt héten a Tavaszi Művészeti Fesztivál keretében a Klauzál Házban a
Kormorán együttes koncertjén voltam és sokan emblémás pólóban jelentek meg,
ezzel is kinyilvánítva, hovatartozásukat.

A gyülekezetünkben működő, Ádám-kör tagjai május 10-én Dávid András
meghívására a Csepel-sziget déli csücskében megtalálható, Makádon tartottuk ima
alkalmunkat. Meglátogattuk a helyi 1803-ban épült műemlék templomot és itt meg-
hallgattuk Lakatos Enikő lelkésznő érdekes és lebilincselő előadását a gyülekezet
történetéről. Körbe tekintettem a hallgatóságon és arra gondoltam, hogy egy kívülál-
ló talán ki is találhatná, hogy ez a 14 férfi honnan jött és hogy egy közösséget alkot-
nak, ugyanis 3 testvérünk a gyülekezet emblémás pólóját viselte. Mennyivel szebb és
egységesebb lett volna a kép, ha mindannyian ilyen pólót viselünk.

E példák alapján biztatom a gyülekezetünk tagjait, hogy bizonyos alkalmain-
kon büszkén viseljük hova tartozásunkat jelképező pólónkat. Itt a tavasz sok kerti
programmal, jönnek a nyári táborok, a gyülekezeti és óvodai családi sportnapok.
Mind-mind remek alkalom, hogy viseljük a gyülekezeti pólónkat és mindenki láthas-
sa, milyen remek és egységes közösségünk van.

Isten kegyelme legyen velünk a továbbiakban is.
Szalontay Károly

Reményik Sándor
Akarom

Akarom: fontos ne legyek magamnak.

A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcső, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az ő érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindig enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.

Gyülekezeti

1. Víg Regő nagycsoportos ovis,
1. helyezést ért el kerületi duatlonon, óvodás kategóriában.

2. Török Eszter 6.osztályos tanuló,
Köztársaság Érdemrendet kapott "Jó tanuló, jó sportoló" kategóriában,

és kerületi díjként is megkapta.

Gratulálunk, és Isten áldását kívánjuk életetekre ezzel az igével:

"Jól vagyon jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután"
(Máté 25;21)



Legyek a fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon.
Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók.

Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót.

2012-es év tervezett programjai

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

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

Időpont Program
Május 27. (Pünkösd vas.)       10.00 Úrvacsorás istentisztelet
Május 28. (Pünkösd hétfő)    10.00 Úrvacsorás istentisztelet
Június 2. (szombat)                18.00 Vespera
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
Szeptember 2. (vasárnap)       17.00 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 15. (szombat) Gyülekezeti kirándulás (Vác)
Szeptember 16. (vasárnap)     10.00 Hittan tanévnyitó (szer. vendégség, vas. isk.)
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
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)

Az iratterjesztésben
sok új hasznos, érdekes, szórakoztató

gyermek és felnőtt irodalmat,
színvonalas zenei anyagot tartalmazó CD-ket

és kazettákat kínálunk

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



Elballagunk az oviból

Zsófi lányunk három évvel ezelőtt, majdnem négyévesen került a Halacska óvodába –
új jövevényként egy már működő csoportba. A gyerekek között első pillanattól fogva
jól érezte magát, szívesen járt az oviba. Az első év sorozatos óvónőváltásai többször
elgondolkoztattak, vajon jól tettem-e, hogy „járt utat a járatlanért elhagyva” nem a
nagyobb testvérek által már bejáratott oviba írattam Zsófit, de szerencsére lassan
kialakult a nyerő összeállítás, és mederbe terelődött óvodás életünk. Tulajdonkép-
pen, ha a „félig már üres – félig még tele” dilemma optimista megközelítését vesszük
alapul, azt is mondhatjuk, hogy senkinek a családban ennyi óvó néni nem jutott, mint
Zsófinak.

Nóra néni, Sári néni, és Éva dadus néni, akik végül a Balambér csoportot behozták a
célegyenesbe nagyon jól kiegészítik egymást, rátermettségükhöz és gyermekszerete-
tükhöz nem fér kétség. Köszönjük, hogy gyerekeink számára otthonos, biztonságos,
szeretetteljes közeget alakítottak ki és annyi mindent tanítottak nekik, s készítették
őket a komoly iskolás szerepre.

Annak, hogy Zsófi gyülekezetünk óvodájába járhatott, mindenképp volt egy fontos
hozadéka: nem volt kérdés, hogy vasárnap templomba jön velünk, hiszen a barátaival
találkozik ott, nem volt kérdés, hogy részt vesz a gyerekfoglalkozásokon, hiszen a
barátaival állja körbe az Úr asztalát és hallgatja Péter bácsi történeteit az épp aktuális
parókiai sünikről, gyíkocskákról, barackfákról. Mintegy észrevétlenül nőtt bele a gyü-
lekezetbe, amelyet szemmel láthatóan élete részének tekint.

Azzal, hogy most elballag, nem ér véget Zsófi halacskás-léte, mert az óvoda többek
közt élete első „network”-jével is megajándékozta, a halacskás múlt fontos emberi
kapcsolatokat fog jelenteni számára a gyülekezetben, itthon Budafokon, az iskolá-
ban, és ki tudja merre még.

Forgács Ildikó, Németh Zsófi anyukája

*****
„Szóval,
hogy a szót ne csűrjem,
igém soká ne csavarjam,
ott, az öreg óvodában,
ama fényes palotában
víg élet folyt szakadatlan.”
Hanem vége lett.
Örök életében senki
csak óvodás nem lehet.
Akik hatévesek lettek,
nem kaptak tovább helyet,
hát egy szép napon elhagyták
sokan ama fényességes,
vigasságos termeket.
Társaikkal kezet fogtak,
iskolába iratkoztak.”

 (Kormos István)

Vasárnap esti szokásos napirendi pont, vasalgatom a gyerekek ovis ágyneműit. El-
időzgetek Barni verdás paplanhuzatánál. Azon tűnődöm, vajon végigéri még ez a
takaró? 70x140-es, Barnus már 134-esre nőtte ki magát…meg Vera nénit…meg
anyáját is…Simogatom a paplanhuzatot…alig néhány alkalommal kell már kivasal-
nom, pedig hogy bosszantott mindig, hogy már megint hétfőre kész kell legyek vele…

Vége. 4 éves életszakaszunknak végérvényesen vége. A jövő titka a hogyan tovább…

„Botond-Barna-Benedek!!!!!!!!!!!!!!!!” Zita néni rosszalló kiáltását még ma is emle-
getjük az azóta a legjobb barátainkká vált szülőtársakkal az első óvodai évnyitó Isten-
tisztelet felidézésekor. Az akkor köttetett barátság életünk fontos része lett.

A szomszédos Balambér csoport mindennapos büntetési színtérré vált. Nagypapa
sokat mondogatta: -„Talán kezdjünk egyenesen a Balambér csoportban…úgyis az lesz
a vége. A mi drága fiaink nem estek kétségbe e szomorú tény kapcsán, azóta a Ba-
lambér csoportból is szívbéli jó barátok kerültek ki, akik viszontlátogatást tehettek a
mi Napsugár csoportunkban… Így megy ez fiúgyerekeknél.



Mégis... Szeretet hatotta át a mindennapokat. Barnus volt a főszereplő Jézus az első
évzáró ünnepségen. Felemelő, megható és megindító érzés ez egy édesanyának,
édesapának. Nevelői bölcs figyelemmel javára tudták fordítani még a rosszabb tulaj-
donságait is, és közös erővel csoda dolgokat hoztak ki a kisfiunkból. És négy év alatt
szüntelenül éreztem az irányába áradó odaadó, feltétlen szeretet – amit addig azt
hittem, hogy csak egy anya, vagy apa érezhet a saját gyereke iránt.

Közben mi is formálódtunk. Imádkozunk este, elalvásnál és étkezéseknél közösen.
Meglepően tapasztaljuk, mennyivel gazdagabbá teszik az oviból hozott szokások a
család életét.

Most Botond, Barna és Benedek más-más iskolába kerülnek. Új barátokat, új nevelő-
ket és új eszméket fogadnak be kicsiny életükbe.

De a régi. A régi kitörölhetetlen. Felfoghatatlan számomra, hogyan lehet az, hogy egy
alig három éves kisfiú belép egy számára idegen környezetbe 2008. szeptember 1-jén
reggel 8 órakor, megismer egy másik 3 évest, és 4 év múlva, 2012 májusában is min-
denét odaadná ugyanannak a kisfiúnak, ugyanabban a környezetben, egyetlen moso-
lyáért.  Ez  a  barátság  örökké  tart,  megtart.  A  titok  pedig  az  oviban  rejtőzik.  Csak  a
Halacska óvoda képes egy ilyen varázslatra.

Köszönöm Istenem, hogy ide vezéreltél minket és kísérd őket útjukon továbbra is,
bárhová kerülnek. Ámen.

Zimonyiné S. Anikó Zimonyi Barna anyája, Napsugár csoport

*****
Tegnap, a Balambér csoport évzáróján lezárult egy korszak. Egy szép, gondtalan,
mesés korszak. 4 évig élvezhettük a Halacska óvoda Balambér csoportjának vendég-
szeretetét. Fényképeken visszanézve látjuk, ahogy évről évre nőttek a gyerekek, a kis
babaarcok megnyúltak, a kis kunkori copfocskákból hosszú lófarkak lettek. Az első
évek apró tejfogas mosolyát felváltották a fog nélküli mosolyok, a tegnapi évzárón
pedig már a nagy és erős csontfogakat láttuk, miközben előadták nekünk a kis műso-
rukat.   Ami viszont a képeken nem látszik,  pedig sokkal fontosabb, az a belső válto-
zás. Ahogy ezek a gyerekek évről évre okosabbak és bölcsebbek lettek.  Nyitottak,
érdeklődőek, mindenre kíváncsiak. Az egyszerű „de miért?” kérdéseket felváltották a
komoly, néha meghökkentő kérdések, amikre néha még mi is azt válaszoljuk, hogy

„hát, ennek utána kell néznem”.  Komolyan el lehet velük beszélgetni számtalan
dologról. Az esti imáknak aktív részesei lettek, olyan dolgokért, olyan meggyőződés-
sel imádkoznak, hogy néha én veszek róluk példát. Nyilván sokat tanultak a reggeli
áhítatokból, ahogy reggelenként imádkoznak egy-egy beteg gyerekért, úgy erről
otthon sem feledkeznek meg. Megtanulták, hogy figyelni kell egymásra, törődni kell
egymással.  Nagyon sokat számít nekik az, hogy milyen példát látnak maguk előtt.
Mivel a nap nagy és aktív részét az óvodában töltik, ezért sok mindent onnan néztek
el, és ők figyelnek ám minden apró kis rezdülésre. Mint tudjuk, hihetetlen antennáik
vannak. Meggyőződésem, hogy a Halacska óvoda óvó nénijei és dadusai remek pél-
dát mutatnak a gyerekeinknek.

Kimondhatatlanul hálás vagyok azért, hogy a gyerekek ilyen környezetben nevelked-
hetnek. Soha nem fogom tudni meghálálni azt a rengeteg szeretet és törődést, amit
az  óvónők  nyújtottak  a  gyerekek  felé.  Még  4  év  után  sem  tudom  megszokni  azt  a
mérhetetlen türelmet, ahogy az óvó nénik egy-egy helyzetben bánnak a gyerekekkel.
Sokszor voltam szemtanúja, ahogy a gyerekkel félrevonulnak, leguggolnak hozzá és a
szemébe nézve, szeretettel megbeszélik a problémát.

Szívmelengető az is, amikor a gyerek több napos hiányzás után bemegy a csoportba,
és  az  óvó  néni  egy  nagy  öleléssel  és  azzal  fogadja,  „de  jó,  hogy  jöttél,  már  nagyon
hiányoztál”. 6 éves volt Gréti, amikor ezt a mondását feljegyeztem: „Az oviban azért
szeretek sírni, mert olyankor Ildi néni ölbe vesz, és szelíd szavakkal megvigasztal.”

A most ballagó gyerekek kikerülnek az óvoda védelmező burkából,  vége a „mesevi-
lágnak”; egyik szemem sír,  a másik nevet.  Vegyes érzelmekkel,  kicsi  félelemmel vár-
juk az új, iskolás korszak kezdetét. De biztos vagyok benne, a Halacskából kikerülő
gyerekek remek alappal kezdik az iskolás éveket.  Az óvó nénik elültették a hit kis
magocskáját a gyerekekben, 3-4 évig gondosan nevelgették is, és most már rajtunk,
szülőkőn múlik, hogy mi lesz a magocska további sorsa. Remélem, ügyesen megbir-
kózunk a feladattal, és olyan gyerekeket nevelünk, akikre mi is, és a mostani óvó
nénik is büszkék lehetnek.

Szabó Ildikó, Margaréta (7) és Barnabás (5) anyukája
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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