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Őszi ünnepeink

             Református füllel hallva bizonyára a „legkatolikusabb” ünnep a
Mindenszentek ünnepe, s fordítva, október 31. alighanem valami hasonlót
jelent egy katolikus számára. Természetesen csak akkor, ha egyáltalán
tudja valaki, hogy melyik nap mit jelent és egyáltalán mit jelentenek a fele-
kezetek.

Október 31. munkanap volt. Egész nap bele-bele hallgattam a rádió
műsorába és megállapítottam, hogy becsületesen foglalkozik a reformáció
történetével, okaival, üzeneteivel. Másnap, Mindenszentek ünnepén
csendes volt a város. Készülődtek az emberek a Halottak Napjára. Hason-
lóképpen figyeltem a rádiót, amely kitett magáért. Jó dolog, hogy munka-
szüneti  nap lett november 1.  Kicsit  fáj  a szívem, hogy október 31.  nem az.
Nyilván nem vagyunk elegen hozzá. Mégis méltó dolog lenne, nagyvonalú
gesztus. De ennél sokkal érdekesebb: vajon mit tudnának adni egymásnak
az ünnepeik által az egyes felekezetek.
            A reformáció nem 1517-ben pattant ki Luther fejéből. Előzményei
azok a lelkiségi és megújulási mozgalmak, amelyek már sok évszázada
jelen voltak az egyházban. Jó tudatosítani, hogy a mi egyházunk története
sem Kálvinnal kezdődik, hanem egy történetünk van a kezdetektől fogva.
Augustinus,  Anselmus,  Assisii  Szent  Ferenc,  Aquinói  Tamás  épp  úgy  a  mi-

énk is, egyházunk történetének szerves része. Mit jelent számunkra Min-
denszentek és a Halottak napja. Mi nem kérjük a szentek közbenjárását és
nem imádkozunk a halottakhoz.

Bátran ünnepelhetjük viszont Mindenszentekkor a megdicsőült
egyházat, halottak napján pedig a mártír, a küzdő egyházat. Így lássuk
együtt a Krisztus egyházát. Igazán nagy alakjai nem tudtak elmenni az
egyház bűnei mellett, hanem küzdöttek az evangélium hitelességéért, a
tiszta forrásért és az istendicsőítő egyházért. Gondolatban mindezt végig
élhetjük ezekben a napokban, emlékezve és hálát adva szeretteinkért is,
letéve virágainkat egy-egy sírra, jó reménységben megerősödve a saját
elmenetelünk felől.

Nagy Péter

A reformációra emlékezve
(gondnoki beszámoló)

Luk. 2, 49
„Nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell lennem?”

A 2009-2017 (Kálvin János születésének és a Luther Márton 95 tétele meg-
hirdetésének 500. évfordulója) közötti időszakban folyamatosan emlékez-
hetünk arra, hogy a reformáció célja nem új egyház létrehozása volt, ha-
nem az egyház visszavezetése eredeti küldetéséhez. Ez a megközelítés
folyamatosan érvényes és szükséges, mert ahol emberek és hatalom jele-
nik meg, ott különösen erős a kísértés az eltévelyedésre.  Ezért fontos,
hogy összegyüljünk együtt Isten házában az SDG (Soli Deo Gloria – Egyedül
Istené a dicsőség) jegyében. Nemzetünk, egyházunk és egyéni életünk
kritikus időszakaiban ez a megközelítés vezetett és vezethet ezután is
megújuláshoz. Tegyük fel a kérdést: Ki/mi vezeti döntéseimet? Hol, kivel és
mivel töltöm az időmet? Milyen eredményekre vágyakozom és milyen
eredményeket érek el?

Szeptember elsejével elindult a Rózsakerti Demjén István Református Álta-
lános Iskola. Az évnyitó alkalom szeptember 2-án a teli tornateremben
felemelő és méltó közösségi esemény volt. Köszönjük az előkészítést és a



közreműködést vendégeinknek, gyülekezeti munkatársainknak, az iskola
tantestületének, vezetőinek, a szülőknek és gyermekeknek, az önkor-
mányzatnak, a támogatóknak. Az imádságot mindenkinek, aki szánt rá
időt. Számomra a Himnusz és a Szózat közös éneklése jelentett felejthe-
tetlen élményt. Kérem, hogy akinek akár csak részleges videó vagy hang-
felvétele van, juttassa el hozzám.

Ábrahám Angéla hitoktató szervező munkája az iskola kerítésére azóta is
kiterjedt. Vezetésével a „kemény mag” (ABC sorrendben Baksa Viktor,
Gulyás  Péter,  Szabó  Gergő és  Szabó  Máté)  más  közreműködőkkel  együtt
október közepére ért végig a teljes hosszon. Köszönjük kitartó szolgálatu-
kat.

Minden hónap első vasárnapján „ajtónyitogató istentisztelet”-re kerül sor
Csűrös  András  iskolalelkész  szolgálatával  17  órakor.   Az  iskola  gyermekei,
szüleik és a tantestület tagjai mellett minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk.

A Budafoki esték keretében október 9-én Lakatos Enikő, volt makádi re-
formátus lelkész, jelenleg a SOTE Magatartástudományi Intézetének PhD
hallgatója és a budai gyülekezet beosztott lelkésze  „Milyenek Isten gyer-
mekei?” címmel tartotta az őszi időszak első  bevezető előadását. Érdekes
kapcsolatokra mutatott rá önértékelésünk és a gyermekáldás között. Min-
denkinek ajánlom olvasásra a blogját (www.lelekkvarc.parokia.hu/).

Október 31-én  Hokker Dávid evangélikus lelkésznek a reformáció ünnepét,
a mindenszentek napját és a halottak napját bemutató és értelmező áhíta-
ta után Németh Dávid, a Károli Gáspár Református Egyetem teológiai pro-
fesszora a Lélek titkai című könyvnek „Az emberi élet alapszükségletei”
című fejezete alapján tartott előadást. A templomban tartott kérdezz-
felelek után a gyülekezeti teremben egy kis tea és pogácsa mellett még
hosszan tartott a dedikálás és a beszélgetés. Továbbra is érdemes a köny-
vet beszerezni az iratterjesztésben és elolvasni, mert terveink szerint ta-
vasszal egy másik fejezet kapcsán még visszatérünk erre. Várjuk a témaja-
vaslatokat!

November 20-án dr. Kovács Levente, a Bankszövetség főtitkára tart gon-
dolatébresztő előadást „Hit és pénz!” témakörben.  Az érdekfeszítő és
aktuális alkalomra kérünk mindenkit, hogy jöjjön el és hívogassa ismerőseit
is. A tavaszi időszakra is várjuk az előadókra és témákra vonatkozó javasla-
tokat!

Továbbra  is  folyik  az orgona nagyjavítása. Sajnos az orgonajavító mester
betegsége miatt nem tervezhető, hogy mikorra készül el.  Reményeink
szerint az adventi alkalmakkor már újra használható lesz.

A  nyárvégi  programjaink  közül  az  első a Szőlőskert gyermeksátor volt
szeptember 8-9-én. Ezúttal is ezres nagyságrendben látogattak el hozzánk
a vendégek. Köszönjük a több, mint 100 közreműködő és segítő testvé-
rünk áldozatvállalását.

Köszönjük a minden hónap harmadik vasárnapján tartott szeretetvendég-
ségek szervezőinek a munkáját. A következő alkalom november 18-án lesz.

A zsoltáros istentisztelet (vespera) Papp Anette szervezőmunkájának kö-
szönhetően idén is minden hónap elején megtartásra kerül majd zeneaka-
démiai képzettséggel rendelkező közreműködőkkel úrvacsorai előkészítő
alkalomként.  A következő alkalom november 3-án, majd december 1-én
lesz.

Október 13-án volt a gyülekezet családjait és apraját-nagyját megmozgató
esemény, a Demjén-kupa. Köszönjük a szervezők, a főzők, süti-sütők, a
zsüri(k) és a résztvevők lelkesedését. Mintegy százan vettünk részt a cso-
dálatos időben (csak nekünk!).

Október 20-án pedig mintegy ötvenen tartottuk a templom-takarítás party
I. felvonását. November 17-én pedig a II.-ra (elsősorban falevél-gyűjtésre és
gazolásra) várjuk a tettre kész gyülekezeti tagokat.

Október 21-én konfirmációi fogadalom megerősítésre került sor. Sipos
Kálmán és Nemeskéri Sándor testvérünk erősítette meg 70 ill. 65 éves kon-
firmációját. reméljük, hogy még sokáig erősítik gyülekezetünk közösségét.

http://www.lelekkvarc.parokia.hu/


Az alkalom fényét emelte az erdélyi lelkészcsaládok tagjaiból összeállt
zenekar szolgálata megzenésített versekkel. A CD változat elérhető az
iratterjesztésben.

November 24-én várjuk a gyülekezet apraját-nagyját a Bibliaismereti ki-
mit-tud-ra. A többgenerációs alkalmi csapatok mindig jó légkört teremtve
erősítik a gyülekezet generációkon átívelő egységét.

December 1-én lesz a hagyományos női adventi kézműves délután. Szere-
tettel várjuk a gyülekezethez mostanában és a régebben csatlakozó ifjabb
és érettebb hölgyeket egyaránt.

December 2-án kerül sorra a hittanos gyermekek adventi gyermekműsora.
Ez a felnőttek számára is jó alkalom a Karácsonyra való lelki készülődésre.

December 9-én fogadjuk az őrbottyáni szeretetotthon lakóit. Az ajándé-
kok előkészítését Jani Marianna diakónus szervezi.

December 16-án tartjuk gyülekezetünk nyugdíjasainak karácsonyi alkalmát.

Egyházunk gazdasági törvénye szerint az egyházfenntartási járulék (nem
adó!!!) ajánlott minimál összege a jövedelem 1%-a. Köszönjük, hogy a test-
vérek 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 pél-
dányok.

Adakozási lehetőségként továbbra is az iskolalelkészi lakás kialakítására
felvett 6mFt-os kölcsön mihamarabbi kiváltását és a hitoktatás támogatá-
sára tervezett hitoktatói alapot ajánlom mindenki figyelmébe.

Költségvetésünk jelentős részét (kb. 12% -át) teszi ki az idős és a fogyaté-
kos testvéreink segítését végző diakónusunk főállású foglalkoztatása. Kö-
szönöm azok odaszánását, akik a havi rendszerességű diakóniai támoga-
tók közé tartoznak és kérem, hogy aki csak teheti, csatlakozzon ehhez a

körhöz. Jelentkezni Fórizs István presbiternél lehet
(forizs@geokemia.hu)..

Köszönöm Istennek és közösségünk minden tagjának, hogy az iskolában
és  az  óvodában  is  jó  légkörben  indult  el  és  zajlik  a  félév.  Kérem,  hogy  ne
felejtkezzünk el arról, hogy az intézmények nem önmagukért vannak, ha-
nem a gyülekezet missziói szolgálatának jeleként. Az új egyházi évben és
az adventhez közeledve ismét az iskola jelmondatát helyezem mindannyi-
unk szívére:

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

Budafok, 2012. október 31.
Áldás! Békesség!

Németh Géza
gondnok

Csűrös András Jakab vagyok, szeptember óta a budafoki gyü-
lekezet fenntartásában működő Rózsakerti Demjén István Református
Általános Iskola intézményi lelkészeként szolgálok.

Erdélyi gyökerű, szerető családban nőttem fel itt, Budán. A
pesthidegkúti gyülekezetben konfirmálva tapasztaltam meg Isten áldását.
A Lónyayban érettségiztem, ahol egyszerre érezhettem az egyházi iskolák
örömeit, visszásságait. A Teológián bekapcsolódtam a helyi és az országos
hallgatói érdekképviselet munkájába. Az ott szerzett tapasztalatok azóta is
elkísérnek, és segítenek egy-egy tábor, program megszervezésekor.

Közben régi kedvelt tudományterületemnek, az egyháztörténet-
nek hódolva elkezdtem az ELTE BTK-n a történelem (Ba), vallástudomány
(minor) szakot. Ott a Bologna-rendszer bevezetésében, annak kezdeti
visszásságai kiküszöbölésében vettem részt, mint hallgató.

Bemutatkoznak új lelkészeink

mailto:forizs@geokemia.hu)


Az egyháztörténeti érdeklődésem a XX. század felé vezetett. Na-
gyon fontosnak tartottam mindig is az előttünk álló emberek példamuta-
tását, ezért választottam szakdolgozatom témájául egy mártírsorsú lelki-
pásztor, Pap Béla életét és ellenállását. Tudományos területen továbbta-
nulva a KRE HTK-n idén fejeztem be a doktori képzést, jelenleg a disszertá-
ciómon dolgozom, amely a Tanácsköztársaság alatti református egyházi
élettel foglalkozik.

2007. óta szolgálok lelkipásztorként. VI. éves (segédlelkészi) éve-
met Ócsán töltöttem, ahol egy nagyon befogadó és szerető közösségben
szolgálhattam. Annyira, hogy feleségemet is ott találtam meg. Ócsáról
Kecskemétre kerültem rövid időre, majd utána 2009. januárjában
Budahegyvidékre hívtak beosztott lelkipásztornak. A XII. kerületben az
általános lelkészi teendők mellett elsősorban az ifjúságot (14 év fölöttie-
ket) pásztoroltam. Bevallom, nagyon megkedveltem őket és az iskola
minden öröme ellenére ez a szolgálati terület hiányzik a legjobban – még.
Kiemelném a felnőtt-konfirmációt, amely a másik kedvelt területem volt
ott tartózkodásom alatt. Vandával 2011-ben kötöttük össze életünket a
gyönyörű ócsai templomban. (Róla részletesebben a következő cikkben
olvashatnak...)

Részt vettem az NCA pályázat elbíráló munkájában, jelenleg utód-
szervezetének, a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának vagyok tagja.

Mindig is tudtam, hogy az egyházi iskolákat lehet jobban csinálni,
mint eddig láttam. Ezért is fogadtam el ezt a nem mindennapi hívást: hogy
az újjá formálódó iskolának legyek lelkésze. Szolgálatom során eddig meg-
tapasztalhattam azt a missziót inspiráló igét, miszerint: „A világ sóvárogva
várja az Isten fiainak megjelenését...”

*****
Csűrös-Varga Vanda vagyok, idén kerültem Budafokra, mint

beosztott lelkipásztor.
Ócsán nőttem fel idősebbik húgommal, aki jelenleg egyetemista.

Különlegesség, hogy Édesanyám jelenleg gyesen van otthon, hiszen kisebb
húgom kettő éves, öcsém pedig nemrég született.

Az ócsai református gyülekezetben kereszteltek meg, ahol korán
bekapcsolódtam a helyi, régmúltú és élő gyülekezet életébe. Hantos Péter
lelkész igehirdetésein nőttem fel, nála konfirmáltam. Az ócsai Bolyai János
Gimnáziumban szerzett érettségit követően kerültem a Teológiára. Mint
teológa, aktívan részt vettem az anyagyülekezetem életében. Délutáni
istentiszteletek tartásában, úrvacsora-osztásban, gyerekmunkában, tábo-
rok szervezésében, és négy éven keresztül vezettem az ottani ifjúsági kö-
zösséget, akiket nagyon megszerettem. Szakdolgozatom témája is hozzá-
juk kapcsolódott, hiszen címe az volt: „Hogyan lehet elérni az ifjúsági cso-
portba járók szüleit?”

Másodéves voltam, amikor Csűrös András Ócsára került segédlel-
késznek. Előtte is ismertük egymást a teológiáról, de akkor kezdtünk el
komolyabban beszélgetni egymással. Itt fordult komolyabbra a kapcsola-
tunk, amelyből 2011. júliusában házasság lett.

Hatodévesként a Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség-
ben szolgáltam, ahol az épülő templom, a szerveződő gyülekezet minden
örömével és nehézségével találkozhattam. Idén nyáron vettem át a diplo-
mámat, majd örömmel érkeztem Budafokra, ebbe a befogadó és aktív
gyülekezetbe. Szeretném, ha a közösség életében minél teljesebben ve-
hetnék részt, mint beosztott lelkipásztor – úgy, mint aki hitoktatást végez
a Szent Imre Gimnáziumban, és úgy, mint aki klasszikus lelkipásztori fel-
adatokat lát el.

Árpaszemek

A Református Zenei Fesztivál egyik standján különleges szavazásra
bíztattak: aki úgy gondolta, hogy az ifjúsági énekeknek nincs helye az is-
tentiszteleten, az egy búzaszemet tett az üvegbe, aki engedélyezné az ifi-
énekek korlátozás nélküli használatát, az egy kukoricaszemet. Én a harma-
dik lehetőséget választottam: egy árpaszemet dobtam bele, mert szerin-
tem ellenőrzött körülmények között az ifjúsági énekeknek fontos szere-
pük van a gyülekezet életében, csak meg kell találni a megfelelő helyet, az
időt és a módot a megszólaltatásukra.

Ennek a megvalósítására törekszik a tavaly ősszel megalakult Bu-
dafoki Református Ifjúsági Zenekar. A zenekar tagjai olyan gyülekezeti



fiatalok,  akik jól  játszanak fúvós hangszeren vagy gitáron, többségük má-
sik együttesben is muzsikál.

Fúvósaink: Ábrahám Flóra - fuvola, Pető Márk - oboa, Kapuvári Éva -
klarinét, Lévai Bálint - trombita, Lévai Attila - szaxofon, a Nádasdy Művé-
szeti Iskola volt és jelenlegi növendékei.

Gitárosaink: Pozsgai Zoltán Péter, Simon András, Lévai Ádám, és
két új basszusgitárosunk: Ozsváth Gábor és Ábrahám Norbert.

Az elmúlt tanévben havonta egyszer tanítottunk a gyerekeknek
egy gyülekezeti és egy ifjúsági éneket az összevont gyermek-
istentiszteleten, az adventi hittanos műsort és a hittanévzáró ifjúsági is-
tentiszteletet pedig végig mi kísértük.

Nem tudom, végül milyen magkeverék lett a szavazás végeredmé-
nye. Szerintem fontos, hogy a fiatalok azt érezzék, hogy szükség van rájuk
a gyülekezetben, ezért a következő tanévben is lelkesen folytatjuk a
BRIZzel a megkezdett munkát.

Ábrahám Edit

KI MIT TUD A KIJELÖLT BIBLIAI IGÉKBŐL?
A HITRŐL!

2012. november 24- én szombaton délután 3 órakor
Bibliai ki mit tud?-ot

tartunk a kijelölt igeszakaszok alapján a gyülekezeti teremben.

Mózes első könyve  12.rész 1.verstől 15.rész 21.versig
Zsoltárok könyve 111.rész 1.verstől 119.rész 176.versig
Lukács evangéliuma 1.rész 1.verstől 2.rész 52.versig
Apostolok cselekedetei 6.rész 8.verstől 14.rész 28.versig
Pál második levele Timóteushoz 1.rész1.verstől 4.rész 22.versig
Zsidókhoz írt levél 10.rész 38.verstől 12.rész 3.versig

Immár hagyomány, hogy családi táborunk egyik délutánján és nov-
ember egyik szombat délutánján rendezünk ilyen programot. Idén a berek-
fürdői táborban 5 csoport vett részt a vetélkedőn és egy megtisztelő zsűri
– dr. Szűcs Ferenc, Vassné Baki Ilona, Nagy Péter – ellenőrizte és értékelte
a megoldásokat. Akkor a szoros „versenyben” a hölgyekből és gyerme-
kekből álló „Frissen alakult csapat” diadalmaskodott. Aki volt már akár a
táborban akár a gyülekezeti teremben ezen a Ki mit tud?-on, tudja, hogy ez
több,  mint vetélkedő, ez egy különleges lelki alkalom, közösségi élmény.
Isten igéjével foglalkozunk „egy kicsit másként”, mint bibliaórákon, hit-
tanórákon, ifin. Nincs más teendő, mint otthon elolvasni a kijelölt igesza-
kaszokat, és lelkesen és nyitott szívvel eljönni a gyülekezeti terembe!

Szeretettel várunk felnőtteket, gyermekeket, szép korúakat, fiata-
lokat, egyedülállókat és családokat, szóval gyülekezetünk minden tagját,
akinek Isten igéjét olvasni öröm, vigasztalás, feltöltődés! Azt szeretnénk,
hogy a helyszínen alakuló csoportokban minden korosztályból legyenek
résztvevők (gyermek, fiatal, felnőtt, nyugdíjas)! A program célja: gyüleke-
zetünk generációi együtt, szórakoztató módon mélyüljenek el a Biblia
világában!

Jelentkezni és érdeklődni lehet:

Némethné Pötördi Zsuzsánál (06306966045) és
Papp-Tóth Violanál (06305207302)

Az iratterjesztésben
bibliák, énekeskönyvek,

színvonalas keresztény irodalom
közül válogathatnak az érdeklődök



2012-es év tervezett programjai

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

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

Időpont Program
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) Budafoki  esték.  „Hit  és  pénz”  Dr.  Kovács

Levente előadása
November 24. (szombat)      15.00 Bibliaismereti ki-mit-tud
November 30. (péntek) Oviban adventi kézműves délután
December 1. (szombat) 15.00
                                                      19.00

Női adventi kézműves délután
Vespera

December 2. (vasárnap)        15.00 Adventi gyermekműsor
December 4. (kedd)               19.00 Presbiteri gyűlés
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, szerepjá-
ték 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
18.00 Ifjúsági óra

Hétfő
18.30 Énekkar

Kedd
  9.30 Baba-mama kör
18.00 Bibliaóra

Szerda
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)

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
Iskola-lelkész: Csűrös András

Beosztott lelkész Csűrös-Varga Vanda
Gondnok: Németh Géza
Diakónus: Jani Marianna

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



Apostagi Angélának hívnak. Ez év márciusától vagyok a Halacska
oviban a Felhőcske csoport egyik óvónője.
Gyúrón nevelkedtem, református nagycsaládban. Édesapám ma is
gondnokként szolgálja a gyúrói gyülekezetet.
Budapesten élek három testvéremmel együtt. A családalapítás még
előttem áll.
Sárospatakon végeztem az óvodapedagógusi képzést levelezőn, és
tíz évet dolgoztam már óvónőként.  Továbbképzésen is részt vettem
fejlesztő pedagógiai és beszédfejlesztői területen. Dolgoztam anya-
otthonban is, ahol megtapasztalhattam mit jelent a valóságos „hát-
rányos helyzet”. Néhány évig, befektetési tanácsadóként, belekós-
toltam az üzleti életbe is. Sokat dolgozom, de a napot nem fejezem
be ige olvasás-hallgatás és imádság nélkül.
Ebben a tanévben a nagycsoportosok iskolai felkészítését tartom
legfontosabb feladatomnak. Hártóné Apáthi Ági kolléganőmmel

együtt igyekszünk minél élménydúsabbá tenni ezt a tanévet, hisz
majdnem mindnyájan iskolába mennek jövőre.

*****
Szenczi Mezei Virág vagyok. Nagybányán születtem lelkész csa-
ládban, így Erdélyhez köt a származásom. Szüleimmel és testvére-
immel kisgyerekként, 1990 ben költöztem Fótra.
A Lónyay Református Gimnáziumban érettségiztem. Az ott töltött
éveket leginkább az teszi emlékezetessé, hogy a férjemet ott ismer-
tem meg. Két kislányunk született, miután az óvodapedagógiát el-
végeztem Vácott, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Szakmai ta-
pasztalatot alig volt módom szerezni a gyermekeim születése előtt.
Egy tanévnyit dolgoztam egy katolikus óvodában. Pályakezdőnek
érzem magam, de sok tapasztalatot gyüjtöttem a saját gyerekeim
nevelése során. Ezt is fel tudom használni a munkámban. Önálló csa-
ládként nem csatlakoztunk még gyülekezethez, mert a hétvégéket
valamelyikünk szüleinél töltjük. Vagy Fót-Kisalagon (ahol édesapám
lelkész,) vagy Pátyon, (ahol a férjem szülei élnek) tudunk eljutni
templomba.
A Kisharang csoportba kerültem még májusban, Tóth Annamária
helyére aki szülési szabadságra ment.  Fontosnak tartom, hogy stabi-
litást tudjak nyújtani az ide járó gyerekeknek valamint a jó csoport
légkört  kialakítását.

*****
Szénási Eszter vagyok. Sárbogárdon nevelkedtem, családom
harmadik gyermekeként. Ebből a Dunántúli kisvárosi környezetből
kerültem az Alföld szívébe, mikor megkezdhettem főiskolai tanul-
mányaimat Nagykőrösön, a Károli Gáspár Református Egyetem Taní-
tóképző Főiskolai Karán, mint óvodapedagógus- református hittan-
oktató. Nagykőrösről már szinte nem is Sárbogárdra költöztem ha-

Bemutatkoznak új óvónő munkatársaink,
akik 2012-ben kezdtek a Halacska oviban.



za, hanem egyenesen Budapestre. Nagy örömömre szolgált, hogy az
óvodában és a gyülekezetben is kezdettől fogva segítőkész, szere-
tetteljes munkatársakra, szülőkre találhattam.
Hálás vagyok, amiért egyházi intézményben dolgozhatok, mert úgy
gondolom, hogy egy lehetőség van a kezünkben, az indirekt keresz-
tyén óvodai nevelés, mely a gyermekek óvodai együttlétének egé-
szét áthatja és segítheti őket, hogy hitük ne csak ismerettel, hanem
lelkiekkel is gazdagodjon. A Napsugár csoportban, az egészen picik-
kel kezdhettem meg a tanévet.

Őszi élet az óvodában

A gyermekek boldogan, izgatottan és örömmel lépték át a
hosszú nyár után az óvoda küszöbét. Hiányoztak a barátok, a cso-
porttársak, a legkisebbeknek pedig természetesen minden az újdon-
ság erejével hatott.

Az első közös élményt a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál ke-
retében a Szőlőskert Gyermeksátor programjaiban való részvétel
adta, melyet fenntartó gyülekezetünk, a Bp-Budafoki Református
Egyházközség szervetett. A gyermekek ragyogó arccal mesélték
következő héten a Borfesztiválon szerzett  élményeiket.

Ennek kapcsán megismertettünk a gyerekekkel olyan éneke-
ket, dalokat, zenét és táncmozdulatokat, melyek a szüreteléshez és
a mustkészítéshez kapcsolhatóak.

Ebből a gondolatmenetből merítve kitaláltuk, hogy játsszunk
mi is szüreti mulatságot !

Több szülő küldött be szőlőt a mustkészítéshez. Előkészítet-
tük a termet, hogy a gyerekeknek legyen a megfelelő mozgástere,
hely ahol szorgoskodhatnak. Miközben a gyerekek boldogan sze-
mezgették le a szőlőszemeket a fürtökről, megbeszéltük velük a
szőlő tulajdonságait, és minden olyan fontos dolgot, amit jó, ha tud-
nak erről a bibliai korból ismerős növényről.

Különös hangsúlyt fektettünk az Úr Jézus szavára : « Én va-
gyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az
bő termést hoz. /Jn. 15,5/ »

Szemezgetés után boldogan nyomkodták össze a szőlőt a
gyerekek, miközben énekelgettük a már ismert szüreti dalokat. Ez-
után jött az igazi préselés, egy kisebb, igazi asztali préssel. Végül a
must kóstolása. Hatalmas élményt jelentett a gyerekeknek az, aho-
gyan tevékenyen megtapasztalhatták, hogy hogyan készül a must.

Következő közös programunk a Befogadó Istentisztelet volt,
amelyen az óvodába érkező új gyerekek vettek részt szüleikkel,
hogy lelkipásztori áldásban részesüljenek.

A Halacska-nap már hagyománynak számít az óvodánk életé-
ben: a közös főzés, vacsora, gyermek programok, sok móka és neve-
tés. Biztos, hogy senki nem ment haza üres pocakkal…

A szép idő miatt több csoport is az óvoda környékén környe-
zet-megismerési sétát tett, mely során sok-sok tapasztalatot és is-
meretet szereztek a gyerekek. A közlekedés, az őszi jelenségek,
termések, színek, illatok megfigyelésével. A séták és a szorgalmas
otthoni gyűjtögetés eredményeként lassan feltöltődtek a csopor-
tokban a természetsarkok: apró csigaházak, érdekes kavicsok, szí-
nes falevelek, termések, és minden, ami egy apró kezecskében elfér.
A gyűjtögetés eredményeként nagyon dekoratívvá varázsoltuk a
természetsarkot, és lehetőségünk teremtődött érdekes dolgok bar-
kácsolására is.

Hártóné Apáthy Ágnes
Felhőcske csoport

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

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


	2012-es év tervezett programjai
	2012-es év tervezett programjai
	2012-es év tervezett programjai
	2012-es év tervezett programjai
	2012-es év tervezett programjai
	Rendszeres gyülekezeti alkalmak
	Rendszeres gyülekezeti alkalmak
	Rendszeres gyülekezeti alkalmak
	Hétfő
	Kedd
	Szerda
	Csütörtök









