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Böjti időben

kevéssé gondolunk a növekedésre, holott a böjt titka éppen a gya-
rapodás, nem pedig a fogyás, vagy lemondás a kedvenc dolgokról. Termé-
szetesen divatja van az egészségért vagy szépségért való böjtölésnek, de az
nincs igazán egyházi időszakhoz kötve, még kevésbé lelki tartalmakhoz. A
keresztyén böjt ragaszkodik a böjti időhöz, hiszen annak vége, a nagyhét és
húsvét határozza meg az egész böjt tartalmát. A húsvét előtti böjt a meg-
tisztulásról, bűnbánatról, az óember megöldökléséről szól, miközben egyre
több és több fény ragyog ránk a feltámadott Úr dicsőségéből, egyre több a
világosság bennem. Kitisztul a látásom, képes vagyok különbséget tenni a
fontos és nem fontos, valódi és hamis, szent és szentségtelen dolgok kö-
zött. A böjtben szomorkodom, miközben sorra veszem az elrontott dolgai-
mat, akár sok évre visszamenőleg is, mégsem esem depresszióba, mert a
szomorúsággal párhuzamosan jól megfér annak öröme, hogy „örvendez-
zünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk”.

A böjtben eszembe vésődik, hogy a „bűn zsoldja a halál” és a lassan
kitavaszodó temetők látványa semmi békességet, örök nyugodalmat nem
sugallnak,  hanem  sokkal  inkább  nyugtalanságot  keltenek  szívemben:  te  is
lehetnél ott, rendezted e dolgaidat Istennel először és a felebaráttal? Ez a
nyugtalanság nem engedi, hogy olcsó megoldásokhoz folyamodjam, legin-
kább elfojtva a kérdéseimet, vagy elbagatelizálva azok súlyos voltát. A böjti
idő azért  adatik,  hogy  a  mélyére  hatoljak  dolgaimnak,  néven  nevezzem  a
nyomorúságaimat, és úgy álljak az Isten elé, hogy ez egyszer nem akarom
felmenteni magamat, másokat okolva, másokról beszélve. Rólam van szó
egyedül, csak ketten beszélünk: az Úr és én.

Az ilyen csendességnek hatalmas gyógyító, megerősítő hatása van.
Fénylő arcúvá válunk, miként Mózes a hegyen, szívünk, lelkünk megtelik a
feltámadás örömével, várjuk, hogy tovább mehessünk utunkon, új horizon-
tok, új feladatok felé. Az egyházi böjt mindig közösségi böjt volt és az egész
közösség életét szabályozta. Ebből csak annyi maradt, hogy vége az un.
farsangi időnek. Az egyház azonban ennél többet tehet. Együtt is ráhangol-
hatja magát a megtisztulás és felkészülés időszakára, hogy alkalmas edénye-
ivé és hirdetőivé váljunk a nagy evangéliumnak:  „Krisztus feltámadott.”

Nagy Péter

Indul a növekedés (éve)!
(gondnoki beszámoló)

I. Kor 3.7
„…az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz,

hanem csak Isten, aki a növekedést adja.”

Gondolkodásomat serkentendő beírtam a Google keresőbe a „növekedés”
kulcsszót. Az első találat az „exponenciális növekedés” volt. Egy kicsit lej-
jebb pedig a „Mitől  lesz itt  újra növekedés?” kérdés vonzotta a szememet.
A „növekedés éve” kulcsszóra pedig szinte kizárólag a gazdasági növeke-
déssel kapcsolatos szövegek jöttek elő. Szinte trivialitásnak számít, hogy
csak az a kontinens, ország, család vagy ember számít sikeresnek, eredmé-
nyesnek, aki jó gazdasági növekedési mutatókkal rendelkezik.

Sokak életét megrendítette az, hogy kiderült, a megalapozatlan, kölcsönök-
re, pénzügyi trükkökre alapozott növekedés csődbe is vihet. Igaz ez a gyüle-
kezetünk életére is. Ha csak az intézmények számában, létszámában, költ-
ségvetési főösszegében gondolkodunk, akkor elveszíthetjük a lényeget. Ha
figyelmünket arra összpontosítjuk, hogy Isten akaratát keressük, abban
növekedjünk, akkor kisebb és nagyobb családunkban is sokoldalúbb, hosz-
szabb és gyümölcsözőbb lesz a növekedés. Kérem, hogy segítsünk ebben
egymásnak mindannyian nemcsak ebben az évben!

A karácsonyi és az újévi ünnepkör jó alapozást adott az idei évre. A decem-
ber 24-én délutáni istentiszteleten már hagyománnyá vált, hogy a felnőttek
szolgálnak egy kis jelenettel a gyermekeknek. Az éjjel 11 órai hálaadó isten-
tiszteleten pedig közösen adhattunk hálát a Megváltó testet öltéséért.

Nagy öröm számomra, hogy a karácsonyi istentisztelet nagy létszáma nem
kivételes alkalom, hiszen az óvodások látogatásakor is rendszeresen zsúfo-
lásig megtelik templomunk és az azt követő szeretetvendégségen is egyre



többen maradnak ott.  Köszönöm a szeretetvendégséget süteményekkel
támogatók, a terítő és mosogató gyülekezeti tagok és közösségek (nyugdí-
jas-kör, Ádám-kör) áldozatvállalását.
Gyülekezetünk munkatársi közössége 2013. január 11-13-án tartotta az évter-
vező munkatársi hétvégét. Itt is azt kerestük, hogy kinek milyen területen
vannak növekedési adottságai és ezek hogyan fordíthatók az egész közös-
ség javára. Gondolkodásunkat Dani Eszter lelkésznő, a Zsinat missziói osz-
tályvezetője segítette személyes bizonyságtétellel átszőtt előadásával. A
megújított idő- és csoportbeosztás hatékonyabbá tette a munkánkat. Örö-
mömre szolgált, hogy a mintegy 35 résztvevő péntek estétől vasárnapig
folyamatosan jelen volt. Van azért fejlődni valónk, mert többen a záró ebéd
előtt elmentek, így elmaradt a közös befejező ének. A Hírlevél más részében
megtalálható az éves programtervezet.

A munka továbbgondolást igénylő feladatait a február 9-i missziói napon
tekintettük át. Aznap este pedig ismét sor került a vesperára (zsoltáros
istentiszteletre). Aki még nem volt ezen az alkalmon, azt kérem, hogy leg-
alább egyszer úrvacsorai előkészítőként jöjjön el. A következő alkalom már-
cius 2-án lesz.

Sajnos külföldi utam miatt nem tudtam részt venni az idei ökumenikus ima-
hét budafoki alkalmain (január 24-27), de többek szerint előre léptek a szer-
vezők.

Február 16-án aktív részvétellel zajlott a gyülekezetünkben 2012-ben megke-
resztelt gyermekek családjainak találkozója. Köszönjük Fraskóné Hatos Ka-
talin presbiter testvérünk szervező munkáját.

A február 22-24-i hétvégén Nagy Péter lelkészünk vezetésével cserkészveze-
tői lelki hétvége lesz.

Figyeljünk arra, hogy az „ajtónyitogató istentiszteletek” időpontja a hónap
első vasárnapjáról átkerült az utolsóra (a következő február 24-én)!

Március 2-án 9 órára a gyülekezeti terembe hívjuk azokat a testvéreinket,
akik szívesen részt vesznek a gyülekezet tagjainak látogatásában, legalább a
Hírlevelek eljuttatásában.

A konfirmandusok lelki hétvégéjére március 8-10-én Móron kerül sor.

Kérjük, hogy időben kérjenek a testvérek lelkészi ajánlást a Halacska Refor-
mátus Óvodába és a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolá-
ba történő jelentkezéshez. A most jelentkezők és az alsó tagozatosok ösz-
szefogása esetén remélhetőleg el tudjuk indítani a Suliba-buszt is.

Egyházunk gazdasági törvénye szerint az egyházfenntartási járulék (nem
adó!!!) ajánlott minimál összege a jövedelem 1%-a. Köszönjük, hogy a testvé-
rek anyagilag is hordozzák gyülekezetünket.

Istennek hála, hogy a jelentős, időnként több százezer Ft hóvégi hiány elle-
nére a 2012-es évet szerény, de pozitív egyenleggel zártuk. Továbbra is kér-
jük, hogy ki-ki lehetőségeihez mérten, havi rendszerességgel vállalja az
anyagiakban megnyilvánuló hálaáldozatot.

Erre jó lehetőséget ad a jövedelemadó 1%-os felajánlási  lehetősége.  Az egy-
házak közül a 0066-os technikai kóddal a Magyarországi Református Egyhá-
zat, az alapítványok közül pedig a Budafoki Református Keresztény Alapít-
ványt (adószám: 18053931-1-43) ajánljuk a testvérek figyelmébe.

Egyben szeretném megköszönni az Alapítvány tavaly leköszönt kuratóriumi
elnökének, dr. Nagy Gábor Péternek a sok éven át vállalt szolgálatát ill. ked-
ves feleségének a pénzügyi elszámolásban nyújtott segítségét. A kuratóri-
um új elnöke Gaál Tibor közgazdász, gyülekezetünk presbitere. Az Alapít-
vány a gyülekezet számos szolgálati területét támogatja (cserkészet, tábo-
rok, munkatársi megbeszélések, diakónia, óvoda, stb.). Az alapítvány sikeres
pályázati munkája jelentős hátteret ad a gyülekezeti életnek. Köszönöm
mindenkinek a segítségét, aki ebben részt vesz. Várjuk a segíteni vágyókat
erre a területre is!

További adakozási lehetőségként továbbra is az iskolalelkészi lakás kialakí-
tására felvett 6millió Ft-os kölcsön mihamarabbi kiváltását és a hitoktatás
támogatására tervezett hitoktatói alapot ajánlom mindenki figyelmébe.

Kérem, hogy a 2013-as naptárba írjuk be, hogy a gyülekezeti nyári tábor 2013.
augusztus 12-17. között lesz Berekfürdőn, a Megbékélés háza konferencia
központban. Jelentkezni Papp Tamás presbiternél lehet családonként 10eFt
előleg befizetésével (tamas.papp75@gmail.com).

Iskolánk jel-igéjével kívánok mindenkinek sok áldást a Növekedés Évében.

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

Budafok, 2013. február 20.
Áldás! Békesség!

Németh Géza gondnok



Új munkatárs Berekfürdőn

Idén első alkalommal kaptam meghívást munkatársi hétvégére
gyülekezetünk vezetőitől. Megtiszteltetésnek éreztem, hiszen én csak tá-
gabb értelemben véve vagyok gyülekezeti munkatárs, mivel az iskolánkban
dolgozom.

A régi munkatársak azt mondják, mindig izgalommal várják az újak
élménybeszámolóját, mert az egy kicsit megújítja, más perspektívába helye-
zi  az  önmagukra  való  rálátásukat.  Lehet,  hogy  most  csalódást  okozok,  de
nem tudok katartikus élményről beszámolni. Izgatottan vártam a hétvégét,
tudtam, hova megyünk és kikkel, kíváncsi voltam a tervező munka meneté-
re,  hogyanjára,  de  semmi  olyasmi  nem  történt,  ami  úgy  igazán  meglepett
volna. És azt hiszem, ez így volt jó. Bár még csak öt éve járok ebbe a gyüle-
kezetbe, egyáltalán nem éreztem magam idegennek, még a szolgáló testvé-
rek között sem.

Úgy gondolom, nem törvényszerű az, hogy egy új közegben valaki
rögtön megtalálja a helyét, a feladatát. Amikor ebbe a gyülekezetbe jöttünk,
és nagyjából megismertem a működési mechanizmusokat, úgy láttam, itt
rám  nincs  szükség  –  minden  olajozottan  működik.  Mégsem  tudtam  „ülni  a
babérjaimon”, mert számomra a vasárnapi kereszténység nem perspektíva,
a hitem megélése nemcsak az istentiszteletekre korlátozódik, hanem áthat-
ja a gondolkodásomat, a döntéseimet, a mindennapjaimat. Úgy gondoltam,
Isten majd vezetni fog a szolgálati helyem felé, de addig is megteszem azt,
ami elém kerül, és megtehetem. Sütöttem a sütiket, segítettem a gyermek-
sátorban, vállaltam gyerekfoglalkozást a táborokban. Álmodni sem mertem
arról, hogy éppen a hivatásomnak is érzett szociálpedagógusi végzettsé-
gemmel, éppen a gyülekezetünk fenntartásába került iskolában fogok dol-
gozni. Ha valaki tudja, milyen lehetőségek vannak manapság a szociális szfé-
rában elhelyezkedni, különösen 15 anyasággal töltött év után, az tudja, mit
jelenthet ez nekem.

Berekfürdőn nagyon tetszett Dani Eszter előadása, amely többek
között arról is szólt, hogy mennyire fontos egy gyülekezet növekedése
szempontjából, hogy a szolgálni vágyó emberek megtalálják azt a feladatot,
amelyikhez adottságuk van, és örömmel is végzik. Emlékeztetett arra, hogy
a növekedésnek mindig bennünk kell kezdődnie – hitben, Isten-ismeretben,
szeretetben. A növekedés tulajdonképpen a gyülekezet egészséges műkö-
désének természetes velejárója, az isteni vezetést követő munkálkodás
gyümölcse. A mi dolgunk a vetés, az öntözés, de a növekedést Isten adja.

Érdekes és újszerű volt a kiscsoportos együtt-gondolkodás, konst-
ruktív viták is kialakultak, intenzív, nagy koncentrációt igénylő műhelymun-
kák folytak. A kevés szabad időben, az asztalközösségben jó volt azokkal a

testvérekkel beszélgetni, akikkel szinte csak vasárnaponként találkozunk, és
azokkal is, akikkel munkakapcsolatban vagyok.

A legfelemelőbb alkalom számomra a vasárnap reggeli istentiszte-
let és úrvacsora volt. Tudtam, hogy ez a pár nap csak valaminek a tervezge-
téséről, útkeresésről szól, nem itt oldjuk meg az év problémáit. De ez az
istentisztelet arról szólt nekem, amit már egy ideje érzek és tudok, ami nem
katartikus ugyan, de az egyik legfontosabb dolog számomra: ez a gyüleke-
zet a lelki otthonom.

Simon Anikó

Erkölcstan vagy hit- és erkölcstan?

Kedves Szülők!

Sok helyen hallhattak már arról, hogy a nemzeti köznevelésről szóló
törvény egy új lehetőséget nyújt Önök és gyermekeik számára. 2013-ban, a
beiratkozáskor minden állami általános iskolában a leendő elsősök és az
ötödik osztályos gyermekek szülei két tantárgy közül választhatnak gyerme-
kük számára: erkölcstan, vagy hit- és erkölcstan. Mit is jelet ez a gyakorlat-
ban? Az alábbiakban találhat néhány választ ezzel kapcsolatban.

Kötelező lesz a hit- és erkölcstan?

Nem lesz kötelező a hit- és erkölcstan. Két tantárgy közül kell vá-
lasztan: vagy az erkölcstant, vagy a felekezeti hit- és erkölcstant.

Miért jó, ha gyermekemnek a hit- és erkölcstan órát választom?

Egyrészről, mert az alapműveltség része a Biblia ismerete, másrészt
a hit- és erkölcstan órákon szentírási történetek alapján kerülnek elő olyan
fontos témák és kérdések, amelyek feldolgozása segítheti gyermeke eliga-
zodását az élet apróbb és nagyobb dolgaiban. Így egyszerre kapnak ismere-
tet a Bibliáról, bibliai történetekről, valamint a keresztyén értékrend alapjai-
ról.

Tanulnak-e erkölcstan órán előkerülő témákról a hittanos gyerekek?

Igen, a hit- és erkölcstan része az erkölcsi nevelés is. Minden évfo-
lyamon, a bibliai történetekhez kapcsolódóan szóba kerülnek erkölcstani
témák. Például: család, barátok, kortárs csoport hatása, lelki egészség, testi-
lelki tulajdonságok, elfogadás, empátia stb.



Ki tartja a Hit- és erkölcstan órákat?

A helyi református egyházközség által megbízott személy: a lelki-
pásztor vagy református hittanoktatói végzettséggel rendelkező, felkészült
pedagógus.

Mit kell tennem, ha az elsős gyermekem részére a hit- és erkölcstant
szeretném választani?

A beiratkozás során – legkésőbb április 30-ig – nyilatkoznia kell az
iskolában arról, hogy a hit- és erkölcstant választja gyermeke számára.

Mi a szülő teendője, ha ötödikes lesz a gyermeke?

Május 20-ig nyilatkoznia kell az iskolában az erkölcstan vagy a hittan
választásáról.

Hol lehet a hittanórákkal kapcsolatban további információkat talál-
ni? (tanterv, tankönyv stb.)

Honlap: www.reformatus.hu/gyik/hittan
E-mail cím: hittan@reformatus.hu

Szeretettel várjuk gyermekeiket 2013. szeptember 1-én a református hit- és
erkölcsórákon!

(Összeállította a MRE Kommunikációs Szolgálata)

Egy különleges könyvbemutató

A Reformátusok a magyar társadalomban és oktatásban címmel tartott
könyvbemutatón  közel száz érdeklődő vett részt a Baár-Madas Református
Gimnázium és Általános Iskola dísztermében. A megjelenteket az oktatási
intézmény igazgatója, Tombor László köszöntötte a november 23-án lezaj-
lott rendezvényen. A bemutatott négy könyv a reformátusok szerepvállalá-
sát elemzi és értékeli a mai illetve az egykori magyar társadalomban és okta-
tásban.
Az elsőként bemutatott könyv egy fiatal történész, Pályi Zsófia Kata munká-
ja. A szerző jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Karán folytat doktori tanulmányokat. A Pályi család prédikátori örök-
sége -  egy református lelkészcsalád nemzedékeinek története című könyve a
Tatai Református Egyházmegyében lelkészként tevékenykedő, mezőtúri
eredetű Pályi prédikátorok történetét dolgozza fel az 1600-as évek végéig

visszamenőleg. A könyvet ismertető Kovács I. Gábor történész-szociológus
elmondta, hogy a Pályi család első ismert őse Mezőtúr jegyzője volt, leszár-
mazottai több nemzedéken át a prédikátori és a tanári hivatást választották,
ezt a hagyományt megőrizve a 21. században is.
Másodikként Kósa LászlóMűvelődés, egyház, társadalom című tanulmánykö-
tete került bemutatásra. A könyvet Pályi Zsófia Kata ismertette. Kósa László
professzor emeritus, akadémikus, művelődéstörténész könyve 2011-es meg-
jelenésekor  a  kiadó  nívódíját  is  elnyerte.  A  mű az  1993-ban  megjelent  Egy-
ház, társadalom, hagyomány című kötet kibővített kiadása.
Következőként Kósa László mutatta be Kovács I. Gábor Elitek és iskolák,
felekezetek és etnikumok című kötetét. A könyvben a szerző az utóbbi évti-
zedek társadalom- és kultúrtörténeti tanulmányait gyűjtötte össze.
Negyedikként Rébay Magdolna Református közoktatás a fővárosban a kezde-
tektől 1952-ig című könyvét Tőkéczki László történész, a Dunamelléki Refor-
mátus Egyházkerület világi főjegyzője ismertette.
A könyvbemutató emlékezetes szeretetvendégséggé alakult, ami egyben
családi és rokoni találkozó lett. Az ismertetőt Pályi Istvánné (1909-2006)
édesanya, nagymama, dédmama 110 éves tankönyvéből vett verssel zár-
nánk:

Luther „Biblia éneke”

Hol Biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs;
Tanyát a Sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.
Azért, hogy a gonosz ellen
Nálad tovább úr ne legyen,
Keresd ki a ládafiát,
Siess és végy egy Bibliát.

Olvasd korán e szent írást,
Vágyad reményed benne lásd;
Ha lelked abban mélyed el,
Meglásd, nyugalmat enyhet lel.
Olvasd buzgón s akkor tedd le,
Ha leszállt a sírod éjjele;
S hogy életed boldog legyen;
Kezd végezd ezzel! Úgy legyen!

Pályi Zsófia Kata A Pályi család prédikátori öröksége - egy református lelkész-
család nemzedékeinek története című könyve az iratterjesztésnél, korláto-
zott példányszámban kapható.

Pályi Pál

http://www.reformatus.hu/gyik/hittan
mailto:hittan@reformatus.hu


2013-as év tervezett programjai

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alábbi programokban le-
hetnek változások!

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

Időpont Program
Február 24. Ajtónyitó istentisztelet
Március 2. (szombat) 9.00

18.00
Látogató szolgálat találkozója
Vespera

Március 5. (kedd) 19.00 Presbiteri gyűlés,
Március 6. (szerda) 8-11.00

                            10.00 és 18.00

Rózsakerti Séta: bemutató órák, betekintés
az iskola életébe
Ökumenikus női világ imanap

Március 16. (szombat) 17.00 Tavaszi női délután
Március 26. (kedd) 18.00 Budafoki esték. Koncepciós perek - Jézus

koncepciós pere. Előadó: Kahler Frigyes
alkotmánybíró

Március 23. (szombat) 8.00-

                                            17.00

Tavaszi templom takarítás parti,
konfirmandusok családjai
Konfirmációi vizsga

Már 24. (virágvas.) 10.00 Konfirmációs istentisztelet, úrvacsora
Márc. 28. (nagycsüt.) 18.00 Úrvacsorás istentisztelet
Márc. 29. (Nagypént.) 18h00 Istentisztelet
Márc. 31. (Húsv. vas.) 10.00 Úrvacsorás istentisztelet
Április 1. (Húsv. hétfő) 10.00 Úrvacsorás istentisztelet
Április 2. (kedd) 19.00 Presbiteri gyűlés
Április 5-7. Cserkész tavaszi tábor
Április 6. 18.00 Vespera
Április 14. ??? (vas.p) 15.00 Református HH találkozó ???
Április 13. (szombat) Gyülekezeti gyalogtúra
Április 20. Regionális Ifi találkozó
Április 23 (kedd) 18.00 Budafoki esték. Sándor György

humorista???
Április 27. (szomb.) 10:00 Körzetek találkozója
Május 4. (szombat)
                                            18.00

Rózsakert nap
Vespera

Május 7. (kedd) 19.00 Presbiteri gyűlés
Május 16-17. (csüt.-péntek), Pünkösdi iskolai csendesnapok, Ócsa
Május 15-17. Evangélizáció - 3 napos ?
Május 18. Pünkösdi koncert - Mozart ifjúsági zenekar
Máj. 19. (Pünk. vas.) 10.00 Úrvacsorás istentisztelet
Máj. 20. (Pünk. hétfő) 10.00 Úrvacsorás istentisztelet
Május 24-25. (pént.-szomb.) Szeretethíd
Május 26.                          10.00 Cserkész fogadalomtétel, szeretetvend.
Június 1. (szombat) 18.00 Vespera
Június 2. (vasárnap) 10.00 Halacska Óvoda, kibocsátó istentisztelet
Június 4. (kedd) 19.00 Presbiteri gyűlés
Június 15. (szombat) 10.00 Rózsakerti iskola - tanévzáró és ballagás
Június 15. (szombat) 15.00 Kiscsoportok találkozója
Június 16. (vasárnap) 10.00 Tanévzáró istentisztelet
Június 2? – 2???? Regős cserkész tábor
Július 1-6. Gyülekezeti hittantábor, Mátraháza
Július 2. (kedd) 19.00 Presbiteri gyűlés
Július 10-19. Cserkész csapattábor
Július 22) – augusztus 25. Nyári zárás a Halacska Ref. Óvodában
Július 15-19 ??? Gyülekezeti nyári napközi ???
Augusztus 6. (kedd) 19.00 Presbiteri gyűlés
Augusztus 12-17. Gyülekezeti nyári tábor
Auguszus 28-30 „Bogrács körül” elsős családoknak
Augusztus 31. vagy szept. 1. Tanévnyitó istentisztelet
Szeptember 3. (kedd) 19.00 Presbiteri gyűlés
Szeptember 7-8 ???
(szombat-vasárnap)

Szőlőskert gyermeksátor a Budafoki
Pezsgő- és Borfesztiválon

Szeptember 6. (péntek) Cserkész tanévnyitó 16h30
Szeptember 14. (szombat) Gyalogtúra
Szept. 15. (vasárnap) 10.00 Hittan tanévnyitó (szeretetvendégség)
Szept. 22. (vasárnap) 10.00 Halacska Ref. Óvoda - befogadó istentiszt.
Szeptember 27. (péntek) Halacska nap, Halacska Református Óvoda,
Szept 29. Koncert
Szeptember 28. (szombat) Demjén kupa, sportnap
Október 1. kedd 19.00 Presbiteri gyűlés
Október 5. (szombat) 18.00 Vespera
Október 13. Koncert
Október 9. (kedd) 18.00 Budafoki esték Egy református mártír élete
Október 20. Konfirmáció megerősítés (50, 60, 70 éve)

(szeretetvendégség)
Okt. 18-20. (péntek.- vas.) Cserkész őszi tábor
Október 26. (szomb.) 8.00- Őszi templom takarítás parti 1. rész



Október 31, (csüt.) Reformáció ünnepe
Okt. 29 – 31. Őszi napközis tábor
November 2. 18.00 Vespera,
November 5. (kedd) 19.00 Presbiteri gyűlés
November 16.                  8.00- Őszi templom takarítás parti 2. rész
November 1?-?? Református Házas Hétvége
Nov. 23. (szombat) 15.00 Bibliaismereti ki-mit-tud
November 30. (szombat) Női adventi kézműves
December  1. (vasárnap) Adventi gyermekműsor
December 3. (kedd) 19.00 Presbiteri gyűlés
Dec. 7. (szombat) 18.00 Vespera
Dec. 8. (vasárnap) 10.00 Őrbottyáni vendéglátás (…)
December 14. (szombat) Cserkészkarácsony
Dec. 15. (vasárnap) 15.00 Nyugdíjas karácsony
December 11. Halacska Ovi Karácsonyváró áhítat a

templomban
Dec. 24. (kedd) 15.00

                                             23.00

Istentisztelet + gyermekprogram,
színjátszás - felnőtt előadás, betlehemes
Istentisztelet

December  25. (szer.) 10.00 Úrvacsorás istentisztelet
December  26. (csüt.) 10.00 Úrvacsorás istentisztelet
December  31. (kedd) 18.00 Évzáró istentisztelet
Január 1. (szerda) 10.00 Évkezdő istentisztelet
Január 4. (szombat) 18.00 Vespera

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)

Január 5. (vasárnap)     10.00 Úrvacsorás istentisztelet

SZJA 1 - 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁRÓL

Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy személyi jövedelemadó bevallásuk

elkészítésekor ne feledkezzenek meg arról, hogy lehet ség van a

személyi jövedelemadójuk kétszer 1%-át egy egyház és egy non-profit

szervezet részére felajánlani. Támogassák ily módon is

a Magyar Református Egyházat  (Technikai azonosító: 0066)

és gyülekezetünk Budafoki Református Keresztény Alapítványát

(Adószám: 18053931–1-43)

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

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



Az új esztendő köszöntése

Januárban a Halacska Református Óvoda Bárka és Bárányka
csoportja szolgált a vasárnapi istentiszteleten a templomban.

A Bárka csoport már többször járt itt, ők iskolába menő nagy-
csoportosok. A Bárányka csoport kiscsoportosai most szolgáltak
először a szülők és ismerősök, a gyülekezeti tagok előtt.

Mivel ebben az évben ez volt az első találkozásunk, ezért a
gyerekek és nevelők újévköszöntő versekkel és dalokkal tettek bi-
zonyságot arról, amit a Bibliából tanultak.

Közös: Gyertek, gyerekek, énekeljetek!
Teremtőnknek, Istenünknek
Szép dicséretet.

Harang szava hogyha szól,
Tudom, hogy hív engem.
A  templomban Istenem
Dicséretét zengem.

Bárányka: Az óesztendő elmúlt,
Az új elérkezett.
Ez évben is az Úr
Legyen Veled!

Bárányka:   Adjon Isten füvet, fát!
Tele pincét, kamarát.
Sok örömet e házba’
Boldogságot hazánkba!

Bárka: Adjon Isten, minden jót
Ez új esztendőben,
Fehér kenyér dagadjon,
Fűzfa tekenőben!

Bor, búza, kolbász
Legyen mindig bőven,
A patikát felejtsük el
Ez új esztendőben!

Bárányka: Templomunk az Isten háza.
Az ajtaja nyitva-tárva.
Öröm nekünk együtt lenni,
Imádkozni, énekelni.

Bárka: A hajnali harangszónak gilin-galangója
Hírdetgeti, hogy az évnek
Itt a fordulója.
Azért friss, jó egészséget,
Bort, búzát, békességet
Adjon Isten bőven
Ez új esztendőben!



Kalácsillat,

avagy miért a Rózsakert Demjén István Református Általános Iskola?

Másfél évvel ezelőtt nagy gondban voltunk, hová írassuk le-
endő elsős  kisfiunkat.  A  Rózsakerti  Általános  Iskoláról  annyit  tud-
tunk, hogy messze van…

Aztán az óvodában tartott szülői értekezlet hatására elláto-
gattam egy nyílt napra, majd többre is, és az ott látottak alapján úgy
éreztem, megtaláltam a számára legmegfelelőbb iskolát, ami, ráadá-
sul, nincs is olyan messze (a Savoyai tértől autóval 8, busszal 15 perc,
és előbb-utóbb - talán már jövőre - lesz is elég jelentkező az óvodától
induló sulibuszra is).

Úgy láttam, összetartó, elhivatott pedagógusközösség tanítja meg-
lepően magas szinten, családias légkörben a gyerekeket. A differen-
ciált oktatás itt már régóta gyakorlat, így azt reméltük – nem hiába -,
hogy okos, értelmes gyermekünk érdeklődése, a világ iránti nyitott-
sága, tanulási kedve megmarad. Nagyon fontos szempont volt, hogy
itt nagy hangsúlyt fektetnek a művészeti képzésre: a báb-, a néptánc-
és a furulyaoktatás a tanterv része, emellett a készségtárgyakat is
magas szinten, nagy lelkesedéssel oktatják. A Nádasdy Művészeti
Iskola délutáni kihelyezett órái (néptánc: Vizi Tibi bácsi, zeneoktatás)
nagyon sok szülő életét teszi könnyebbé. Az iskola sportéletéről már
korábban is sokat hallottam, a Hajós Alfréd Uszoda és a Klauzál Ház,
csakúgy, mint a Nádasdy Művészeti Iskola közelsége pedig nagyon
fontos a délutáni foglalkozások könnyebb, gyorsabb bonyolítása
miatt. (Három-négy év múlva tízperces körzeten belül mindent elin-
tézhet egyedül a gyerek, és addig sem kell messzire hurcolgatni.)

Nagyon tetszett, amikor a Húsvéti Játszóházba megérkezve kalácsil-
lat fogadott a folyosón! A tanárok által dagasztott és sütött kiskalá-
csok jól kifejezték nemcsak a mindennapokban is tapasztalható csa-
ládias hangulatot, hanem azt is, hogy itt igen fontos a hagyományok
tisztelete. Már idejárva azt is tapasztaljuk, hogy mindig van valami-
lyen „projekt”, amivel motiválják, „dolgoztatják” a gyerekeket (nagy

sikere volt a betlehemi jászol-pályázatnak, és a saját gyerekemen
éreztem, fontosabb az alkotó folyamat, mint a jutalom).

Az, hogy egyházi lett az iskola, egyértelművé tette a döntést, hiszen
így  –  korábban  reményeink,  most  már  tapasztalataink  szerint  –  a
gyermekek olyan lelki közössége formálódik, amely egész életükre ki
fog  hatni.  Ehhez  nagyon  jó  alapokat  kaptak  az  óvodában,  kisfiunk
gyakorlatilag  „átúszott”  a  Halacska  Óvodából  az  iskolába.  Úgy  gon-
dolom, hogy ez a folytonosság, hogy lesz olyan gyermek, akivel óvo-
dától felső tagozatig (vagy tovább) egy közösségben tanulhat, játsz-
hat, élhet, egész életében segíteni fogja. Ilyen nagyvárosban szükség
van arra, hogy találjunk a gyerekeknek ilyen kis közösséget. András –
iskola-lelkész – bácsi kedves közvetlensége, Angéla néni játékos hit-
tanórái, Simon Anikó néni lelkigondozói tevékenysége mind nagyon
fontosak a gyerekek lelki élete szempontjából.

A középtávú tervekben szerepel egy saját üzemeltetésű re-
formkonyha is (sok egyéb mellett), hogy az egészséges táplálkozásra
neveljék a gyerekeket.

Összességében tehát azért választottuk a Rózsakerti Demjén
István Református Általános Iskolát, mert a magas színvonalú oktatás
mellett test-lélek-szellem olyan egységét képes nyújtani, ami nagyon
ritka, márpedig a jövőben feltehetőleg azok fognak jobban helytállni
az életben, akiknek ez az egység megadatik.

Nagy Ágnes Karolina
Jeney Jonka és Bulcsú 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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