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A húsvéti hó

mindenkit megvisel, a betegek betegebbek lesznek, a tavaszi munkák
késnek, az emberek általában is türelmetlenebbek, fáradtabbak. A prognózisok
szerint még lehet hó is, miközben már nagy területeket elöntött a belvíz és
lehet félni egy hirtelen olvadástól. Emberemlékezet óta nem volt tartós hó a
nagyheti ünnepkörben. Van ennek jelentése számunkra?

Hogyne  volna!  Világos  és  egyértelmű üzenete  van:  változik  a  klíma,
mert romlanak a természeti környezet paraméterei. E mögött egy súlyos glo-
bális társadalmi probléma van: hiányzik a felelős cselekvés, a helyes célkitűzé-
sek, a kívánatos életfelfogás, elképesztő a pazarlás, iszonyatos a nyomor és
nem látszik a vége a dáridónak. A hó pedig olyan szépen,  fehéren lefedett
minden szemetet, önmagában szemet gyönyörködtető világot teremtett. A fák
egy része még alvó állapotban maradt, mondta egy gazda, azaz nem fagyott
még el a jövő esztendő. A gond az, hogy mindez nem januárban történt, ha-
nem március végén. A kizökkent idő hamleti dilemmát sejtet: ”lenni vagy nem
lenni”.

Ki-ki vérmérsékletének, gondolkodásának megfelelően fejezi ki hangu-
latváltozásait ebben a furcsa külső és belső klímában. A többség azt mondja:
úgy sem tehetek semmit, és sodródik a többséggel. Azt ma már világosan tud-
juk: jó irányban csak akkor lesz változás, ha belül történik meg először, a szí-
vekben, a fejekben. Ha hajlandó lesz minden egyes ember valamilyen áldoza-
tot hozni, erőfeszítést tenni nemcsak önmagáért, hanem közeli és távoli népe-
kért, sőt a még meg sem születettekért. Kicsit szomorúan hallgattam a nép-
számlálási statisztikát arról, hogy kevesebbek lettünk mi keresztyének. Együtt
kb. a felét tesszük ki a magyarságnak. De rendüljünk meg ezen: hiszen ez egy

óriási  szám. Soha párt,  civil  szervezet,  egyesület még csak a közelébe sem ke-
rült és nem is fog kerülni ennek a számnak. Fel sem tudjuk fogni ennek az erő-
tartalékait. Egyelőre még „hó” van, alszanak a „fák”, azaz gyümölcseik nem
fagytak le még virágjukban. Mi az, ami felébreszti a lelkeket dermedtségükből?
Az Krisztus evangéliuma, Szentlelkének tüze. Itt-ott tüzek égnek. Jó volt virág-
vasárnap a remény tüzénél melegedni, jó dolog együtt imádkozni ébredésért,
és átélni a húsvét igazi tartalmát, a feltámadás nagy evangéliumát. Templo-
munk bejáratánál ott van a felirat: „Magyar feltámadás temploma”. Szabad
népben gondolkodni, ha a magyar bűnöket is meg tudjuk vallani. Akkor az
egyházunk megtalálja a helyét és feladatát aközött a nép között, ahová külde-
tett és megindul az a változás a lelkekben, amelynek áldott gyümölcsei éltetik a
tavaszváró emberek sokaságát.

Isten áldja meg ünneplésünket!
Nagy Péter lelkész

Növekedés !?
(gondnoki beszámoló)

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

 hanem csak Isten, aki a növekedést adja.”

A Központi Statisztikai Hivatal a mai napon hozta nyilvánosságra a tavalyi nép-
számlálás országos adatait. Ezek szerint az ún. történelmi keresztény felekeze-
tekhez való tartozást 10 év alatt mintegy 30%-al kevesebben vállalták. A re-
formátus egyházunkat vállalók száma 1,62 millióról 470 ezerrel 1,15 millióra
csökkent. Igazi nagycsütörtöki adat. Dsida Jenő verse jutott az eszembe. „So-
kan alusznak…” Kereshetünk és találhatunk módszertani hibákra hivatkozva
indokokat (10 év alatt a nem válaszolók aránya országosan 11-ről 21%-ra nőtt),
de mindig jobb, ha magunkban keressük az okokat. Kivétel most is akad. Az
ortodoxok (görög keletiek) száma alig változott. Talán náluk jobban beépül
gondolkodásukba a húsvéti örömhír és tudatosabban vállalják közösségüket és
hitüket.

A napokban a jelen beszámolót olvasó testvéreink közül szintén sokan kerül-
nek majd hitvallásos helyzetbe. Az első, az ötödik és a kilencedik osztályt kezdő
gyermekek szüleinek kell nyilatkozni, hogy az órarendbe iktatott felekezeti hit-
és erkölcstan vagy pedig az állami erkölcstan oktatást választják. Ha most nem
vállalják egyházukat a szülők, mit várjunk a gyerekektől, ha felnőnek?



A reformátusok teljes népességen belüli  12%-os arányát figyelembe véve osz-
tályonként 2-3 református gyermek lehet. De egy évfolyamon már összejöhet
belőlük egy jól oktatható csoport. Az iskolák vezetői sokat tesznek azért, hogy
ne kelljen megbontani az osztályokat és hogy ez az órakeret is az iskola peda-
gógusainak jusson. A hitoktatók meg fogadják el az eddigi másodrendű szere-
püket továbbra is… Bizony nem könnyű ezt a kisebbségi helyzetet felvállalni.
Péter apostol is letagadta egy hasonló „kisebbségi és rizikós” helyzetben még
azt is, hogy ismeri Jézust. De aztán keservesen sírt és megváltozott a hozzáállá-
sa. Kérem a gyülekezet tagjait, bátorítsák egymást abban, hogy merjük megval-
lani hitünket és vállaljuk tudatos kisebbségként református egyházunkat az
iskolákban is. Most már nem kell ezért állásvesztéstől félnünk, mint apósom-
nak 50 évvel ezelőtt. Ez a vállalás lehet lelki növekedésünk záloga.

A február 22-24-i hétvégén Nagy Péter lelkészünk vezetésével cserkészvezetői
lelki hétvége volt. Jó volt hallani a lendületet jelző  értékeléseket és azt, hogy
közülük új gyülekezeti házi csoport alakult.

Lelkes csapat vett részt az idei első „ajtónyitogató istentiszteleten” február 24-
én. A márciusi a húsvéti ünnepkör miatt elmarad, ezért a következő alkalom
április 28-án lesz. Máris érdemes beírni a naptárba.

Március 2-án azokat a testvéreink jöttek össze, akik szívesen részt vesznek a
gyülekezet tagjainak látogatásában, legalább a Hírlevelek eljuttatásában.  Ebbe
a csapatba Fraskóné Hatos Katalin presbiternél lehet jelentkezni.

A konfirmandusok lelki hétvégéjére március 8-10-én Móron került sor. Jó fel-
készülés volt a virágvasárnapi konfirmációra, amire a zsúfolásig megtelt temp-
lomban, felemelő és növekedést adó módon került sor. Köszönjük Nagy Péter
és Varga Vanda lelkészeink odaszánását a felkészítésben.

Az idei tavaszi templom takarítás party távollétemben is nagy örömet jelentett
nekem. Azt hallottam, hogy más gyülekezetből is eljöttek segíteni nekünk,
mert annyira tetszett ez a közösségi forma. A 300 feletti névjegyzékünkben
azért vannak még jó néhányan, akik ha tavasszal már nem is, de ősszel bekap-
csolódhatnak ebbe a szolgálatba.

Az idei első budafoki Esték előadást a márciusi havazás hátráltatta, de így is
megtelt a gyülekezeti terem Kahler Frigyes előadására. Az koncepciós perek
történeti áttekintése jól illeszkedett a húsvéti ünnepkörhöz. Köszönöm Csűrös
András iskolalelkész szervező munkáját.
A következő zsoltáros istentisztelet (vespera) úrvacsorai előkészítőként is szol-
gál április 6-án. Van, aki a város túlsó végéből jön el rá. Mi, akik itt lakunk,
éljünk jobban ezzel a lehetőséggel!

Kérjük,  hogy  az  érintettek  sürgősen  kérjenek  lelkészi  ajánlást  a  Halacska  Re-
formátus Óvodába történő jelentkezéshez. A Rózsakerti Demjén István Refor-
mátus Általános Iskolába túljelentkezés volt a három 25-25 főre tervezett osz-
tályba. Kérem, hogy akinek a gyermekét felvételre javasoltuk, de valamiért
másik iskolába viszi, sürgősen jelezze, hogy tudjuk értesíteni a tartalék listán
levőket. A beiratkozás április 8-9-én lesz. A most jelentkezők és az alsó tagoza-
tosok összefogása 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.

Még nyitva van többeknek a jövedelemadó 1%-os felajánlási lehetősége. Az
egyházak közül a 0066-os technikai kóddal a Magyarországi Református Egyhá-
zat, az alapítványok közül pedig a Budafoki Református Keresztény Alapítványt
(adószám: 18053931-1-43) ajánljuk a testvérek figyelmébe.

További adakozási lehetőségként továbbra is az iskolalelkészi lakás kialakításá-
ra felvett 6mFt-os kölcsön mihamarabbi kiváltását és a hitoktatás támogatásá-
ra 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 (tamas.papp75@gmail.com)
lehet családonként 10ezer Ft előleg befizetésével.

A húsvéti örömüzenettel kívánok mindenkinek Áldott Ünnepeket és növeke-
dést a reménységben:

 „Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél
nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az
elhunytak zsengéje.”      I.Kor. 15, 19-20

Budafok, 2013. március 28. Nagycsütörtök
Áldás! Békesség!

Németh Géza gondnok

A református pedagógus ideálja
„Most felfejti a szövevényest – majd válogatott példáival kézzel fogható-
vá teszi a’ megfoghatatlant – most elragad fellengős gondolataival –
majd vidám tréfákkal rövidíti az elvont tárgyak’ hosszú unalmát. A’ vét-
ket menydörgi – a’ bolondságot elmés gunnyal vagdalja – az igazság’ és
a’ szabadság’ példái elragadják az ő gyuladó érzéseit – ’s ő magával ra-
gadja Tanítvánnyit.”
id. Szász Károly beszéde Köteles Sámuel nagyenyedi tanár temetésén, 1831-ből.



A hit- és erkölcstan oktatás szükségességéről

2013-tól megváltozik az iskolai hitoktatás helyzete, mivel órarendszerűen be-
építhető lesz a tanítás rendjébe. Számos kérdést kell megoldani, ami a körül-
ményeket illeti, és ehhez kölcsönös jóindulat és együttműködési készség szük-
séges. Ezekről még bizonyára sokat fogunk tanakodni. Most elsősorban a szü-
lőkhöz szeretnék fordulni, mivel a döntés az ő kezükben van. Mi az, amit leg-
jobb meggyőződésünk szerint át kell adni gyermekeinknek? A klasszikus test-
lélek-szellem rendjében szeretnék erről néhány dolgot mondani.

Az egyház a hívők közössége, látható közösség, elsősorban a tagok alkotják és
nem a hierarchia vagy az intézmények. Számos kisebb-nagyobb közösségből
áll. Az oda tartozás a személyiség stabilitását jelenti, önazonosságának világos
és meghatározó eleme.

A megtartás, egymás segítése, megkeresése természetes velejárója a közös-
ségnek egy életen át. A gyülekezeti lét életforma is, az azonosulás a közösség-
gel nem egyszerűen tantétel, hanem részvétel is. Ide tartozik az a mérhetetlen
kulturális kincs is, ami európai mivoltunk lényegét adja, olyan kulcs, amely
nélkül nem léphetünk be saját kincsesházunkba.

A lelki oldal hangsúlyozásával elsősorban a gazdag, érzelmileg is sokszínű, em-
patikus személyiségre gondolok, aki a maga lelki gazdagságával, sokakat gaz-
dagító családi, közösségi, társadalmi létével példa tud lenni az újabb generáci-
ók számára.

A szellemi vonatkozása pedig az egyház hite és évezredes tapasztalata szerint
olyan Isten- és emberismeret, ami az Úr Jézus Krisztusban szemlélhető. Ez nem
valami elvont, nehezen érthető ismeretanyag, hanem nemzedékek sokasága
gyakorlati módon próbálta ki ezt az utat, csiszolta gyémántkeménységűre, s
mint maradandó kincset adja tovább ma is.

Végül és nem mellékesen, a legfontosabbat kapja a gyermek egy életre: meg-
tanul elcsendesedni, önvizsgálatot tartani, különbséget tenni, önmaga és má-
sok belső világát tisztelni, hogy a hitnek, reménységnek és szeretetnek soha el
nem fogyó erői által járja végig a saját elrendelt útját.

A  mi  látásunk  szerint  egy  lehetőséget  kaptak  a  közösségek.  Nem az  intézmé-
nyes egyház akar jelen lenni, hanem a keresztyén/keresztény szülők kérik gyer-
mekük alapos hit- és erkölcstani oktatását. Most adatik ez a lehetőség, éljünk
vele!

Nagy Péter lelkész

Áldások és változások az életünkben

Ismét eljött az idő hogy egy újabb találkozót szervezzünk az elmúlt év-
ben megkeresztelt gyermekeknek és családjaiknak. Ez a program már része
lesz a gyülekezeti eseménynaptárnak, rendszeres alkalomnak mondható. Éven-
te új témát választunk a beszélgetésre. Idén egy könyvélmény adta az ötletet;
„Mennyire változtatta meg életünket és családunk életét gyermekünk, gyer-
mekeink születése.” Megkértük Juhászné Szabó Kata diakónusunkat és férjét,
vállalják el a gondolatébresztő előadás megtartását saját tapasztalataik alap-
ján. Ők szívesen jöttek, hiszen az első alkalmon betegség miatt nem tudtak
részt venni.

Szerencsére a segítőim igen tapasztaltak, így nem volt nehéz remek
feltételeket teremteni az alkalom lebonyolításához. Az áhítat és a daltanulás
minden évben oldja a kezdeti feszültséget. Katáék gondolatindítója után kisebb
csoportokba szerveződtünk, így több idő jutott beszélgetésre. Persze a „cso-
porthatárok” egy idő után eltolódtak ez aprónép mozgásának köszönhetően,
de ez így volt jó.

Tartalmas délután lett. Jól esett, amikor búcsúzáskor Csipak Vikiék
megjegyezték: „Ide mindenképpen muszáj volt eljönni, mert ilyen alkalom csak
egyszer van.” Remélem mind a nyolc családnak élmény volt ez a néhány óra.
Azon gondolkodtam utána, miben lett más ez az alkalom az előzőekhez képest,
miben volt benne a növekedés. Az izgalom az előkészítés miatt talán nagyobb,
mert már van tapasztalat; a nyolc család már állandó létszámnak tekinthető,
de a gyerekek idén többen voltak; az időpont nem változik. Ami változás, hogy
egyre több résztvevő szeretne újra találkozni a többiekkel. Ez igen megfonto-
landó és örömteli, hiszen a kezdet kezdetén valami hasonló volt a szándékunk.

Fogadják szeretettel néhány résztvevő gondolatát a délutánról és a
hozzá kapcsolódó témáról.

Hatos Kata
a d 

Juhászné Szabó Kata vagyok a gyülekezet diakónusa, férjem Juhász Ba-
lázs marimba művész, zeneszerző és ütős tanár. Házasságkötésünk alkalmával
a  Mózes  könyvéből  ezt  az  igét  kaptuk  „Áldást  parancsol  melléd  az  Úr”  (V
Móz.28,8). Ezt tapasztaljuk folyamatosan a közös életünk kezdetétől napjain-
kig. Számos példával illusztrálhatnánk ezt, de csak néhányat említünk. Egyik
áldás az, ahogy Isten elrendezte a lakhatásunkat egy kedves lelkész házaspáron
keresztül, akik ideadták a családi házukat, míg ők külföldön szolgálnak. Életünk
legnagyobb ajándéka a gyermekáldás. Sokaknak hosszú éveket kell várni, míg
gyermekük  lehet.  Mi  viszonylag  hamar  megkaptuk  az  első és  két  év  múlva  a
második gyermekáldást is. Visszatekintve áldás és ajándék volt számunkra az is,
hogy nyáron születtek a gyermekeink. Így Balázs itthon volt velünk és mindent
közösen oldottunk meg. Felváltva éjszakáztunk, pelenkáztunk. Mindenben



támaszai voltunk és vagyunk egymásnak. Itt térnék rá arra, hogy miben válto-
zott az életünk, miután megszülettek a gyerekek.

Az első döntő változás, hogy férjből és felességből szülőkké is váltunk
és persze válunk, hisz ez egy hosszabb folyamat. Kevesebb időnk jut egymásra.
Más lett az életritmusunk. A gyerekek határozzák meg az életünket, most ők a
fontosak. Nagyon kell vigyázni, hogy legyen időnk egymásra és arra, amit
egyénileg szeretünk. Fontos, hogy a feleség ne érezze magát bezárva és a férj,
ne gondolja, hogy ő háttérbe szorult.

Második nagy változás, amit kicsit már érintettünk, hisz ezek össze-
kapcsolódnak, az időbeosztás, a fontossági sorrend. Ami eddig fontos volt, az
más sorrendet kapott.

Harmadik nagy változás és egyben nehéz feladat is számunkra, az
hogy hiteles példákká váljunk gyermekeink számára. Biztos tapasztalták már,
hogy a kisgyermeknek milyen példa a szülő. Mindent lemásolnak, megfigyel-
nek, szinte istenítik az anyát és apát.  Ezért nagy fellelőség hogy mit tanulnak
gyermekeink tőlünk. Ők folyamatosan néznek és látják, tapasztalják, hogy
hogyan reagálunk a különböző helyzetekben. Eleinte furcsa volt számomra ez a
változás, később érdekes volt látni gyermekeinkbe a saját mozdulatainkat,
szófordulatainkat. Nehéz hitelesnek lenni minden pillanatban. Könnyebb csak
vasárnapi istentiszteleten ott lenni, jól viselkedni és szép példát adni a gyer-
mekünknek. De mi van a hétköznapokban, mikor fáradtak vagyunk, ingerléke-
nyebbek, mikor már semmihez sincs türelmünk? Vajon ilyenkor tudunk e hite-
lesek lenni és jó példát adni? Nem könnyű, de nem is lehetetlen feladat. Ez a
szülők iskolája. Nem mindig sikerül minden tökéletesen, de törekszünk, hogy jó
legyen. Befejezésül egy Joó Sándor idézett szeretnénk megosztani.
„ Mert egy élet igazi áldása nem abban van, hogy minden jól sikerült az em-
bernek, hogy nagyot alkotott és sokat nyert, testi egészségben és életkedvben
megmaradt - hanem abban, hogy mindenben, amit megélt, áldás volt mások
számára Istentől.”

Szabó Kata - Juhász Balázs
a d 

2012. októberben kereszteltük meg két kisfiúnkat. Akkor ígéretet
tettünk, hogy  úgy neveljük Őket, ha majd felnőnek, önként tegyenek vallást a
Szentháromság Istenbe vetett hitükről. Fontosnak tartjuk, hogy ezt az ígére-
tünket betartsuk, igyekszünk minden nap eszerint cselekedni, Matyit és Móri-
cot a hit felé terelgetni. Matyi szeptembertől iskolás lesz és református hittant
fog tanulni, Móric pedig az óvodában ismerkedhet majd a Bibliával. Még egy-
szer szeretnénk megköszönni a februári találkozót, igazán örülnénk, ha több-
ször alkalmunk nyílna találkozni hasonló családokkal."

Mészáros család
a d 

Engem mindig meghat egy-egy családi esemény, melynek tanúja lehe-
tek a templomban. Ez alkalommal, mikor is én lehettem az egyik érintett, nem
csak meghatott, de meg is könnyeztem. Elhunyt bátyám két kis unokájának,
Mátyásnak és Móricnak keresztmamája lehetek. Ez annál is inkább örömöt
okoz, mert a fiúk szülei bizalmukat belém vetették. Bíznak abban, hogy tisztem
nem csak a megkeresztelésig tart, hanem tovább is. A mindennapok megélés-
ben, a neveléssel járó feladatokban - ide értve az erkölcsi és hitbéli terelgetést
is – segítségükre leszek. Ezt én megfogadtam, és ameddig erőm engedi, meg-
teszem.

Mészáros Gabriella, keresztmama

 „Az én lábamat nem mosod meg soha”(Ján. 13,8)

Ünnepekre készülődés, mindig izgalmas dolog. Az Atya szeretete irán-
tunk, emberek iránt, hogy egyszülött Fiát adta értünk, megfoghatatlan a gyer-
mekek számára. Az utolsó vacsorán, Jézus „szolgai formát vett fel”(Fil.2-7), és
megmosta tanítványai lábát, majd közösen elfogyasztották a húsvéti vacsorát.

Hittanórán, visszatértünk a múltba, felidéztük ezt az eseményt, Jézus
tanítványaival azonosulva. Törülközőt tettem nyakamba, egyesével letérdel-
tem a gyermekek elé, megfogtam lábaikat, kicsit megsimogattam, mintha
mosnám, közben rájuk mosolyogtam. Nem mindenki engedte, ami természe-
tes. „Nektek is meg kell mosnotok, egymás lábát” (Ján.13,14) Ki vállalná, hogy
megmossa a többiek lábát? - tettem fel a szokatlan kérdést. Általában csopor-
tonként egy fő jelentkezett, volt ahol senki, és volt két csoport, ahol a résztve-
vők nagyobb része megmosta a többiek lábát, az összeszokottabb csoportok-
ban. Meglepődést, zavart és elcsendesedést váltott ki a többiekben. Akik meg-
tették, a társaik önkéntelenül rájuk mosolyogtak, megölelték őket. Megkérdez-
tem tőlük, lehet-e cselekedetekkel is kifejezni szeretetünket, átérzik-e azt,
hogy Jézus mennyire szerethette övéit? Többen bólogattak. Pászkakenyeret
törtünk meg és adtuk körbe, majd mindenki a saját kulacsából ivott pár kor-
tyot. Meghitt pillanat volt megélni ezt a szeretetközösséget!

A rózsakerti iskolában a felsősöket egy különleges „Pászkavacsorára”
hívtam meg, a későbbi szülői váróterembe. Megterítettem egy asztalt, mécse-
sekkel választottam el a különféle, szalvétával letakart ételeket. A világító mé-
csesek, ünnepélyességet sugároztak. Az ajtón belépő gyermekek meglepődtek
és elcsendesedtek. Körbeálltuk az asztalt, és egyesével megkóstoltuk az étke-
ket, közben elmeséltem, mit miért fogyasztunk... A zsidó Húsvét, Isten csodála-
tos szabadításáról való megemlékezés, az egyiptomi fogságból. A fahéjas-diós
alma, az építkezéshez használt vályogra, a hús, a bárányra, melynek vérével
kenték be ajtófélfájukat az utolsó csapás éjjelén, a szárított petrezselyem és



torma a rabszolgaság keserűségére emlékeztette a zsidókat. Izgalommal kós-
tolgattak, majd egyikük könnyezni kezdett a tormától, szemléltetve, sós köny-
nyek hullatását a szolgaság miatt... Végül, kancsóból vizet töltöttem egy po-
hárba, szándékosan túlöntve, hogy kiömöljön, mire felszisszentek... A kifolyó
víz, Jézus, irántunk túlcsorduló szeretetét jelenti...

Imádsággal zártuk az órákat, hálát adva örömteli történéseinkért, kö-
nyörögve szomorúságainkért, egymásért.

Nehezen álltunk fel az órák végén, mert megérintett bennünket Jézus
és egymás szeretetének megtapasztalása.

Ábrahám Angéla

KOFIRMANDUSAINK

Lévai Bálint 1998. március 3-án születtem Budapesten. Mivel református
családban élek, így 4-7 éves koromig a Halacska Óvodába jártam. Két bátyámat
követve én is a Don Bosco Katolikus Általános Iskola tanulója lettem. Az iskolá-
ban hetente kétszer református hittan órákon veszek részt. Jelenleg utolsó
évemet végzem az intézményben. Mivel már az óvodai évemben elkezdtem
trombitát tanulni, gyülekezetünk ifjúsági zenekarának alapítása óta tagja va-
gyok.

Gönczi Csabának hívnak. 7. osztályos vagyok. A konfirmandus tábort nagyon
élveztem. Jó közösségben voltam, és tetszettek a programok is. Aztán hazajöt-
tem és kellett tanulnom. Nekem nagyon tetszett az egész konfirmálás.

Pintye Márk Zsolt vagyok. A Kempelen Farkas Gimnáziumba járok. A Beth-
len Gábor cserkészcsapat tagja vagyok. Legjobb élményem az előkészítőben a
piliscsabai tábor volt. Brácsázok,  furulyázok és kajakozok.

Gyűrűs Boldizsár vagyok. Diósdon élek a szüleimmel és húgommal. Hetedik
osztályos tanuló vagyok a Gádor Általános Iskolában. Szeretek gitározni és
olvasni. Hetente háromszor judozom már több, mint 8 éve. A konfirmáció
előkészítőre két évfolyamtársammal együtt jártam. A tábor komoly segítséget
nyújtott számomra a felkészülésben. Természetesen sok időt szakítottunk a
játékra is. Én a legjobban a számháborút élveztem. Péter bácsi a másfél év alatt
a tanítás mellett sok humorral járult hozzá a sikeres konfirmációmhoz.

A nevem Török Eszter. A Kempelen Farkas Gimnázium 7. a osztályos tanuló-
ja vagyok. 8 éve versenyszerűen úszok, de szeretek szertornázni és zongorázni
is (ezeket hobbi szinten csinálom). Kedvenc színem a kék, kedvenc állatom az

őzike és a szarvas. A szüleim erdélyiek, ezért Zilahon kereszteltek meg. Amikor
a szüleim ide költöztek, akkor kezdtek ebbe a gyülekezetbe járni. A konfirmáció
előkészítőre 2 évet jártam. Ez időszak alatt nekem legjobban a tábor tetszett,
mert ott megismerhettem a többieket (egyedül jártam felkészítésre), és sok jó
programban vettem részt, melyeket Vanda és Péter bácsi szervezett nekünk.
A konfirmálás után szeretnék járni ifire és templomba is, hogy Isten közelében
maradhassak.

Aszódi Elődnek hívnak. A Kempelen Farkas Gimnázium  8. b osztályos tanu-
lója vagyok. Idén konfirmáltam, öcsémmel Aszódi Leventével együtt. Kedvenc
hobbim az úszás, de a többi sportot sem vetem meg. A konfirmációs felkészítés
során – Nagy Pétert, és Csűrös-Varga Vanda munkáját dicsérve – nagyon jól
éreztem magam, miközben megtanultuk a KT egyszerűsített kérdéseit. A felké-
szítés során számos remek programban vettünk részt. A legjobb talán a pilis-
csabai táborozás volt. A táborozás során és a péntek esti alkalmakkor lehető-
ségünk nyílt jól megismerni egymást és magunkat is. A felkészítés és a progra-
mok egyaránt remekek voltak, és remélem, hogy a következő nemzedékek is
hasonlóan szórakoztató, és tanulságos előkészítőn vehetnek részt.

Jeney Hajnal Sugára vagyok. Hetedik osztályba járok a Budai Ciszterci
Szent Imre Gimnáziumba. Nagyon szeretek sportolni és nyelveket beszélni,
különösen angolul. Kézilabdázom a Fradiban. Van két testvérem, egy húgom és
egy öcsém. Van egy tengerimalacom, akit Kompótnak hívnak. Nagyon-nagyon
szeretek utazni és új helyeket megismerni. A konfirmációs táborba sajnos nem
tudtam menni mert éppen megbetegedtem.

Károlyi Villő Csilla a nevem, 13 éves vagyok. Általában Villőnek, vagy
Vilcsinek szoktak szólítani. A Szent Benedek kéttannyelvű Katolikus Iskolaköz-
pontba  járok,  a  7.  b  osztályba.  Ez  egy  új  osztály  idén  indult,  13  fős  (3  fiú,  10
lány). Kedvenc tantárgyaim a matematika és az angol. Falmászó edzésekre
járok, szabadnapokon szeretek túrázni menni. Ezeken kívül még a 241. csapat-
ban cserkészkedek és festészet szakra is járok.

Ábrahám Norbert vagyok 8. osztályos tanuló. Szabadidőmben sokat gitáro-
zom, játszom az egyházi zenekarban(BRIZ), szeretek focizni, és egyéb sportok-
ban is szívesen részt veszek. A konfimációs tábornak szerintem azok voltak a
legszebb pillanatai amikor közösen imádkoztunk, meg persze a különféle játé-
kok is nagyon jók voltak. A most már ifis csapat nevében szeretnék köszönetet
mondani Vandának, Péternek a 2 éves felkészítésükért.

Köteles Bernadettnek  hívnak.  Három  testvérem  van,  két  öcsém,  és  egy
hugom. A teleki Blanka Általános Iskolába járok. Idén felvételiztem, és jövőre



az Illyés Gyula Gimnáziumba szeretnék menni. Nyolc év német tanulás után
májusban megpróbálom letenni a középfokú nyelvvizsgát. Sajnos a konfirmáci-
ós táborba nem tudtam részt venni, mert családommal síeltem. Emiatt kicsit
nehezebb volt felkészülnöm a vizsgára, de végül szerencsére sikerült.

Ábrahám Flóra vagyok.  14  éves  múltam,  és  a  Szent  Margit  Gimnáziumba
járok. Édesanyám vezeti a gyülekezeti kórust és a BRIZ-t (az ifjúsági zenekart),
amiben én is játszom. Fuvolázok, és hobby szinten táncolok. Építészmérnök
szeretnék lenni, és effelé a legjobb úton haladok.
A felkészülésnél a kedvenc történetem az, amikor lézerharcolni mentünk. Én
Jutkával voltam egy csapatban, és Vanda ellen harcoltunk. Egyszer a lépcső
alján álltunk, a tetején pedig Vanda állt, és lőttük egymást. Egyszer csak Vanda
egy hangosat lőtt, aztán egy perc csönd után megkérdezte: "Lányok, én ledob-
tam egy dinamitot, az talált valamit?"

1% esély

A köznyelv ezt a kifejezést az esélytelenség kifejezésére használja. Mi
nem. A Budafoki Református Keresztény Alapítvány ezt az egy százalékot a
gyülekezeti élet támogatására használja. Az Alapítvány célja, hogy gyülekeze-
tünk tagjainak közösséggé formálódásában, a gyülekezethez tartozók támoga-
tásában vegye ki részét a szolgálatból.

Ennek jegyében támogatja például már évek óta a gyülekezet családi
táborát, mely a közösségi együttlét oldottabb, de nem felszínes formája. Sok
család számára ez az egyetlen nyaralási lehetőség, melyet az alapítványi támo-
gatás teszi lehetővé. Az Alapítvány támogatásával működik a diakóniai szolgá-
lat, és az 1% százalékos felajánlásokból támogattuk a Halacska Óvoda udvará-
nak felújítását is. Az Alapítvány rendszeres támogatója a nyári ifjúsági tábor-
nak, valamint a Szőlőskertnek és a Demjén Kupának is.

Mivel  a  felsorolt  rendezvények  a  gyülekezeti  élet  már  hagyományos
alkalmaivá váltak, fontos, hogy a jövőben is és folyamatosan magas színvona-
lon tudjuk megrendezni ezeket az eseményeket. Ennek támogatását kérjük
most a kedves testvérektől az 1%-os adófelajánlás formájában. Kérünk min-
denkit, hogy a témában eddig érdektelen ismerősöket, barátokat, családtago-
kat és kollégákat is biztasson erre.

Alapítványunk neve: Budafoki Református Keresztény Alapítvány
Alapítványuk adószáma: 18053931-1-43

Köszönettel,
Gaál Tibor, a kuratórium elnöke

Beszámoló
a látogató szolgálat 2012. január és 2013. február
közötti tevékenységéről

A jelenlegi munka előkészítése kb 8 hónapot vett igénybe. Bővült a
NUMERI-ben regisztráltak köre. A Keresztelési Anyakönyvből felvezetésre ke-
rültek azok a családok, akik az elmúlt 4 évben, gyülekezetünkben kereszteltet-
ték meg gyermekeiket. Pillanatnyilag a regisztráció és az újonnan kitöltött
nyilvántartó lapok feldolgozása folyamatosnak mondható. A Halotti Anyakönyv
feldolgozása szintén halad. Ami még hiányosság, az a konfirmáltak nyilvántar-
tásba vétele, de ez mostanra vált a folyamat részévé.

A feldolgozás fontos mozzanata volt, hogy néhány körzet számozását
technikai okok miatt meg kellett változtatnunk, mivel az adatbevitelnél gondot
okozott. A körzet határok nem változtak.

Az újonnan elkészített listák bővebbek, mint az első alkalommal hasz-
náltak, mert célunk az, hogy ne csak a választói névjegyzékben szereplő, vagy a
rendszeresen templomba járó gyülekezeti tagok legyenek a látó terünkben.
Innen vált nehezebbé a feladat, mert a szolgálatban részt vevők létszáma igen
lecsökkent. Jelenleg 5 körzetről mondható el, hogy „működik”, összesen 6 fő
az, aki látogatni tud, bár vannak olyan segítők is, akik az egyéb technikai jellegű
munkákban feladatokat vállalnak. Folyamatosan keressük a megfelelő szemé-
lyeket, akiket egyéni megszólítással próbálunk bevonni a munkába. Várjuk azok
jelzéseit is, akik még nem nyilatkoztak arról, hogy tudják-e vállalni ezt a szolgá-
latot a jelenlegi változásokkal. Sajnos a nem kerületben élő gyülekezeti tagja-
inkkal való ilyen jellegű kapcsolat tartás személyi feltételek hiánya miatt nem
megoldott. Azonban az, hogy öt körzetben tudunk folyamatosan látogatni nem
lebecsülendő.

Fontosnak tartottuk az egyéni felelősség vállalást is a munkában, ezért
arra a megegyezésre jutottunk, hogy mindenki egy évre kötelezze el magát.
Ennek jelentősége, hogy nem kell folyamatosan aggódnunk a még működni
tudó körzetek ellátásáról és még jobban érezzük a munkánk felelősségét. A
gyülekezeti tagok túlnyomó többsége szívesen fogadja minden megkeresésün-
ket.

Újdonság az is, hogy minden megbeszélésen újabb „részfeladat” kerül
meghatározásra az esedékes látogatások kapcsán; például egy-egy csoport
kiemelése - jelenleg életkor szerint. Az is állandó feladat, hogy havonta leg-
alább egy családot látogassunk meg. Eddig ezt sikerült tartanunk, ami éves
szinten igen nagyszámú személyes megkeresést jelent.



A diakónusunkkal történő együttműködés is beindulni látszik. Javasla-
tára új lista készül gyülekezetünk nyugdíjasairól, akiket az eddiginél nagyobb
intenzitással kellene majd látogatnunk. Érkezett megkeresés a cserkészek ré-
széről is, de - egyenlőre - csak elvi síkon működik, bár feladatot már találnánk a
diakónussal egyeztetve. Legnagyobb örömömre az ifi is bekapcsolódott a mun-
kába. Szolgálatukra a fiatal családok körében számíthatunk; feladatukat már
meghatároztuk. Emellett a kapcsolódó rendezvényeink állandó segítői is.

Összegezve: a szolgálat adminisztratív jellegű munkájában a létszámot
elegendőnek tartom, a megfelelő kommunikáció megoldottnak tekinthető. A
nyilvántartási rendszert pillanatnyilag hat fő használhatja. A látogatni tudó
munkatársak megkeresése és folyamatos bevonása azonban sürgető feladat
lenne.

Fraskóné Hatos Katalin

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
Április 1. (Húsv. hétfő) 10.00 Úrvacsorás istentisztelet
Április 2. (kedd) 19.00 Presbiteri gyűlés
Április 5-7. Cserkész tavaszi tábor
Április 6. 13.00-16.00
                                            18.00

Énekeskönyv-javító barkács-délután
Vespera

Április 13. (szombat) Gyülekezeti gyalogtúra
Április 14. 15.00 Református HH találkozó
Április 20. Regionális Ifi találkozó
Április 23 (kedd) 18.00 Budafoki esték.
Április 28. (vasárnap)    17.00 Ajtónyitó istentisztelet
Április 27. (szomb.) 10:00 Körzetek találkozója
Május 4. (szombat)
                                            18.00

Rózsakert nap
Vespera

Május 7. (kedd) 19.00 Presbiteri gyűlés

Május 14. (kedd)             18.00 Canonica vizitatio
Május 16-17. (csüt.-péntek), Pünkösdi iskolai csendes napok Ócsán
Május 18. Pünkösdi koncert – Mozart ifjúsági zenekar
Máj. 19. (Pünk. Vas.) 10.00 Úrvacsorás istentisztelet
Máj. 20. (Pünk. Hétfő) 10.00 Úrvacsorás istentisztelet
Május 22. (szerda)         14.00 Hit és tudomány. Dr. Szűcs Ferenc előadása

a Rózsakerti Demjén I. Ref. Ált. Iskolában
Május 24-25. (pént.-szomb.) Szeretethíd
Május 26.                          10.00
                                             17.00

Cserkész fogadalomtétel, szeretetvend.
Ajtónyitó istentisztelet

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 23-27. Csillagpont tábor Mezőtúron
Augusztus 6. (kedd) 19.00 Presbiteri gyűlés
Augusztus 12-17. Gyülekezeti nyári tábor
Augusztus 28-30 „Bogrács körül” elsős családoknak
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,
Szeptember 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
Január 5. (vasárnap)     10.00 Úrvacsorás 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-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 iratterjesztésben
Bibliákat, énekes könyveket, valamint sok új hasznos,

érdekes, szórakoztató gyermek és felnőtt irodalmat,
színvonalas zenei anyagot tartalmazó

CD-ket és kazettákat kínálunk

mailto:reformatus@bfok.t-online.hu


Halacskáink és március 15.

2013. március 14.-én emlékezhettünk ovisainkkal a Forradalom és
Szabadságharc napjára. Közösen gyűltünk össze, énekekkel és versekkel tiszte-
legve nagyjaink előtt. Sok gyermek számára talán érthetetlen, hogy mi történt
akkor, de igyekeztünk gyermeknyelven elmagyarázni, hogy miért is gyűltünk
össze. Piros, fehér, zöld zászlócskák, párták, huszársisakok emelték az ünnepi
hangulatot. A Felhőcske csoport (nagycsoport) gyermekei táncukkal és verseik-
kel emlékeztek. Gyermekeink örömmel és nagy érdeklődéssel figyelték, hogyan
jelenítik meg öltözékükkel a régmúltat. Kard, huszársisakok, virágok, szoknyák,
mellények és párták. Ilyen lehetett. És szerettük nagyon a hazánkat. És szeret-
jük. Közös imánk  zárta a megemlékezést, majd kicsi huszárokként és kicsi leá-
nyokként vonultak ki Felhőcskéink. Közben esett az eső karikára, Gábor Áron,
Kossuth Lajos és nagyjaink kalapjára.

Nap, mint nap imánkba foglaljuk hazánkat és elültetjük a kis hazasze-
retet magvakat. Reméljük sikerrel.

Pucsok Ágnes

Ezek a gézengúzok...

No nem a kedves, aranyos gyermekeink, hanem a Gézengúz együttes. Néni és
bácsi, mindenféle énekekkel, hangszerekkel, bábokkal, jelmezekkel szórakoz-
tatták márciusban gyermekeinket. Egy mesét, a híres Kőleves tréfás történetét
játszották el, úgy, hogy 6 gyermekünk is szerepelhetett benne. Nagyon élveze-
tes és mulatságos volt az előadás.
Na. Ők a Gézengúzok...:)

Pucsok Ágnes

A Bárka csoport gyermekeinek gondolatai,
párbeszédek…

Óvónő: Gyerekek, ki dolgozik a templomban?
Gyermek: Isten.

Óvónő kérdése Nőnapon: Hogyan, milyen módon tudjuk szeretni a lányokat?
Gyermek: Úgy, hogy ha a lánynak szülinapja van, akkor a fiúk tisztelik magukat.

Március 15-én zászlót lobogtattak a gyerekek, és közben beszéltünk a szabad-
ságról is.
Közben egy gyermek leejtette a zászlót, és hangosan felkiáltott: „Jaj, leesett a
szabadság!”

Az egyik gyermek a húsgombócra mutat ebédnél, és megkérdezi: Ez miből van?
Óvónő: Húsból és rizsből.
Másik gyerek: És gombócból.

A gyerekek új könyveket kaptak. Két gyerek beszélgetett nézegetés közben:
- Szagold csak meg, milyen büdös ez a könyv!
- De a Karácsonyi történet mindig jó illatú.

Óvónő: Bori, milyen szép vagy ma reggel!
              - Én így születtem, nem tehetek róla.

Az egyik kisfiú segítő (napos) volt ebédnél, és kérte az óvónő, hogy igyekezzen.
- Jó, csak felmosom az asztalt.

Lányok beszélgetnek szalvétahajtogatás közben:
- Bogi azért hiányzik, mert „meg van repedve”. (közben a torkára mu-

tat)
- Nem be van rekedve?

a d 

 „Lerajzolhatom az egész rajzcsaládomat? Anya vett gyurmát, és kikészítettük
az egész családot.”

„Képzeld, Ádám nem jól mosakodja meg a fogát!”



„Nézzétek, itt a buszmegállomás!”

„Otthon megtanított anya aludni.”

„Képzeljétek, mi a hétvégén elutaztunk Magyarországra! Ti voltatok már ott?”

„Nézd csak! Meg tudom tartani a fejemen a párnát úgy, hogy leesen!”

„Azt mondta anyukám, hogy én angol(ná)ra fogok járni.”

„Istenem, köszönjük a hálás napot.”

„Köszönöm Istenem, hogy továbbra is boldog vagyok, még az oviban is.”

„Azért vérzik az orrom, mert növekszem.”

„Meggyógyult a vérem, mert volt itt egy seb.”

„Szagold meg a fogam, hogy jól mostam-e meg!”

„Tudtátok, hogy a vastag takarót magyarul pokrócnak hívjuk?”

„Segíts Istenem, hogy ne legyen olyan a lábam, ami mindig mozgik!”

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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