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Szőlőtő és bor a Bibliában

Az interneten böngészve fedeztem fel az egyházi és világi borok 2011-es gödöllői
versenyéről szóló híradást. Azonnal elindította a fantáziámat az a kérdés, hogy mitől
egyházi és mitől világi egy bor. A célja felől lehet ilyen meghatározás: úrvacsorai bor,
vagy kocsmai kimérésre használt bor. Lehet esküvőre, házassági évfordulóra és utcai
gyors ivászatra használni. Az igazi konyhaművészet nagyszerűen tudja a megfelelő
ételeket a megfelelő borokkal párosítani. Ez a magas kultúra része, művészet. A „buli
kultúra” igénytelen és destruktív, káros az egyénre, családra, az egész társadalomra.
Miért ünnepeljük mégis a szüretet, a bort, sőt mit keresünk a fesztiválon? Elég, ha
kinyitjuk a Bibliát és elolvassuk az elején Noé történetét. „Noé pedig földművelő
kezde lenni és szőlőt ültete.”(I Mózes 9,20.) A történet nem túl biztató. Noé megré-
szegedett és ruhátlanul fetrengett sátra közepén. Az apa tekintélye megrendült. Apa
és fia közötti kapcsolat részben megromlik emiatt. Ugyanakkor az Isten és népe kap-
csolat egyik legszebb képe a gazda és a szőlője: (Ézs 5,1 kk, Jer 2,21.,), a béke szimbó-
luma (Zak 3,10.). Jézus a János ev. 15. részében magát nevezi az igazi szőlőtőnek. Az
utolsó vacsorán a bort az ő kiömlő vérének nevezi. A népek nagy eszkatológiai lako-
máján megtisztult erős bort isznak (Ézs. 25,6.). A bor tehát olyan áldás, amely átokká
is lehet, ha rosszul élnek vele.

Az ember nyomorúsága az, hogy minden jó dolgot meg tud rontani. A bor is azon
javak közé tartozik, amely egyben fokmérője is lelki szellemi állapotunknak, szimbó-
luma az igényességnek és igénytelenségnek, a szentnek és a tisztátalannak. Akár
egyházi, akár világi célokra készül, bort csak egyféleképpen szabad készíteni: igénye-
sen és egyféleképpen szabad fogyasztani: kulturáltan.

Vannak helyzetek, foglalkozások, amikor egyetlen kortyot sem szabad fogyasztani: pl.
vezetés (nemcsak autó, lehet repülő, gyorsvasút stb) orvoslás, de hasonlóképpen igaz
ez a nevelésre, tanításra. Nem azt jelenti ez, hogy a tanitó nem ihat bort, csak azt,
hogy ha ivott, akkor már ne neveljen, ne tanítson.

Még fokozottabban érvényes ez az ige szolgáira. Jeremiás panaszolja: „pap és próféta
tántorog részegítő ital miatt, a bor elnyelte őket, szédülnek a részegítő ital miatt,
tántorognak a jövendőlátásban, és inognak az ítéletmondásban”(Jer 28,7.). Ha a
vezető nem ihat egy kortyot sem, akkor ez fokozottan igaz a lelki vezetőre. Tartsa be
a szabályt: amíg ki nem ürül a szervezetéből az alkohol, egyáltalán ne prédikáljon,
Isten nevében ne szóljon. Ady a maga helyén talán mondhatta: ”hajtson a Szentlélek
vagy a kocsma gőze”. Mi azt mondjuk, nincs olyan hely, ahol a kettő keveredhet,
vagy felcserélődhet. Így készüljünk a szüreti mulatságra: az emberi normák érvénye-
sek világiakra és egyháziakra egyaránt, csak reánk még inkább. Vigyázzunk a Krisztus-
ról neveztetett keresztyén név jó hírére, miközben érezzük jól magunkat.

Nagy Péter

Táborban

(gondnoki beszámoló)

II. Thessz.1, 3

„Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim…”

Közel négy hónap telt el az utolsó Hírlevél megjelenése óta. Sok-sok változás történt
a családokban, a gyülekezetben és intézményeinkben is. Ezek közül a különböző
táborok szoktak a legemlékezetesebbek lenni. A több napig (vagy akár több hétig)
tartó együttlét során új oldaláról ismerhetjük meg azt, akit korábban talán csak arcról
azonosítottunk. Közelebb kerülünk egymáshoz. Láthatjuk a másik jó és rossz szokása-
it. Megoszthatjuk a feladatokat, adhatunk és kaphatunk is. Átélhetjük az elfogadás és
a befogadottság örömét. Tartsuk meg ezt a szokásunkat egész évben. Örüljünk an-
nak, hogy Krisztusban vannak testvéreink. Nemcsak a világ minden országában, ha-
nem itt Budafokon is. Több kisebb-nagyobb gyülekezetben és felekezetben. Ennek a
nagy közösségnek kicsi tábora a mi gyülekezetünk is. Ebbe a nyitott és egész évben
működő táborba várunk mindenkit.

Pünkösd hetét a Szeretethíd zárta. Az iskola tanulói a saját intézményük és környeze-
tük csínosítása mellett ellátogattak a Reménysugár Habilitációs Intézetbe és a nagyok
az óvoda udvarának csinosításában segítettek. A munka előtt az iskolásokat a Pető
Intézet színjátszó csoportjának előadása késztette mély gondolatokra.



Május 26-án cserkészeink éves fogadalomtételére került sor,  melyet az általuk szer-
vezett szeretetvendégség követett.
A június az óvodában és az iskolában is a tanévzárás és a legnagyobbak kibocsátása
jegyében telt. Jó látni, hogy a Halacska óvodából kikerülő gyerekek jelentős számban
jelentkeztek iskolánkba és az állami iskolák órarend szerinti hitoktatására is.

Július első hetében volt a gyülekezeti hittanos tábor. Ábrahám Angéla hitoktató veze-
tésével 10 felnőtt mintegy 50 gyermek programját biztosította a mátraházi reformá-
tus üdülőben.

Július 7-én az Európai Keresztyén Egyházak Konferenciája 10 fős delegációját láthat-
tuk vendégül az istentiszteleten és utána ebéden. Köszönöm Topolánszky Ákosnak a
fordítás szolgálatát és az ebéd létrehozóinak és felszolgálóinak valamint a szállítást
vállalóknak a segítségét.

Július 10-19. között cserkészcsapatunk francia cserkészekkel táborozott együtt. Tá-
borzárás után két napig pedig kis számú, de elkötelezett család látta vendégül Buda-
fokon a francia fiatalokat.

Július 22-től Ábrahám Angéla vezetésével lelkes csapat tartott napközis tábort óvo-
dásoknak és hittanosoknak a gyülekezeti teremben. Az ifik tagjai pedig július 23-27.
között a Csillagpont református ifjúsági találkozón képviselték gyülekezetünket.

Augusztus 12-17. között közel 100 résztvevővel került sor gyülekezetünk többgene-
rációs családi táborára Berekfürdőn. A mostani, negyedik tábor már kialakult szoká-
sokkal rendelkezett, így könnyebben alakultak korosztályos és korosztályokon átnyú-
ló kapcsolatok és csoportok. A szervezés oroszlánrészét és a táborvezetés szolgálatát
Papp Tamás presbiter testvérünk végezte. Az igeszolgálatokat gyülekezetünk lelké-
szei végezték. A táborról a Hírlevélben rövid beszámoló található.

Számomra a legfelemelőbb az volt, hogy mindenki a saját lehetőségeivel támogatta
azt, hogy egy nehéz anyagi helyzetben levő, idős sándorfalvi házaspárt hazaszállít-
sunk. A feleség a nyaralás alatt kapott infarktust a Megbékélés Házában. De már
másnap kijött a kórházból, hogy kerekesszéket használó, segítőre szoruló férjét tá-
mogassa. Mikor ezt megtudtuk, akkor Dávid András testvérünk elvállalta, hogy kisbu-
szába betesszük az elektromos kerekesszéket, és hazavisszük a házaspárt a mintegy
200 kilométerre levő otthonukba. Gyülekezeti tagjaink pedig összeadták az üzem-
anyag költséget. Közben a család a férj otthoni felügyeletét megoldotta és a beteg
feleséget be tudtuk vinni a szegedi egyetemi klinikára. Azóta már telefonált is nekem,
otthon van és megköszönte a gyülekezetünk testvéri segítségét.

Augusztus 20-a alkalmából a Nemzeti Színházban vehetett át iskolánk igazgatója,
Nagyné Bitter Ilona kitüntetést. Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára, Áder János
köztársasági elnök megbízásából Balog Zoltán miniszter a Magyar Arany Érdemke-
reszttel tüntette ki igazgató asszonyt. Ez méltó elismerése annak a szolgálatnak és
életpályának, melynek egy szakasza augusztus 15-ével lezárult.

A presbitérium, a tantestület és a tanulók köszöntését a szeptember 1-i tanévnyitón
adtuk át. Köszönjük igazgató asszonynak a türelmét és bölcsességét, amivel hozzájá-
rult a szinte zökkenőmentes átalakuláshoz és azt a nagyvonalúságot, ahogyan előké-
szítette utódja számára az átmenetet. Gyülekezetünk Szabó László szobrászművész
faragott domborművét ajándékozta emlékül. A tanévnyitó istentiszteletet megtisztel-
ték jelenlétükkel Tőkéczki László egyházkerületi főgondnok, Németh Zsolt államtit-
kár, Németh Zoltán kerületünk országgyűlési képviselője, Szabolcs Attila polgármes-
ter valamint Karsay Ferenc és Zugmann Péter alpolgármesterek is.

Iskolánk új igazgatója, Bencze Péter augusztus 16-án vette át az intézmény vezetését.
Sok erőt és áldást kívánunk neki ahhoz, hogy a kerület egyik legnagyobb és legszín-
vonalasabb általános iskolájának eddigi eredményeit tovább tudja fejleszteni közös
reményeink szerint egy 12 osztályos intézmény irányába.

A tavalyi hagyományt folytatva idén is megtartottuk az elsős családok bográcspartiját
augusztus 28-30-án a templomkertben mintegy 230 résztvevővel. Köszönjük a szer-
vezők és segítők szolgálatát.

A presbitérium az igazgatótanács javaslatára szeptember 3-án további 5 évre megbíz-
ta óvodánk vezetésével Ablonczyné Vándor Margitot. Isten áldását kérjük az óvoda
és a gyülekezet építéséért végzett szolgálatára.

Hírlevelünk a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál keretében szeptember 7-8-án gyüleke-
zetünk szervezésében tartott Szőlőskert gyermeksátor alkalmaira jelenik meg. Min-
den gyülekezeti tagot és ismerőseit szeretettel várunk a programok résztvevőiként és
segítőként is. A szeptember 8-i vasárnapon a Szőlőskert sátorban rendhagyó isten-
tisztelet lesz 10.30-kor, a templomban pedig iskolánk elsőseinek befogadó istentisz-
telete kezdődik 10 órakor.

Szeptember 29-én és október 6-án vasárnap este 6 órakor különleges zenei csemege
vár arra, aki eljön. Részletek a plakátokon.

A következő zsoltáros istentisztelet (vespera) úrvacsorai előkészítőként is szolgál
október 5-én. Éljünk jobban ezzel a lehetőséggel!



Felhívom  a  figyelmet  arra,  hogy  a  Demjén-kupa  a  program  ütközések  elkerülése
miatt október 12-én az iskolában kerül megrendezésre.

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

További adakozási lehetőségként továbbra is az iskolalelkészi lakás kialakítására fel-
vett 6millió forintos kölcsön mihamarabbi kiváltását és a hitoktatás támogatására
tervezett hitoktatói alapot ajánlom mindenki figyelmébe.

Sokféle szolgálatunk közös hordozásához ajánlom az alábbi igét a testvérek figyel-
mébe:

Máté. 9, 37

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés:kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön

munkásokat …”

Budafok, 2013. szeptember 4.

Áldás! Békesség!

Németh Géza gondnok

Beszámoló a 2012/2013. tanévi lelkipásztori munkáról

(Elhangzott a tanévzáró értekezleten)

„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost,
hiába vigyáznak rá az őrök.” (Zsolt  127,  1.)  –  mondja  a  Szentírás.  Ez  az  Ige  mind a
lelkipásztorokat, mind mindenkit, aki Isten uralma alatt áll, alázatra int. Így állok most
előttetek, mint aki nem a „sikerekről” számol be, nem a győzelmekről, vagy éppen
kudarcokról, hanem Isten végtelen áldásáról, amelyet megtapasztalhattunk az elmúlt
tanévben.
Az intézményi lelkészségre kétféleképpen tekintek, és szeretnék tekinteni. Egyrészről
a missziói parancs – „tegyetek tanítványokká minden népeket” (Mt 28, 18.) – betölté-

se a fő feladatom. Másrészről pedig a lelkész gyülekezetben szolgál. Ebből is követke-
zik, hogy az iskola egy gyülekezet. Nem közigazgatási, hanem teológiai értelemben.
Nyilván, mondhatjuk, ez a gyülekezet igen jó korfával rendelkezik.
1. Tekintsünk először a gyülekezeti munkára!
Van egy Ige, amelyet egészen szeptemberig nem értettem. „Mert a teremtett világ
sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését…” (Róma 8, 19.) Nem ezt tapasztaltam
általában, de örömmel láttam, hogy a gyermekek, akik a szeretetet, az odafigyelést
és gondoskodást sajnos csak ezen falak között tapasztalták és tapasztalják meg álta-
latok, valóban mennyire szomjazzák a tiszta szót, mennyire nyitottak az építő jó felé.
A hétkezdő alkalmakról hadd szóljak röviden. Először is egész Egyházunkban nincs
még egy ilyen alkalom! Különlegességét talán a diákgyűlés hangulat adja meg. Ezt a
tornaterem, és az eredmények kihirdetése egyaránt elősegítik. Az alsósoknál ehhez
hozzájön még az interaktivitás, a játékos illusztráció. Köszönöm a munkátokat, mind
az áhítatok, mind az előkészület alatt tapasztaltat! Emiatt lehet az, hogy a 397 tanu-
lóból összesen 395-en járnak hétfőn, illetve kedden. Hitbeli szempontból nagyon
fontos ez az alkalom: a tanítást, az egész hetet Isten Igéjével kezdjük meg.
Sok esetben belecsúsztunk az első órákba. Ezért elnézéseteket kérem. Hosszútávon
érdemes lesz majd az áhítatok idejét növelni és több liturgiai tartalommal feltölteni.
Gondolok itt a közös éneklésre és imádságra egyaránt. A tanévzárón láthatóvá vált a
mögöttünk lévő időszak: míg a szülők beszélgettek, a tanulók figyeltek, míg a szülők
megtapsolták az igehirdetést,  addig a gyerekek nem. Mondjuk ki:  a gyermekek már
most (összességében) műveltebbek az egyházi szokások terén, mint szüleik! Év végé-
re sikerült a kicsiket leszoktatni arról az aranyos szokásukról is, hogy az áldásnál föl-
teszik a kezüket.
Nagyon fontosnak tartottam, hogy vendégszolgálókat hívjak meg iskolánkba. Ven-
dég-igehirdetők voltak: Hokker Zsolt evangélikus lelkész kétszer, dr. Lányi Gábor a
felsősöknél, és az ócsai csendes napon szolgált Molnár Péter és Hajdú Bálint Kadosa.
Köszönjük szolgálatukat, mindegyikük igényes, áldott alkalmakat tartott. Jövőre több
embert szeretnék invitálni, hiszen a tapasztalat visszaigazolta az elvárásomat: minél
több pozitív értékrendű elhivatott embert látnak, annál jobb, s közben a szolgálók az
Egyházon belüli jó hírünket is viszik. Szívesen láttam a rendőrtisztet, a trianoni évfor-
duló megemlékezését is a hétkezdőn!
Ehhez kapcsolódik a pünkösdi közös kirándulásunk, csendesnapunk, ami nem is volt
annyira csendes, és jó is volt így. Köszönöm nektek, hogy felkészítettétek a tanulókat,
hogy ott a templomban nem látszott, ki az egyházi iskolába felvett és ki az állami
iskolába. Az a jó keveredés, ami itt is megtörténik a falak között, ott is megtapasztal-
ható volt, és jó is volt így. Örömmel láttam, hogy Pünkösd valódi erejét, boldogságát
élhették át a tanulóink.
Szolgálatom egyik komoly része a lelkigondozás. Hálás vagyok az Úrnak, hogy szülők,
tanárok és leginkább tanulók jöttek és szívesen megosztották egyszerűbb problémái-



kat és igencsak komoly, felnőttek számára is erőt próbáló gondjaikat. Örülök, hogy
most már egyre inkább ti is szívesen jöttök be hozzánk. Szolgálatomat ezen a téren
szeretném továbbfejleszteni, és minél több osztályt közelről megismerni. Jeleztem,
hogy az elsősök családlátogatásába is aktívabban kapcsolódnék be, remélem, lesz rá
lehetőségem.
A lelki gondozás, családsegítés terén jó munkaközösséget alkottunk Ladányiné Sütő
Tünde igazgatóhelyettessel és Simon Anikó szociál-pedagógussal, illetve az osztályfő-
nökökkel is. Februárban követendő példaként emlegettek a kerületi Családsegítő
Szolgálat és Gyermekvédelmi Központnál. Köszönöm Tündének, hogy a kezdeti ne-
hézségeken szakértelmével, közvetlenségével és nyitottságával átsegített minket!
Köszönöm azt, hogy sokan részt vettetek a péntek reggeli tanári imaközösségben,
amelyben átérezhettük azt, milyen, mikor egymás terhét hordozzuk. (Gal 6, 2.)
Egy lelkipásztornak sok úgymond közegyházi tevékenysége is adódik. Így szorosan
tartottam a kapcsolatot a fenntartóval, aktívan kivettem a részemet az egyházi testü-
letekben való munkából, amelyből keveset láttok, de szolgálatom szerves részévé
tartozik.
2. Szeretnék még röviden a missziói munkáról is szólni, bár az előbb felsoroltak nagy
része szintén missziói jellegű.
Idesorolnám a 7-8. osztályosoknak szervezett klubdélutánt, melyre lelkesen jártak,
leginkább a nyolcadikosok. Öröm volt, hogy a szigorúan nem vallásos témájú alkal-
mak jól sikerültek. Ezek közül kiemelnék egyet, melyet az írásbeli eredmények után
tartottunk. A sok csalódással, elkeseredéssel érkező végzősök az alkalom végére jó
kedélyűen, felszabadultan távoztak.
Szép alkalmunk volt az általában havonként megrendezett Ajtónyitó istentisztelet.
Bár egyre kevesebben vettek részt rajta, szeptembertől újragondolva, lelkesen fogjuk
folytatni ezt az alkalmat.
A misszióhoz hozzátartozott az ősszel megtartott, felsősöknek szánt Biblia-osztás.
Minden tanuló elfogadta a Gedeon Társaság vezetői kezéből és jó volt látni, hogy
sokan hosszú ideig magukkal hordták és bizony, olvasgatták is! Remélem hatással
volt rájuk, ahogy az Ige mondja: „Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk Igéje
örökre megmarad.” (És 40, 8.)
Az egyházi jelleg nélkülözhetetlen része a szeretetszolgálat, diakónia megjelenése.
Sokszor tudtunk rászoruló gyermekeknek segíteni. Kék vödörrel, cipős doboz aján-
dékkal, különböző ruhaneműkkel, tartós élelmiszercsomaggal, cirkusz- és mozijegy-
gyel, az ajtónyitón befolyt perselypénzzel. Külön említésre méltó, hogy sikerült elhe-
lyeznünk egy tanulót édesanyjával a Családok Átmeneti Otthonába.
A Szeretethíd rendezvényről Ábrahám Angéla is írt beszámolójában. Iskolánk nívóját
emelte az, hogy Pál Sándor, a Református Szeretetszolgálat elnöke a mi iskolásaink-
kal vett részt a programokon. Jó érzéssel tölt el, hogy az aznap megpendített érzelmi
húrok nem hagytak alább: a héten újra eljutott pár tanulónk a Reménysugárba, hogy

szolgálatukkal vigyenek örömet az ott lakók számára. Tanulóinkra nagy hatást gyako-
rolt a Pető Intézetes kortársaik színpadi produkciója.
Egy alkalmat még hadd emeljek ki, ami iskolánkhoz tartozik. Sípos Olimpia 1. a. osztá-
lyos tanulónkat keresztelhettem meg a gyülekezet közösségében. Köszönöm a taní-
tóknak, hitoktatónknak, hogy részt vettek a keresztség szentségének kiszolgáltatá-
sán!
Az egyházi jelleg szépen kidomborodott iskolánk fontos eseményeiben. Ahogy idén-
től  saját  szószékkel  és  úrasztalával,  úgy  jövő évtől  saját  úrvacsorai  kehellyel  és  ke-
nyértartóval fog bővülni iskolánk liturgiai eszköztára.
Kálvin  János  szerint  az  igazi  Egyháznak  négy  jellemzője  van:  a  sákramentumok  (ke-
resztség és úrvacsora) helyes kiszolgáltatása, az igehirdetés tiszta gyakorlása, az egy-
házfegyelem, és a diakóniai élet komolyan vétele. Örömmel látom, hogy iskolánkra
mind a négy pont igaz. És mind a négy pontban fejlődik és előremutató tervekkel áll
Isten előtt. Nem öncélúan, nem saját sikerünk okán, hanem azért, hogy „az igazság-
hoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől Őhozzá, aki a fej, a Krisz-
tus.” (Ef 4, 15.)
Köszönöm a figyelmet.

Bp., 2013. június 20.

Cs rös András intézményi lelkész

Bencze Péter

iskolánk új igazgatója

1958. december 9-én születtem Kapuváron. Édesanyám, Sövegházy Éva tanárnő volt,
édesapám, néhai Bencze Péter agrármérnökként a mezőgazdaságban dolgozott.
Általános iskolába Iváncsán jártam, ahol édesanyám volt az iskola igazgatója. Közép-
iskolai tanulmányaimat az érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban végeztem.

Az érettségi után négy évet az egészségügyben töltöttem, majd felvételt nyertem a
debreceni Tanítóképző Főiskola tanítói szakára. A diplomaszerzés után meghívást
kaptam a főiskola technika tanszékére, ahol a zártláncú televíziós munka felvételeit
irányítottam. Azonnal folytattam tanulmányaimat a Kossuth Lajos Tudományegye-



temen, ahol számítástechnika tanári képesítést szereztem 1988-ban. Diplomamun-
kám a tanítóképző főiskola tanulmányi osztálya számára készített ösztöndíj bérszám-
fejtő program volt. Az egyetemi évek alatt a főiskolán tanítottam is, technika tan-
tárgy-pedagógiát és számítógépes ismereteket oktattam.

1989-ben Érdre költöztem és Százhalombattán, egy informatikai képzésre szakoso-
dott szakközépiskolában kezdtem dolgozni. A szakképzésben 12 évet töltöttem, és
olyan szakmai tantárgyakat tanítottam, amelyekből a tanulók érettségi-képesítő
vizsgát tettek.
A tantestület kérésének engedve, 1998-ban megpályáztam az iskola igazgatói beosz-
tását, amelyet el is nyertem. A szakközépiskolai oktatás mellé 2000-ben beindítottuk
a gimnáziumi képzést, ECDL vizsgaközpontot hoztunk létre, és beindítottuk a Dolgo-
zók Gimnáziumát is. Ezzel egyidejűleg többféle iskolarendszerű, és tanfolyam jellegű
szakmai képzés zajlott. 2001-ben megszereztük a MOL dolgozóinak kizárólagos to-
vábbképzési jogát angol nyelvből és informatikából.
2002-ben, az őszi választások után az újonnan megválasztott polgármesterrel (és
képviselőtestülettel) nem tudtam együtt dolgozni, így közös megegyezéssel eljöttem
az iskolából.

Közel egy évig saját vállalkozásomban tevékenykedtem, oktatási intézményeket vilá-
gítottam át és tettem javaslatot a hatékonyabb működtetésre.

2003 tavaszán Ercsi város általános iskolájának szakértői munkáját végeztem, majd
felkértek a megüresedő iskolaigazgatói állás megpályázására, betöltésére. Az ercsi
Eötvös József Általános Iskolában öt évig dolgoztam. Sajnos a leírt elképzelésekből
semmit sem sikerült megvalósítani, mert a település anyagi helyzete többszöri lét-
számleépítést és különböző megszorításokat követelt. Fejlesztésre, az oktatás át-
strukturálására nem volt anyagi fedezet. A pedagógiai munkát nagyon megnehezítet-
te a település etnikai összetétele, tanulóink harmada cigány származású volt. Ebben
az időszakban a renitens roma fiatalok büntetlenséget élveztek, és ezt kihasználva
fegyelmezhetetlenné és kezelhetetlenné váltak. Sajnos az őslakos romákhoz csatla-
koztak  a  -  jobbára  a  fővárosból  kiköltöző és/vagy  bujkáló  -  bűnöző elemek is,  így  a
felhígult etnikum nagyon próbára tette a város lakosságát és persze a tanári  kart is.
Meg kellett tanulunk a roma törvényeket, meg kellett ismernünk szokásaikat, élet-
formájukat, kommunikációjukat. Nehéz időszak volt, de nagyon tanulságos.

2008-ban megpályáztam és elnyertem a kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói beosztását. Az
anyaiskola mellett még két általános iskola tartozott hozzánk, ezek tagintézményeink
voltak. Az itt töltött idő alatt ECL és ECDL vizsgaközpontot alakítottunk ki, sikeresen

pályáztunk IKT eszközökre, akadálymentessé tettük az iskolát. (Öt év alatt három
pályázaton kb. százötvenmillió forintot nyertünk és költhettünk fejlesztésre.) Komoly
eredményként tarthatom számon, hogy az általános iskolában tanuló gyerekek több
mint fele bejáró, azaz a szülők ezt az iskolát választották.  A gimnáziumban ez az
arány 70% körül mozog. Az iskola jó hangulatú, a tanulók szerettek ide járni. A neve-
lőtestület tagjai éltek a számukra biztosított tanári szabadsággal, nagyon színvonalas
munkát végezve tették vonzóvá az iskolát.

Családom, egyházi kötődésem

A református szellemiséggel nagyon korán találkoztam, apai nagyapám református
lelkész volt. Családomban ő gyakorolta rám a legnagyobb hatást. Ő vitt be Farkas
József gyülekezetébe, ahol tizenöt évesen konfirmáltam. Később az érettségi letétele
után Budapestre kerültem, így nagyapámmal napi kapcsolatban voltam. Ekkorra
tehető hitéletem ébredési szakasza. Apám bátyja is lelkész volt a Nyírségben, Vaján,
ő vette át nagyapám gyülekezetét.  (Érdekességként megjegyzem, hogy Vaján három
generáción át apa és fia követik egymást a szószéken, most unokaöcsém a reformá-
tus lelkész.) Debrecenben formálisan nem voltam tagja gyülekezetnek, ha tehettem,
továbbra is a Gyulai Pál utcába jártam.

Feleségem, Dizseri Márta. Házasságkötésünk után egy rövid ideig Százhalombattán
éltünk, majd Érden, ahol szüleink is laktak, családi házat építettünk. Azóta is itt la-
kunk. Mindketten tanárok vagyunk, feleségem jelenleg az érdi Vörösmarty Mihály
Gimnázium igazgatóhelyettese. Édesapja, Dizseri Sándor az érdi gimnázium alapító
igazgatója, később oktatási tanácsos a Zsinaton, s az ő nevéhez kötődik a Református
Pedagógiai Intézet megalapítása is. Nagy szerepe volt a Baár-Madas Gimnázium visz-
szaszerzésében.
Én magam négy évig tanítottam itt informatikát. Az iskola hangulata, alakuló arculata
és a nevelőtestület óriási hatást gyakorolt rám. Ekkor éreztem először, hogy mit
jelent egy egyházi iskola kollektívájához tartozni, nyíltan, szabadon megnyilatkozni, a
reggeli áhítaton a diákokkal együtt részt venni.
Családommal az érd-parkvárosi református gyülekezethez tartozunk, feleségem
presbiter, (apósom és édesapám is az volt), a gyermek- és ifjúsági missziót irányítja.
Lelkészünk dr. Vassné Baki Ilona.
Otthonunk állandó színtere rendszeresen tartott biblia óráknak.
Négy lányom van. Blanka konduktor, jelenleg a bécsi egyetem pszichológia szakán
tanul. Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakon végzett, a mexikói nagykövetségen
dolgozik. Zsófia a Corvinus Egyetem média-kommunikáció szakos hallgatója, Anna-
mária gimnáziumba jár.



Néhány gondolat elvekről, módszerekről

Számomra  mindig  nagyon  fontos  volt,  hogy  az  iskola,  ahol  dolgozom,  gyermekköz-
pontú legyen, a diákok szeressenek oda járni, hiszen napjuk nagyobbik részét ott
töltik. Elengedhetetlen a munkahely jó hangulata, mind a diákok, mind a pedagógu-
sok számára. Egy presszionált, túlszabályozott közösség egyrészt szorong, másrészt
egy idő után elveszti kezdeményező készségét. Tanárként és vezetőként megtapasz-
taltam, hogy emberséggel, egy-két jó szóval többre megyek, eredményesebb vagyok,
mint szigorral, vagy a szabályok lélektelen betartatásával.
A kollégáim számára mindig igyekeztem a lehető legnagyobb tanári szabadságot
biztosítani. Úgy vélem, hogy a kitűzött célokhoz több úton is el lehet jutni. A „több
út” viszont a választás lehetőségét is magában hordozza. A tanítás folyamatában a
pedagógust hagyni kell választani, engedni kell, hogy a saját módszereit alkalmazza,
mert ekkor a leghatékonyabb. A tanárnak pedig tudnia kell élni a számára biztosított
szabadsággal, így létrejöhet egy olyan munkakapcsolat, amely mindenki számára
előnyös, és biztosítja a kitűzött célok leghatékonyabb megvalósítását.
A nevelés terén a mintaadást tartom a legfontosabbnak. Ha bemegyünk egy közös-
ségbe, ott egész lényünkkel hatunk. Megjelenésünk, magatartásunk, beszédmodo-
runk „ragadós”, és minden esetben példa. Ezért rendkívül fontos, hogy a gyermekek-
kel foglalkozó szakember ne csak a szakmáját tudja, de legyen kiegyensúlyozott,
következetes, hiteles, legyen „hátországa”, amire támaszkodhat és szeresse, amit
csinál.

Az iskolában az oktató–nevelő munka a legtöbb esetben csoportban zajlik. Ki kell
tudnunk használni a közösség nyújtotta előnyöket, hiszen a gyerekek egymásra is
hatnak, egymást is nevelik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az egyéni bánásmód
háttérbe szorulhat. Rendkívül fontosak azok a beszélgetések, amelyek tanár és tanít-
vány között négyszemközt zajlanak. Ekkor ismerjük meg a gyermek lelkét, tudjuk
irányítani érzelmeit, segíthetünk megoldani problémájukat. Ehhez empátia és sok-
sok türelem kell. Fontos, hogyha olyan lelki problémával találkozunk, amelyet nem
tudunk kezelni vagy megoldani, merjünk segítséget kérni erre hivatott szakemberek-
től. Vezetői pályafutásom alatt végig, minden iskolában együtt dolgoztam egy pszi-
chiáterrel, aki hol a tanulók, hol a tanárok lelkét ápolta. A református iskola nagy
előnye, hogy az iskolalelkész folyamatosan rendelkezésre áll, a gyerekek akár közvet-
lenül is fordulhatnak hozzá. Ezzel válik valóra az, hogy az iskola nem csak oktat, nem
csak nevel, hanem az egész személyiséget alakítja, fejleszti, fejődését testi és lelki
vonatkozásban kontroll alatt tartja, formálja, és a szükséges beavatkozásokkal jó
irányba tereli.
Ehhez a munkához szándékom hozzájárulni a magam lehetősége szerint, folytatva azt
a jó hagyományt, amit az iskola nevelőtestületének köszönhet évtizedek óta.

Szeretném megköszönni a felkérést és a bizalmat. Célom a zökkenőmentes beillesz-
kedés a nevelőtestület és az iskola életébe. Minden igyekezetemmel azon leszek,
hogy a vezetőváltás okozta átmeneti időszak minél kiegyensúlyozottabbá váljék.
Hosszútávon pedig egy tizenkét évfolyamos, érettségit adó iskolát szeretnék kialakí-
tani a fent leírtak szem előtt tartásával, ami nagy kihívás, szép feladat.
Mindezen célok eléréséhez és a mindennapi feladatokban való tisztán látáshoz azon-
ban alapvető zsinórmértékem az Úr Isten szándékának figyelembe vétele.

Bencze Péter

Hittantábor Mátraházán

Emlékszem, amikor elsős voltam és először hallottam a hittan táborról, még
nem tűnt ez az egész dolog olyan nagyon vonzónak. Még kicsi voltam és először kel-
lett volna valahol máshol aludnom a szüleim nélkül. Minden miatt aggódtam: hogy
nem fog ízleni az étel, hiányozni fog anyukám és úgy egyáltalán nem érzem magamat
jól a táborban. Végül azért indultam el mégis, mert egy nagyon jó barátom is jött.
Ezek után elég nehéz volt 7 évesen a pályaudvaron szembesülni azzal, hogy az illető
bizonyos okok miatt csak két nappal később tud csatlakozni hozzánk. De megérte
elmenni, és most a hatodik táborom után is örömmel gondolok vissza arra a hat
napra.

Azóta  sok  év  telt  el  és  még  mindig  a  táborok  lelkes  híve  vagyok.  Az  első
években még Balatonfenyvesen szálltunk meg, de aztán már Mátraházára mentünk.
Ezzel az állandó programok tekintetében annyi változás állt be, hogy a balatoni
strandolásokat túrák váltották fel. Mint minden normális gyerek kezdetben én is
húztam a számat és már a második lépésnél halálosan fáradt voltam, de a végére ezt
is pozitív csalódásként éltem át.

A tábor elején beosztottak minket családokba, azon belül testvérpárokba,
hogy velük együtt vegyünk részt bizonyos foglalkozásokon. Amikor az első túrán azt
mondták, hogy beszélgessünk a testvérünkkel, akkor úgy gondoltam, hogy végig
csöndben fogunk menni egymás mellett, de aztán kb. 2 óra múlva vettem észre, hogy
már rég a saját barátaim mellet lehetnék, de még mindig beszélgetünk. Az a barát-
ság, ami akkor alakult ki még most, egy év múlva is erős és remélem, hogy sokáig
kitart. De nem csak nekem sikerült jól a testvérválasztás. Az sem elhanyagolható
tény, hogy itt nem tiltják a jelenlévők íratlan szabályai a testvérek közti szerelmet.



Mint már említettem a családok közösen vesznek részt foglalkozásokon.
Együtt csinálnak egy-egy színdarabot, melynek stílusát és főbb témáját kisorsolják.
Ha összeadnánk életem összes nevetését, szerintem legalább a felét ezek a színda-
rabok tennék ki.

A bibliai foglalkozásokon és a kézműveskedéseken korosztályok szerint va-
gyunk elosztva. Ennek főleg a kisebbek örülnek, mert nekik e nélkül a a nagyobbakkal
eltöltött idő nélkül is a tábor végére elegük lesz a cuki szóból.  Az  énekléseken  az
énekeken kívül még sok érdekes dolgot tanulunk, mint például, hogy ne mond a
hittan táborra, hogy „nem érek rá.” Hogy miért? Jövőre a táborban megtudod!

Tóth Eszter

a d 

Az idei tábor nagy lelki töltés és élmény volt számomra. Itt minden arról
szólt, hogy a gyerekeknek mi a jó és az öröm.

Voltunk kalandparkban, ahol bob, labirintus, vízi gömb, ugráló vár izgalmas
élményt nyújtott és mindenki a saját habitusának megfelelő programon vett részt.

A gyerekek remekül bírták a 4 órás túrákat csodaszép tájakon, még csak el
sem fáradtak. Minden nap kétszer volt énektanítás. Az idén igazi keresztyén slágere-
ket tanultunk, 3 gitár, 2 fuvola, 2 oboa, 2 furulya kísérettel. Ez már nagy zenekarnak
számít és fantasztikus hangulatot teremtett. Némelyik dalhoz kaptak kicsi ütős fa-
hangszereket, és  volt, amit pantomimes mutogatással adtunk elő.

Az  éjszakai  túrára  mindenki,  még a  két,  befáslizott,  fájós  lábú  gyerek  is  el-
ment világító Szent János bogárkákat és mókusokat csodálni. Természetesen min-
denki zseblámpával és tetőtől talpig befújva szúnyog és kullancsriasztóval.

A bio kecske farmon tett látogatás is remekül sikerült, ahol kicsi kecskéket
lehetett etetni, simogatni. Sütöttek nekünk kemencében kenyeret, amit a gyerekek is
- akinek kedve volt - dagaszthattak. Az előző napi kézművesen csináltunk egy hatal-
mas fehér vásznat, amit felosztottunk 60 részre. Mindenki a saját részére felírta a
nevét filccel, bekentünk egy nagy falevelet festékkel, majd mind a két tenyerünket és
rányomtuk a vászonra a nevünk fölé. Gyönyörű színes látvány lett. A kecske farmon
kiterítettük a fenyves árnyékos helyre és a Mariann elmondta az úrvacsora lényegét,
majd felszeltük a frissen sült kenyeret és mindenki vett egy szeletet. Az 50  állandóan
zsibongó gyerek megérezte az egész lényegét és síri csendben tovább adták a tálcá-
kat és megették a frissen sült csodás kenyeret.

Az utolsó előtti napon meleg volt és megkértük az üdülő vezetőjét, hogy a
gyerekeknek engedhessük a slagozást. Permetezőre állítottunk két slagot, amiben a
víz is meleg volt, és aki hozott fürdőruhát, az nagy boldogan ugrálhatott fél órát a
hűsítő permetben.

Utolsó este 5 csapat 5 féle stílusban színdarabot adott elő egy bibliai rész-
ből. Western, talk-show, krimi, népmese, tv híradó közül lehetett választani. Órákig
úgy nevettünk, hogy leestünk a székről. Vittünk egy csomó jelmezt, mindenki beöltö-
zött a szerepének megfelelően.  Nagy kreativitással, átéléssel adták elő a jeleneteket
és jól improvizáltak a szövegekben, szuperek voltak. Utána még tábortűz mellett
gitárral énekelgettek legalább 2 órát. Ki nem hagyták volna!

A takarító nénik teljesen odavoltak, hogy ilyen csapatot még nem láttak,
mert gyönyörű rend volt minden szobában.  Ugyanis pontoztuk minden reggel a
szobai rendet és kezüket, lábukat összetörték, hogy magasabb pontszámot érjenek el
és szép rend legyen a szobájukban.

A konyhás néniknek énekkel, gitárkísérettel köszöntük meg a finom étele-
ket, sütiket, mert nagyon finom volt minden!

Amíg lesz hozzá egészségem, szeretnék minden évben, segítőként részt
venni a hittan táboron.

Szalai Zsuzsa

Újra Berekfürd n

A gyülekezeti tábor, melyen majdnem százan vettek részt, az idén is a már jól ismert
berekfürdői helyszínen zajlott.

A napi program a reggeli áhitattal kezdődött, melyet Nagy Péter, Papp-Tóth Viola,
illetve Csatai Viktória tartott. A reggeli után a lelki-szellemi fejlődés-növekedés téma-
körében hallhattunk előadásokat Dr. Szűcs Ferenc professzor úrtól, illetve Visky And-
rástól. Az előadásokon elhangzottakat kiscsoportos beszélgetéseken gondolhattuk
tovább, vitathattuk meg. Ezeknek összegzésére még ebéd ellőtt kerítettünk sort.

Az ebéd utáni szabadidő eltöltésére változatos lehetőségek kínálkoztak.

A vacsora utáni evangélizációs áhitatokat Csűrös András tartotta Haggeus próféta
könyve alapján.

Az esti programokat filmvetítés, táncház, családi „ki-mit-tud?”, gyermekek akadály-
versenye és tábortűz tette változatossá.

Csütörtökön egész napos kirándulás volt a Tisza-tavi Öko-centrumba, ahol olyan jól
érezte magát a társaság, hogy elhatározták a jövő évi repetát.



Szombaton délelőtt úrvacsorás istentisztelet zárta az együttlétet. Ebéd utánra már
csak a csomagolás, hazaindulás maradt.

Köszönhetően a sok lelkes segítőnek, akik változatos programokkal kötötték le a
gyermekek idejét, a szülők nyugodtan vehettek részt a nekik szóló programokon.

Akik részt vettek az idei héten, azok az élményeiket felidézgetve várhatják a követke-
ző évi alkalmat, s reméljük, hogy a fentieket olvasva mások is kedvet kapnak a jövő
évi együttléthez.

(Az összefoglaló Dr. Nemeskéri Sándor naplója alapján készült)

Teológusok Skóciában

Ha visszagondolok erre az utazásra még mindig kicsit eufórikus állapotban vagyok,
mert nem is tudom egészen elhinni, hogy ebben az évben - és még csak 8 hónap telt
el az belőle - öt hetet tölthettem ebben a csodálatos országban. Különleges, mert ez
az állam képes volt megvalósítani azt, amiről kicsit Lajos király is beszél Toldi Miklós-
nak a Toldi estéjében:
„ Hajt az idő gyorsan - rendes útja eljár -
Ha felülünk felvesz, ha maradunk, nem vár”
De képes volt úgy eleget tenni a kor kihívásainak, hogy egyszersmind megőrizte nem-
zeti hagyományait. Jól tükrözi ezt a kijelentést az, hogy szinte minden utcasarkon volt
egy skótdudás, persze népviseletben. Ennek köszönhetően egész Skóciát betöltötte
az egyedülálló skót zene. De a legmegkapóbb mégis az volt, amikor egy 10 év körüli
kisfiú próbálta meg tehetségével elkápráztatni a hallgatóságát. Ez is, de számtalan
más  apró  dolog  is  jelezte  számunkra,  hogy  a  skótok  egy  egészséges  nacionalizmust
képviselő kicsiny nép, akik igencsak határozottan kijelentik, hogy ők nem angolok,
hanem skótok. Ennek köszönhetően mindenki számára ingyen biztosítják a teológián
az oktatást - mint, ahogy azt a rektor el is mondta -, kivéve az angoloknak. Büszkék a
történelmükre, és ezt a külföldiekkel is tudatni akarják. Nincs skót gyerek, aki ne
ismerné a híres szabadságharcos, William Wallace nevét. Egymást érik a várak, ame-
lyek mind egy-egy szeletét mutatják be az elmúlt századoknak. Ha ez mégsem elégí-
tene ki valakit, akkor még mindig ott van a leírhatatlan panoráma hegyekkel, völ-
gyekkel, folyókkal, túrázási lehetőségek garmadájával, és persze a le-leereszkedő
köddel, ami annyi tündérmesének szolgált táptalajul. Nem feledkezhetünk meg
azonban Loch Ness-i szörnyről sem, akit a népnyelv csak Nessiként emleget. Egy VI.
századi feljegyzés alapján indult a legenda, amit a ’30-as években elevenítettek fel

(feltehetőleg ekkorra megérett az idő egy új turista paradicsom létrehozására). Bár
mára már bebizonyították, hogy Nessi léte gyermeteg mese, de mégis mindenkiben
megszólal a hang, hogy „ezt a mesét mondd el még egyszer anya”.
Végül kötelességemnek érzem, hogy minden kételyt eloszlassak a skótok smucigsá-
gával kapcsolatban. Így sajnos a skótos viccek is idejétmúltakká válnak, de a híres
skót sóherség nem igaz! Amilyen kíváncsisággal és szeretettel fogadtak minket az
egyes gyülekezetek, az azt mondatja velem, hogy van még mit tanulnunk tőlük. És
most ezernyi érvet lehetne felhozni, amivel csorbíthatnánk vendégszeretetük kifeje-
ződéseit, ami távolba nyúló társadalmi beidegződésekre vezetni vissza, de talán a
kedvesség ingyen is osztogatható.
Végső hangként csak annyit a margóra, hogy Skócia egy olyan ország, aminek a klí-
máját is szívesen elviselném. Szemerkélő eső, egy lenge esőkabát és már indulhat is a
reggel, ami egy távolról odacsöppenőnek mindig új varázslatot rejteget.

Pet  Gerg  és Veres Kata

Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó 2013. Mez túr

      Négy nap. Mindössze ennyi idő adatik arra, hogy belevesd magad a kétévenként
megrendezésre kerülő Csillagpont forgatagába. Nem sok idő, de nem is kevés, ha azt
vesszük, hogy a kárászoknak mindössze egyetlen napjuk van arra, hogy elintézzék
minden ügyes-bajos dolgukat. Négy nap, amire kapsz egy közel 80 oldalas program-
füzetet és egy körülbelül két oldalt kitevő hibajegyzéket. Mindezt úgy, hogy a dél-
előttök elrepülnek a főelőadással és a kiscsoportos beszélgetésekkel. Kettőtől meg
indul a hajrá, hogy minél több dolognak tanúja lehess. Sajnos, Hermionéval ellentét-
ben a legtöbbünknek nincs olyan órája, amivel visszapörgethetné az időt, hogy min-
denhol jelen lehessen. Ezért az elfojtódás legvégső pontjára eljutva szelektálni kell,
vagy a stressz oldás utolsó mentsváraként falat mászni. A cím pedig a kavalkádra
utal, a megközelítőleg 50o C-os sátorra, a mobilzuhanyzókra, esetleg az étkezéseket
kísérő sorban állásra, de mindez hozzátartozik a Csillagpont-érzéshez, mert ez teszi
igazán fiatalossá, spontánná, jelezve, hogy ezt a hetet fiatalok szervezik fiataloknak,
hogy tudhassuk, hogy nem vagyunk egyedül. Sőt, nagyon is sokan vagyunk! Most is
közel  3700-an,  amely  számadat  meg  sem  felel  a  valóságnak,  mert  ha  mindenki  ott
lett volna, akkor Mezőtúr városa talán el is süllyedt volna Atlantiszhoz hasonlóan. De
meglehet, hogy csak a helyi pizzázó forgalma nőtt volna meg ugrásszerűen.
      Lássuk be, még így sem volt rossz. Amerre a szem ellát, mindenhol sátrak és Csil-
lagpontos pólóban futkározó lelkes érdeklődők, akik közül volt olyan, akinek ez az
alkalom volt a vízválasztó, hogy a keresztényeket vagy a normális embereket választ-



ja-e. Remélem, hogy sikerült normálisak, akarom mondani a keresztények mellet
döntenie. Szerintem nem volt nehéz dolga, mert rövid időn belül mindenkit felkap a
Csillagpont-láz és Csillagpont ajándéküzletének kínálata. A gombaként földből kinövő
kávéházak kiszolgálása, a Guiness-rekord kísérlet vagy a mindenhonnan ismerősként
rád tekintő arcok. De honnan ismerem? - teszed fel a kérdést, majd átsiklasz rajta,
mert megnyugszol abban, hogy az előző Csillagpontról. Vagy a következőről? Már
nem is tudod, de ott akarsz lenni, hogy újból megidézd a Csillagpont szellemét. És
újból hálát adj egy párakapuért.

Pető Gergő és Veres Kata

Ifi hétvége Pilismarótón

Július közepén az a budapesti teológia pilismaróti vendégházában volt új ifjúsági
csoport első közös hétvégéje. Mondhatni, egymást érték a jobbnál-jobb kikapcsoló-
dási lehetőségek, mert a következő héten már a Csillagpont volt. Az indulás vasárnap
délután volt, és a résztvevőket Csűrös-Varga Vanda vezette. A három nap alatt az
áhítatokon kívül volt számtalan szabadidős játék, városnézés, strandolás is. A hétfői
napot Esztergomban töltöttük. A nap elején a megjelentek feladatlapokat kaptak,
amin különféle vicces fejtörők voltak a meglátogatott várossal kapcsolatosan. Ezek
megoldási lehetőségein jókat vidultunk. De még egy kis napfürdőzés is belefért a
sűrített programba, amit valamennyien megúsztunk leégés nélkül. Kedden újra fel-
bolygattuk a házikónk kertjét a vasárnap délután és este már megszeretett zászlós
játékkal. Aki ott volt, lelkesen várja a következő nyári alkalmat.

Pet  Gerg

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 hon-
lapján, vagy érdeklődjenek a lelkészi iroda telefonszámán.

Időpont Program
Szeptember 14. (szombat) Evezős túra
Szept. 15. (vasárnap)    10.00 Hittan tanévnyitó (szeretetvendégség)
Szept. 22. (vasárnap)    10.00 Halacska Ref. Óvoda - befogadó istentiszt.
Szeptember 27. (péntek) Halacska nap az óvodában
Szeptember 29. (vas.)  18.00 Barokk koncert blockflötén és csembalón
Október 1. (kedd) 19.00 Presbiteri gyűlés
Október 5. (szombat)   18.00 Vespera
Október 6. (vas.)            18.00 Barokk koncert csembalón
Október 8. (kedd)          18.00 Budafoki esték Egy református mártír élete
Október 12. (szombat)  9.00- Demjén Kupa – sportnap  az iskolában
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 27. (vas.)          17.00 Ajtónyitó istentisztelet
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
Nov. 24. (vas.)                 17.00 Ajtónyitó istentisztelet
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. (szerda Halacskás karácsonyváró áhítat a templomban

Dec. 19. (csüt) Az iskola jótékonysági koncertje a budatétényi
katolikus 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
17.30 Női bibliaóra (kéthetente)

Csütörtök
  8.00 Bibliaóra
19.30 Ádám kör (kéthetente)

Péntek
18.30 Gyülekezeti foci a BMTE pályán

Szombat
18.00 Vespera (minden hónap első szombatján)
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