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A darázsfészek
Gondolatok reformáció idején

Gyülekezetünk egyik tagjának szép nagy kertje van. Ez azt is jelenti,
hogy folytonosan gyönyörködhetnek a számtalan énekesmadár
szépségében, kedves jelenlétében. Ez különösen fontossá válik télen.
Ilyenkor  mindig  ki  van  téve  a  madáretető és  gondosan  el  van  látva
különféle magvakkal, madárcsemegékkel. Az egyszerű madáretetővel
azonban különös dolog történt: darazsak kezdtek belőle ki-be röpködni.
Nem egy-egy, hanem egész tömeg. Az óvatos vizsgálódás megdöbbentő
tényt fedett fel. A madáretető teljes belső terét kitöltötte egy több
emeletes darázspalota. Kiemelés után fantasztikus élmény volt meglátni
egy ilyen építményt a maga járataival, darázsnevelő tokjaival, az egyes
emeletek közötti támokkal.  Egy baj volt vele csupán: nem felelt meg az
eredeti céljának, az énekes madarak etetésének. Amikor nagyon hideg
van, a növények, magvak jégpáncél alatt rejtőznek, egy jól elhelyezett és
rendszeresen megtöltött madáretető madarak százait mentheti meg a
pusztulástól.

A történet most már tanítson bennünket október végén az egyház
dolgairól!  Csábító  volt  számomra  az  a  kép,  hogy  az  egyházat  egy  ilyen
gyönyörűen megépített kaptárhoz (darázsfészek!) hasonlítsam. Minden a

helyén van, minden szimmetrikusan, célszerűen van megépítve, remekül
működik az egész. A gond az, hogy nem ennek van építve, hanem
madáretetőnek, a tápláltatás helyének, a túlélés lehetőségének nehéz
időkben, szegénységben, gyengeségben. Azért, hogy szóljon a madárdal,
amelynek titka, lényege az Isten dicsőítése. Lehet lenyűgözően szép
konstrukció az egyház teológiája, szervezete, tevékenysége, de ha
kiszorítja az éhező lelkeket, akkor nem tölti be feladatát, s akkor
megújítása elkerülhetetlen. Maradjunk a magunk háza táján. Lehet, hogy
darázsfészekbe nyúlunk. Annál inkább vállaljuk a vizsgálódás nehéz
feladatát. A legjobb, ha magunkon kezdjük, azután a gyülekezetünkkel és
csakis ezután jogot szerzünk arra, hogy kritikusan megvizsgáljuk
(dokimadzein gör.), tehát értelemmel és szeretettel, egyházunk állapotát,
küldetésben való engedelmességét.

Ez a lelkület megóv bennünket attól, hogy szétverjük a
madáretetőt, ahelyett, hogy elkergetnénk a darazsakat, másrészt olyan
típusú  konstruktív  gondolkodásra  tanít,  amelyik  úgy  kritizál,  hogy  nem
ítélkezik, és nem engedi, hogy szellemét megfertőzze a ránk zúduló
gyűlöletkampány.

A darazsak csodálatra méltóan megszervezték magukat,
bevehetetlen várat építettek. A madarak helyzete reménytelenné vált a
hosszú tél előtt. Egyre senki sem számított: a gazdára. Az ő kezében van
minden  és  ahol  az  ő keze  munkálkodik,  ott  új  helyzet  van,  amelyben
megújulva lehet élni és új éneket énekelni az Úrnak.

 Nagy Péter

Reform
(gondnoki beszámoló)

„Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen
alkottad, tele van a föld teremtményeiddel.”  104. Zsoltár :24



János 10, 24
„Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket?”

Nem egészen két hónap telt el az utolsó Hírlevél megjelenése óta. Mégis
számos eseményt és élményt tapasztaltunk meg azóta is! Elindult a félév
az óvodától az egyetemekig. Nemcsak a mi iskolánkban, hanem
országszerte lehet választani a hit és erkölcstan és az etika tárgyak között.
Jött  rendkívüli  hideg  és  meleg.  Még  több  mint  fél  év  van  az  EU  és  a
parlamenti választásokig, de máris ehhez kapcsolódó botrányoktól hangos
a sajtó. Minden változásban, mozgásban van. Reformok heves támogatói
és ellenzői kérnek szót. Mi pedig készülünk a Reformáció ünnepére,
október 31-ére. Ez jó alkalom arra, hogy átgondoljuk, milyen szempontok
szerint értékeljük a reformokat. Mennyivel visz ez minket közelebb
Istenhez és felebarátainkhoz? Mennyiben segíti a Biblia eljuttatását
mindenkihez? Mit tehetünk mi ezért családunkban, munkahelyünkön és
társas kapcsolatainkban? Jézuson is számon kérték rosszindulatú
emberek, hogy ki is ő, mit is akar. Ő hitelesen megválaszolta a kérdéseket.
Mi milyen válaszokat adunk?

A Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál keretében szeptember 7-8-án
gyülekezetünk szervezésében tartott Szőlőskert gyermeksátor
alkalmaiban ismét száznál többen működtek közre segítőként. Szombaton
reggel 6h30-kor kezdődött az építés és vasárnap este 19h-kor zárult a
bontás. Köszönöm mindenkinek az odaszánását. A szeptember 8-i
vasárnapon a Szőlőskert sátorban rendhagyó istentisztelet volt, a
templomban pedig iskolánk elsőseinek befogadó istentisztelete emelte fel
lelkünket. A befogadó istentisztelet mintegy 100eFt-os perselypénzével
kolozsvári testvériskolánkat támogattuk. Az összeget a Határtalanul
program keretében az iskolánk hetedikeseinek szervezett egyhetes
októberi erdélyi kirándulás során adta át Csűrös András iskolalelkész és
Piróth Béla presbiter.

Szeptember 22-én volt az új óvodások befogadó istentisztelete.
Szeretettel várunk minden családot gyülekezetünkben, lelki
otthonunkban.

Szeptember 29-én és október 6-án este 6 órakor különleges zenei
csemege –kiemelkedő barokk és reneszánsz koncert volt a templomot
megtöltő közönség ajándéka Borsányi Márton testvérünk szervezésében.
Külön  öröm,  hogy  a  művészek  (Januj  Anna,  Borsányi  Márton  és  Nicholas
Parle) is örültek a kiváló közönségnek. Nicholas Parle meg is írta, hogy
szívesen jön bármikor újra …

A zsoltáros istentisztelet (vespera) úrvacsorai előkészítőként is szolgált
október 5-én. A következő kivételesen a hónap második szombatján lesz
november 9-én az ünnepek miatt. Éljünk jobban ezzel a lehetőséggel!

Idén a Demjén-kupát október 12-én új helyszínen, iskolánkban rendeztük
meg. A gyülekezeti tagok mellett meghívtunk két iskolai osztályt és a
szüleiket is. Úgy látszik, sok gyülekezeti tagunk (különösen a hölgyek)
meglehetősen ragaszkodnak a megszokott helyszínekhez. A férfi
közreműködők nagy számban jelentek meg, de a lányoknak/asszonyoknak
még ismerkedni kell az új helyszínnel. Ezért az idei süti-sütő verseny
kevésbé változatosra sikeredett, mint azt megszoktuk. A gyerekek és a
férfiak viszont lelkesek voltak és jól kihasználták a tágabb tér adta
lehetőségeket. Köszönjük a szervezők és a gulyást/pörköltet főzők
szolgálatát.

Október 15-én a Budafoki esték sorozat keretében iskolánk tanulói Demjén
Istvánról emlékeztek meg, majd Csűrös András iskolalelkész Pap Béláról, a
mártír karcagi lelkészről tartott előadást. A következő alkalom november
19-én, kedden lesz. Előadónk Duránci Bálint szociológus, a Zsinat illetékes
bizottságának titkára A népszámlálás tanulságai a történelmi felekezetek



számára címmel tart bevezető előadást. A fontos témára hívjuk/várjuk a
reformátusokon kívül más felekezetek tagjait is.

Október 20-án iskolánk új igazgatója, Bencze Péter végezte az igeolvasás
szolgálatát, majd a templomba látogató óvodások szolgálatának
örülhettünk. Ezen az alkalmon tettek fogadalmat az iskola új pedagógusai
és erősítette meg konfirmációját két 50 ill. 60 éve konfirmált testvérünk is.
Az istentiszteletet követő szeretetvendégség szép közönséget vonzott.
Különösen finom süteményekkel vártak minket az óvodás szülőkből
alakult házi kör tagjai.

Október 27-én rendkívüli élményben lehetett részünk. Pánczél Tivadar,
nyugalmazott 83 éves rákosszentmihály-sashalmi lelkész keresztelte meg a
Vödrös család legifjabb tagját. A család a rákosszentmihályi gyülekezethez
tartozott, de többen Budafokra költöztek és hozzánk csatlakoztak.

Személyesen is kötődök Tivadar bácsihoz, hiszen ő esketett minket is közel
31 évvel ezelőtt. Jó volt őt újra hallani a keresztelés és az igehirdetés során.
Édesapámmal  –  Németh  Géza  református  lelkésszel  –  együtt  sok  közös
szolgálatot végeztek, amiből kiemelkedik az erdélyi menekültek között a
80-as évek végén és a 90-es évek elején végzett misszió. Erről a korszakról
is sok információhoz lehet jutni az édesapám korfordulókhoz kapcsolódó
írásait összegyűjtő „Miért fontos az egyházi jövőkép?” című kötetből, ami
elérhető az iratterjesztésben.

Október 27-én este 17 órakor került sor családias hangulatban és
közösségben az újabb Ajtónyitogató istentiszteletre. A következőre
november 24-re hívogassunk érdeklődőket!

A következő Hírlevél Karácsony előtt jelenik meg. Addig is és az adventi
időszakra is békességet és áldott munkálkodást kívánok mindenkinek.

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 felvett 6mFt-os kölcsön mihamarabbi kiváltását és a
hitoktatás támogatására tervezett hitoktatói alapot ajánlom mindenki
figyelmébe.

Kívánom és remélem, hogy Budafok-Tétényre és közösségünkre
érvényessé legyen az alábbi ige:

János 10, 42
„És ott sokan hittek benne.”

Budafok, 2013. október 29.
Áldás! Békesség!

Németh Géza gondnok

Hagyomány

Gyorsan változó korunkban, amelyben riadtan figyeljük a szinte
követhetetlen technikai, gazdasági, pénzügyi vagy divatváltozásokat,
rájöhetünk, hogy jobb lenne egy lassabban alakuló, egy a
hagyományokhoz jobban ragaszkodó, a család, a közösség, a természet
értékeit inkább becsülő világban élni. Ugyan akkor a hagyományaink
többet is jelenthetnek, mint csak a múltból megmaradt szokásrendszert.
Jelenünket is átszövik, folyamatosan változnak, módosulnak.

Gyülekezetünk vérkeringésében is ápolunk hagyományokat, sőt
újakat is elindítunk ezen az úton. Az egyik ilyen „a számomra oly kedves”
Demjén István gyülekezeti sportnap. Az idei nagy rendezvény különösen
nagy kihívás volt a szervezőknek, mert a szűk templomkert és a mások



által is igényelt köztéri sportpálya helyett, a kimeríthetetlen lehetőségeket
kínáló Rózsakerti Demjén István Iskola épületében és az udvarán
rendeztük meg a sportnapot. A hely adta az ötletet, hívjuk meg iskolánk
két osztályának családjait is az eseményre, hogy a gyülekezeti családokkal,
közösen vetélkedjenek, sportoljanak, szurkoljanak. Örömmel
tapasztaltam, hogy gyülekezeti családunk újra bővült és ez a bővülés új
kihívásokat is hoz magával. A hagyomány akkor él tovább a közösségben,
ha tudatosan módosítjuk és folyamatosan ápoljuk. Ehhez pedig nem elég a
régi bevált szervezőgárda és az évek során kialakult program! Az évente
szokásosan megrendezett eseményt tehát fejlesztenünk kell, a hely adta új
programok beiktatása lesz szükséges. Akik részt vettek a sportnapon –
idősek, egyedülállóak, családosak, gyerekek – azok tapasztalhatták, hogy
milyen csodálatos napot tölthettünk együtt és bíztatok minden
gyülekezeti tagunkat, hogy jövőre ne maradjanak ki ebből az élményből!

Köszönet a szervezőknek és a résztvevőknek! Isten kegyelme
legyen velünk a továbbiakban is!

Szalontay Károly

Ifi hétvége Szigetmonostoron
2013. szeptember 20-22.

A gyülekező péntek délután volt, ahol a korán érkezők még Csenge
őrsgyűlésének egyik játékában is  részt vehettek.  Mikor mindenki  ott volt,
két autóval, összesen heten indultunk el a sziget felé. Óbudán megálltunk
vásárolni a test táplálásához nélkülözhetetlen dolgokat, amik később még
bonyodalmakat is eredményeztek. Miután belaktuk a szállást,
vacsoráztunk, majd dicsőítés következett. Közben Vanda is csatlakozott
hozzánk. A kezdő áhitatot Pető Gergő tartotta kemény és lágy igei eledel

témában. Ezután nagy nyugalommal aludtam át a filmnézést, ami a
többiek elmondása szerint sem volt kihagyhatatlan.

Másnap reggelihez készülve több dologról is szó esett, egyebek mellett
arról, hogy ki hogyan vélekedik a szőnyeg, tányér és más díszítő elemek
falra helyezéséről. Evés után sétálni indultunk. Elmentünk a cukrászda és
egy állattartó telep mellett. Voltunk a komp átkelőnél majd nagy kerülővel
visszaértünk a faluba. Megnéztük a készülő madárkertet és megtaláltuk a
geoládát. Játszottunk banget, aki pedig nem fért be az speedezhetett.
Ebédre rizses húst készítettünk, ami határozottan pozitív irányba lökte az
erről az ételről tárolt élményeimet. A délután öcsém vezetésével foci
kezdődött, de volt zenefelismerő vetélkedő is Gábornak hála. A következő
áhitatot Vanda tartotta József és testvérei témakörből, közben a
keresztény család ismérveit is megpróbáltuk összegyűjteni. Vacsora után
előadás következett, amit Szabolcs és Gábor tartott részben a
tanulmányaikról, részben pedig az Odoo projektről. Ezután filmet néztünk,
először egy betiltott Donald kacsa epizódott a III. Birodalomról, majd
pedig az Éhezők viadalát.

Vasárnap változatos szolgálatot teljesítettünk a templomban. Gábor igét
olvasott Pető Gergő prédikált. Az ifi előadott egy ifjúsági éneket. Szabi a
gyülekezetünket, én pedig a csapatunkat mutattam be. Ebédre paprikás
krumplit készítettünk. Búcsúzóul még néhány kreatív csoportképhez is
összeálltunk. Hazafele sikeresen rendeztük az aquincumi vásárlás közben
felmerült problémáinkat. Szinte mindenki pozitívan értékelte az átélteket
és már készülünk a jövő nyári nagyobb lélegzetvételű táborunkra.

Szabó Máté



„Közgazdasági csőd az Isten országában”

Osztályfőnökként egy erkölcsi probléma felvezetése, vagy egy
ünnepkör jobb átélése céljából de jó lett volna egy-egy rövid jelenetet
előadni az órákon.

Hiánypótló könyv Nagy Péter Babilontól Betlehemig – Bibliai
jelenetek (nem csak) gyerek színjátszóknak című kötete.

A kötet, címéhez hűen, az Ószövetség és az Újszövetség
legismertebb történeteit, emblematikus alakjait mutatja be röviden,
csattanósan. Az egyes jelenetek címei utalnak a történet szereplőire, a
bibliai eseményre, és arra a tanításra, amelyet minden történet végén
átélnek a szereplők és a hallgatók egyaránt. A Közgazdasági csőd az Isten
országában jelenet Mátéról, a vámosról szól, aki hiába hívja társait a
megtérésre, kinevetik. „ Mit gondolsz, létezik olyan gazda, akinek van száz
juha, és egy elveszik, és akkor otthagyja a kilencvenkilencet, és elmegy az
egy után?  Ilyen gazda nem létezik, ez közgazdasági csődöt eredményezne
- mondják. Egészen addig, amíg valami történik, ami megváltoztatja,
megfordítja az egész vélekedést. A kánai menyegzőt két változatban is
olvashatjuk. Az egyik kiváló alkalom, hogy a színjátszók a
néptánctudásukat is bemutassák a nézőknek. Naomi, Ruth, József, Potifár,
Dániel, Zákeus, Márta történetei elevenednek meg mai nyelven, a
gyerekek számára is érthető módon. Karácsonyhoz közeledve a betlehemi
történet két változatát ajánlom a figyelmükbe. Mindkettő sajátos módon
ábrázolja a minden évben újra átélt eseményeket. Minden történet arra ad
lehetőséget, hogy újra felidézve a Szentírási részt, azon gondolkodjunk el,
hogyan játszódna mindez napjainkban. A jelenetek előadása megmozgatja
a fantáziát és kreativitásra ösztönöz.

Ajánlom gyereknek, szülőnek és pedagógusnak egyaránt. Élvezet
volt olvasni, és biztos vagyok benne, hogy ugyanilyen élvezet játszani is.

Domaházi  Margit

2013-as év tervezett programjai

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

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

Időpont Program
November 5. (kedd)      19.00 Presbiteri gyűlés
November 9. (szom.)    18.00 Vespera
November 16.                  8.00- Őszi templom takarítás parti 2. rész
November 1?-?? Református Házas Hétvége
Nov. 19. (kedd)               18.00 Budafoki esték. A népszámlálás tanulságai a

történelmi felekezetek számára. Előadó: Duránci
Bálint.

Nov. 23. (szombat)        15.00 Bibliaismereti ki-mit-tud
Nov. 24. (vas.)                 17.00 Ajtónyitó istentisztelet
November 30. (szombat) Női adventi kézműves alkalom
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
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)

Az iratterjesztésben már kapható

a 2014-es Bibliaolvasó kalauz.

a d 

A karácsonyi ajándékozáshoz ajánljuk a felnőtt és
gyermekkönyvek széles választékát, bibliákat, énekes

könyveket, cd-ket és dvd-ket.

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



ÚJ MUNKATÁRSAINK

Az  új  tanév  változásokat  hozott  a  tantestületben.  Az  új
munkatársak röviden az alábbiakban mutatkoznak be:

Horváthné Jancsurák Judit vagyok.
1980-ban születtem Borsod-Abaúj-Zemplén megyében,

Kazincbarcikán. Református vallású családban nevelkedtem. 2008-ban
végeztem az ELTE óvodapedagógus szakán. 2010-ben férjhez mentem.
Férjem a budafoki Kempelen Farkas Gimnáziumban tanít történelmet,
illetve a budafoki Evangélikus Egyház presbitere. 2010-ben született egy
kislányunk. 2013 szeptemberétől kezdtem dolgozni óvodapedagógusként
a budafoki Halacska Református Óvodában.

 Kiscsoportos óvónőként nagyon fontosnak tartom a személyes
példamutatást, hogy a gyermekeket nem csak szóval és nem csak a
csoportszobában neveljük, hanem minden pillanatban. Viselkedésünkkel,
tekintetünkkel, külsőnkkel, egymáshoz való kapcsolatunk minőségével,
egymáshoz való viszonyunkkal. Egyszóval hitelességünkkel. A
csoportunkban minden kisgyermek egész napját a keresztyén szellemiség
hatja át. Személyiségünkkel igyekszünk tükrözni azt, hogy kit szolgálunk és
kit követünk. Igyekszünk Jézus szeretetét és tisztaságát sugározni úgy,
hogy a gyermekek, akiket az Úr ránk bízott elindulhassanak a képmutatás

nélküli hit és testvéri szeretet útján. Nem csak óvodapedagógusként,
hanem szülőként is fontosnak tartom, hogy a gyermekek a családban
kapott keresztény szellemiséget, erkölcsi értékeket az óvodában is
megkaphassák. Nagy örömünkre, kislányom szintén a Halacska Óvoda
egyik kis „halacskája”.

a d 

Grecsó Anita vagyok, a „Kis”Halacska óvoda munkatársa.
Szentesről jöttem. Szarvason végeztem a Pedagógiai Főiskolán. Szentesen
dolgoztam iskolában és óvodában is, mint pedagógiai asszisztens.
Szeptemberben kerültem Budapestre. Jelenleg az óvoda pedagógiai
asszisztense vagyok. Nagyon szeretem a gyerekeket. Úgy érzem sikerült
megtalálni a közös hangot, mind a kollégáimmal, mind a nagycsoportos
gyerekekkel. Bár könnyen alkalmazkodom, jó érzés, hogy hamar
elfogadtak a gyerekek. A legjobb tudásommal próbálom az óvoda életét
segíteni.
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Ebben az évben is két önkéntes segíti az óvodában folyó munkát,
akik az Önkéntes Diakóniai Év programjában vesznek részt szeptembertől
júliusig. Szállásukat és ellátásukat a Program biztosítja, egy nemzetközi
szervezet (IVSZ) keretében.  Mindketten magyar anyanyelvűek, mert
Kárpátaljáról érkeztek.

A „Nagy” Halacskában Bodnár Mária segít a Bárányka
csoportnak. Mária Szürte községből jött, Ungvár szomszédságából. Utolsó
pillanatban került be a programba. Nem tervezte, hogy pályázik, hívták.
Már végzett Képzőművészeti képzést kerámia szakon, de nem talált
munkahelyet hozzá. Rajzol, fest, varr, gyöngy ékszereket, dekoratív



használati tárgyakat  készít. Jól érzi magát az óvodában, ugyan eleinte
tartott tőle, milyen lesz a kisgyerekek között? Jobb, mint amire számított.
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A „Kis” Halacskában Ijgyártó Nikoletta a kiscsoportosok között
segít. Viskről érkezett, végzett tanítói szakon Beregszászban, és dolgozott
már óvodában két és fél évet. Élvezettel végzi munkáját a gyerekek között,
és  örömmel  tölti  el,  hogy  a  munkatársak  is  befogadták.  A  KRISZ  a
Kárpátalji Református Ifjúsági Szövetség munkatársaként rendszeresen
vezetett gyerekfoglalkozást, tini és ifjúsági csoportot. Nyári
táboroztatásban is gyakorlatot szerzett. A diakóniai év lehetőséget jelent
a számára, hogy a segítői munka mellett körülnézzen a világban is.

Szülői csoport indult

A kiscsoportot kezdők szüleinek beszélgető csoportot szervezünk.
Célunk,  hogy  elősegítsük  a  kapcsolatok  kialakulását  a  szülők  között.  Az
ismerkedésen túl tapasztalatcsere is zajlik. A beszélgetés egy-egy téma
köré szövődik. A hasonló élethelyzetből adódóan megerősítő lehet hallani,
hogy más is küzd a mienkhez hasonló helyzetekkel, felfedezhetjük: nem
vagyunk ezzel egyedül. Már megtartottuk első alkalmunkat, ahol arról volt
szó: változott-e szülői szerepünk attól, hogy a gyermekünk óvodás lett, ha
igen hogyan? Akik részt vettek, hasznosnak találták. A csoport nyitott, ami
azt  jelenti,  hogy  várunk  mindenkit,  akinek  most  lett  kiscsoportos  a
gyermeke. Nem gond, ha nem tud minden alkalommal ott lenni.
Folyamatosan be lehet kapcsolódni. Kéthetente, a páros hetek hétfő
délutánjain találkozunk 15,30-16,30 között, a Törley téri épületben. Az
időzítés azért ilyen korai, mert a gyerekek addig a saját csoportjukban
vannak. Következő téma: Milyen az én szülői szeretetem? Időpont: 2013.
november 11. Várom az érdeklődőket.

Némethné Pötördi Zsuzsa lelkigondozó

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

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

Karácsonyra
a gyermekkönyvek gazdag kínálatából

válogathatnak a gyülekezeti iratterjesztésben

mailto:halacskaovi@freestart.hu

