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Nemzeti ünnepünk

Az  idei  Március  15.  alighanem  a  kampány  áldozata  lesz.  Ez
megnehezíti az ünneplésünket, de nem teszi feleslegessé. Elég
rutinunk van már benne, hogy szétválogassuk az ocsút a búzától.
Emlékszem az első iskolai március 15-ékre (1955-től), inkább a
hangulatukra. Magunk készítettük a kokárdákat, kötelező volt viselni.
Fehér ing, sötét nadrág, megadtuk a módját. Hogy mit mondott a
rádió, hogyan fonta össze az ideológia Petőfi álmát a szocializmussal,
bennünket nem érdekelt. Az igazán fontos az volt, amit a tanító néni az
osztályban mesélt, a versek, amelyeket megtanultunk, a dicsőséges
csaták, és a hősök vértanúsága. Később hozzá jöttek a Jókai regények,
Petőfi versei. Büszkeséggel töltött el, hogy a legnagyobbak között szép
számban voltak evangélikusok, reformátusok. Azt mondhatnám: elég
muníciót kaptam egy életre, hogy a magyar identitásom végleges
legyen. Később sok minden hozzá jött még, reálisabbá vált a kép, de a
kötődés ugyanolyan erős maradt. Ami lelki-szellemi értékkel

rendelkezem, azt a magyar létezésemben kaptam, és kapom ma is.
Más népek értékeihez is csak ezáltal juthatok.

Mi a helyzet a keresztyén hitünk megélésével? Az evangélium
egyetemes érvényű és nem engedi, hogy bármely nép alábbvalónak és
alattvalónak tekintse a másikat. A keresztyén ember mindenhol
szolgálhat a világban, ha elhívása van rá. A nagy többség helye
azonban ott van, ahová született. Ha elfogadja, mint Istentől kijelölt
helyét a világban, akkor ott fog a leghatékonyabban szolgálni, azon lesz
áldás és ott találja meg önmagát is. Ezért nem idegen test a keresztyén
életben a nemzeti ünnep, ha kellő alázattal és hálaadással elevenítjük
fel a nálunk sokkal nagyobbak odaadó szolgálatát, elkötelezettségét és
áldozatát.

Jézus benne élt népe örömében, ünnepeiben, álmaiban.
Tisztánlátása nem engedte, hogy elfedje népe bűneit, de teljes szívvel
szerette őket. Megsiratta népét, de nem szűnt meg imádkozni érte.
Március 15-én gondoljunk magyar népünkre, és vigyük Isten elé egy
imádságban nemzetünk ügyét.

Nagy Péter

A Találkozás Éve
(gondnoki beszámoló)

 „Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá: "Megtaláltuk azt,
akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak: Jézust, a József

fiát, aki Názáretből származik."”
János 1, 45



Előző Hírlevelünk Karácsony ünnepére jelent meg. Krisztus születésére,
a földre jött Megváltóra emlékeztünk és a családok is a
szeretetközösséget gyakorolták. Ez az időszak is a családok
találkozásainak örömteli alkalma szokott lenni. Egyrészt a karácsonyfa
körül, másrészt sokak számára a templomban is. Éljünk a templomi
találkozás lehetőségével egész évben. Az újév első heteiben
gyülekezetünk munkatársi közössége az évtervező hétvégére készült és
azon vett részt, amit január 17-19-én mintegy 30 résztvevővel
tartottunk Berekfürdőn. Reméljük, hogy az ott megtervezett éves
program  is  segít  abban,  hogy  Jézussal  való  találkozásaink  is
személyesebbek és gyakoribbak legyenek. A mostani és a következő
hetekben/hónapokban  a  világi  és  az  egyházi  választási  kampány  is
bőven ad lehetőséget találkozásokra. Ne felejtsük el, hogy ekkor is
Krisztus követőiként, hozzá méltóan nyilvánuljunk meg és hozzunk
nemcsak szavazatokban, hanem életpéldában is megnyilvánuló
döntéseket.

Száz éve, 1914. február 15-én iktatták be gyülekezetünk első
lelkipásztorát, Marjay Károlyt. Ma már nem csak egyetlen lelkész
szolgál gyülekezetünkben. Nagy Péter vezető és Csűrös-Varga Vanda
beosztott lelkészen kívül Papp-Tóth Viola beosztott lelkész az év
folyamán tér vissza a kisgyermeke körüli szolgálatból a főállású
gyülekezeti munkába. Csűrös András iskolalelkész az iskolai munkája
mellett az ajtónyitogató alkalmak motorja. Topolánszky Ákos az Ádám-
kört vezeti főállású világi szolgálata mellett. Vegyük igénybe a velük
való találkozás lehetőségét is.

Január 26-án és február 23-án volt az idei naptári év első két
ajtónyitogató istentisztelete. Köszönjük a családi bizonyságtétel
szolgálatát vállaló Németh Anikó testvérünk odaszánását. A
következőre március 30-án kerül sor. Szeretettel várjuk rá iskolánk
tanulóin és szüleiken kívül minden hittanos gyermeket és szüleiket
valamint a gyülekezetünket még kevésbé ismerő érdeklődőket is.

Elindult az iskolai és óvodai jelentkezés is. Kérem a testvéreket, hogy a
gyülekezeti kötődésű gyermekek jelentkezési lapját mihamarabb adják
le lelkészi ajánlással együtt, hogy a várható túljelentkezésnél ezt
időben figyelembe tudjuk venni. Az iskolába eddig mintegy százhúszan
jelentkeztek a hetvenöt helyre. A jelentkezési határidő március 10. Az
iskola március 5-én 8-11 óra között nyílt napot tart. Az óvodai
jelentkezési szándéknyilatkozati lapokat kérjük április 18-ig leadni.
Köszönjük az óvoda és az iskola pedagógusainak és a szülőknek az
eddigi odafigyelést. Remélem, hogy az intézmények és a gyülekezet
kapcsolatának erősödése a ránk következő évben is folytatódik.

A zsoltáros istentisztelet (vespera) rendszerint úrvacsorai
előkészítőként is szolgál. A következő alkalom kivételesen március 8-án
lesz.

Március 14-én a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó kollégium vezetői
érkeznek hozzánk testvériskolai szerződés aláírására az iskolában 8.30-
kor kezdődő március 15-i ünnepélyen. Az alkalomra hívjuk-várjuk a
gyülekezet tagjait is.

A Budafoki Esték keretében március 25-én Koronka Lajos, a Kozma
Lajos Faipari Szakközépiskola igazgatója, a Pozsonyi úti gyülekezet



presbitere és iskolánk igazgatója, Bencze Péter tartanak
gondolatébresztő előadást “Találkozás az X, Y és Z generációval az
iskolában” címmel.

A tavaszi templomtakarítás partira idén április 5-én kerül sor. Kérem,
hogy már most minél többen írják be ezt a naptárba, hogy minél
hamarabb tudjuk a templomot és a templomkertet széppé varázsolni!

Május 30–június 1. között érkezik hozzánk mezőpaniti
testvérgyülekezetünk 50 tagja, Jó lenne, ha minél több személyes
kapcsolat szövődne, ezért kérjük, hogy házigazdának jelentkezzenek
Szalontay Károly presbiternél.
Gyülekezetünk szolgálatát jelentős mértékben segítik a különböző
pályázatokon elnyert támogatások. Az idei évben kezdődik iskolánk, és
óvodánk energetikai felújítása. Az iskola konyhájának elindításához
szinte minden eszköz megérkezett, apróbb kiegészítések, szerelés és az
engedélyek beszerzése szükséges, ami még 1-2 hónapot igénybe vesz.
Előreláthatólag a következő tanévben már az új konyha láthatja el
óvodánk és iskolánk gyermekeit, munkatársait és a környékbeli
érdeklődőket. A lehetőségekről Vígné Sági Katalinnál, a konyha
fáradhatatlan alapító vezetőjénél lehet érdeklődni. Szolgálatát és
odaadását ezúton is köszönöm.

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

Istennek hála, hogy a templom elkerülhetetlen javításaira nem
tervezetten költött 1.8 millió Ft és az intézményi pályázatokhoz

kapcsolódó megelőlegezett kiadások ellenére a 2013-as évet csak kissé
negatív egyenleggel zártuk. Várjuk a testvérek adományait, hogy a
templom külső megújítása és rendbetétele folytatódhasson. Továbbra
is kérjük, hogy ki-ki lehetőségeihez mérten, havi rendszerességgel
vállalja az anyagiakban megnyilvánuló hálaáldozatot. Erre jó
lehetőséget ad a jövedelemadó 1%-os felajánlási lehetősége. Az
egyházak közül a 0066-os technikai kóddal a Magyarországi
Református Egyházat, az alapítványok közül pedig a Budafoki
Református Keresztény Alapítványt (adószám: 18053931-1-43) ajánljuk
a testvérek figyelmébe.

Az Alapítvány a gyülekezet számos szolgálati területét támogatja
(cserkészet, táborok, munkatársi megbeszélések, diakónia, óvoda,
stb.). Az Alapítvány sikeres pályázati munkája jelentős anyagi hátteret
ad a gyülekezeti életnek. Köszönöm mindenkinek a segítségét, aki
ebben részt vesz. Várjuk a segíteni vágyókat erre a területre is!

Mindannyiunk életére áldást kívánó igével zárom köszöntőmet:

Zsoltárok 85,11„…Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke
csókolgatják egymást.”

Áldás! Békesség!
Németh Géza gondnok



Gondolatok a növekedésről

2013. a „Növekedés éve” volt. Berekfürdői hétvégénk
alkalmából új „területen” próbálhattam ki magam. Eddig még nem volt
hozzá bátorságom, de most a helyzet hozta az alkalmat. Ez az én
„növekedésemnek” is része volt. Az első csoportbeszélgetéseink témái
közül ez volt az egyik: „Mennyire növekedtem saját szolgálatomban?”
Most megosztanám gondolatainkat ezzel kapcsolatban.

Szolgálataink sokrétűsége megmutatkozott a csoport
résztvevőinek beszámolója alapján. Diakónia, rendezvények, ifjúsági
munka, ifi mind előkerültek. Volt olyan terület, ahol a feladatok száma
növekedett, de általánosságban mindannyian arra a következtetésre
jutottunk, hogy a növekedés inkább az elmélyülést jelentette
szolgálatainkban, és az ismeretben. Volt, akinek a gyakorlati
képességei fejlődtek, ami nagyobb terjedelmű megmozdulásokkor igen
hasznos. Az elmélyülés pedig komolyabb felkészülést és előkészítést is
jelentett. Ami viszont mindennél fontosabb volt: alaposabb tudásra és
Istennel való mélyebb kapcsolatra törekedtünk mindannyian. A lelki
élet fejlődését tartom az egyik legfontosabb dolognak.  Mindannyian
arra a következtetésre jutottunk, hogy erősödő hitünk és Istennel való,
egyre elmélyültebbé váló kapcsolatunk adta a legnagyobb növekedést.
Az alázatosság erősödése pedig erősíti a feladatokhoz való hozzáállást.
Intézményeink által növekedett a gyülekezet is, és eddig kevésbé aktív
tagjaink is szép számmal bekapcsolódtak a különböző munkákba.

Sokszor érezhetjük azt, hogy a tudatosan vállalt vagy minket
megtalált szolgálati alkalmak bizony meghaladják az erőnket és
agyonnyomni készülnek bennünket, de hitünk által valahogy  mégis
túljutunk a  kezdeti  –  sokszor  váratlanul  jött  –  nehézségeken.  Más

jellegű feladatok vállalásával felelősségteljesebben tudunk gondolkodni
azokról a dolgokról, amik éppen foglalkoztatnak bennünket. Segítenek
az aprónak tűnő részletek kidolgozásában, a megfelelő segítők
kiválasztásában, új személyek behívásában gyülekezetünk „aktívabb”
életébe. Ez nagyon fontos dolog, mert egy közösen felvállalt és
elvégzett feladat nem jelent akkora terhet egyikünknek sem. Arra is
megtanít, hogy ne mindent rutinból akarjunk. Az új kihívások (pl. egy új
helyszín) újabb és még jobb dolgokat hozhatnak elő belőlünk.

Egy gondolat még a végére. Furcsa dolog, de nemet mondani
valamire szintén fontos tulajdonság. Magamról tudom, hogy sokszor
nagyon nehezen megy. A csoport-beszélgetésünk záró mondata a
következő volt: „A NEM, nem nemet jelent, hanem elmélyülést az
igenben”. Kicsit furcsán hangzik, de egyetértéssel fogalmaztuk meg.
Összegezve: mindannyian arra törekedtünk, hogy az általunk felvállalt
feladatokban inkább nagyobb alázattal és odafigyeléssel vegyünk részt.
Nekünk ez jelentette a növekedést.

Hatos Kata



2014-es 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.

Március
4. kedd 19.00 Presbiteri gyűlés
5. szerda 10.00 Ökumenikus Női Világimanap

18.00 Ökumenikus Női Világimanap
8. szombat 18:00 Vespera
23.vasárnap Gyülekezeti Nap

25. kedd 18.00
Budafoki esték. Találkozás az X, Y és Z
generációval az iskolában.

30. vasárnap 11.30 Imaközösség az intézményekért
17.00 Ajtónyitó istentisztelet

Április
1. kedd 19.00 Presbiteri gyűlés
4-6-ig Konfirmandusok tábora Piliscsabán
5. szombat Tavaszi templomtakarítás

18.00 Vespera
12. szombat 16.00 Konfirmációs vizsga
13. vasárnap 10.00 Virágvasárnapi konfirmációs istentisztelet
17. csütörtök 18.00 Nagycsütörtöki istentisztelet
18.péntek 18.00 Nagypénteki istentisztelet
19. szombat 16.00 Imadélután a gyülekezeti teremben
20. vasárnap 10.00 Úrvacsorás húsvéti istentisztelet
21. hétfő 10.00 Úrvacsorás húsvéti istentisztelet
26. szombat 10.00 Körzetek találkozója
27. vasárnap 11.30 Imaközösség az intézményekért

17.00 Ajtónyitó istentisztelet
Május
3. szombat 18.00 Vespera
6. kedd 19.00 Presbiteri gyűlés
10. szombat 18.00 Lampart kórus hangversenye a templomban

EMO Budatétényben
17. szombat Szeretethíd

EMO Budatétényben
24. szombat 16:00 Rózsakerti Református Nap az iskolában
25. vasárnap 11:30 Imaközösség az intézményekért
27. kedd 18:00 Budafoki Esték
30. péntek Mezőpanitiak fogadása
31. szombat 18:00 Gyülekezeti kórus koncertje a templomban

20:00 Táncház a Panitiakkal
Június
3. kedd 19:00 Presbiteri gyűlés
4. szerda 16:30 Trianoni harangozás
6. péntek 18:00 Imadélután a gyülekezeti teremben
7. szombat 18:00 Vespera
8. vasárnap 10.00 Úrvacsorás pünkösdi istentisztelet

A bibliodrámáról
A Halacska óvodában másodszor hirdetünk bibliodráma lehetőséget. Az
előző tanévben egy 60 órás csoportfolyamaton lelkesen és kitartóan vett
részt és szerezhetett tapasztalatot a vállalkozó szellemű szülők első
csoportja. Ajánlásként álljon itt az egyik résztvevő visszajelzése:

„ Az eljátszott bibliai történetek mind sokkal személyesebbé váltak
számomra. (Hiába találkoztam velük előtte már sokszor). Nagyon sok
háttér információt tudtunk meg (korrajz, a szereplők elő- és utóélete,
stb.). Mindehhez hozzájött a játék élménye. … Összességében ez a 4 óra
volt az az idő kéthetente, amit igazán magamra és a Bibliára
fordíthattam.
Köszönet érte Zsuzsának és Klárának, hogy időt, fáradtságot, eszközt
nem sajnálva készültek, és vezették a Bibliodrámát, és köszönet
az Óvoda Vezetésének, hogy helyet adott nekünk.”



9. hétfő 10.00 Úrvacsorás pünkösdi istentisztelet
21. szombat Vizi túra a Dunán
29. vasárnap 11:30 Imaközösség az intézményekért
Július
1. kedd 19.00 Presbiteri gyűlés
7. hétfőtől Gyülekezeti hittantábor Mátraházán
21. hétfő Ovis napközi
27. vasárnap 11.30 Imaközösség az intézményekért
28. hétfőtől Ifis hét Erdélyben
Augusztus
5. kedd 19:00 Presbiteri gyűlés
11. hétfőtől Nyári gyülekezeti tábor
31. vasárnap 11:30 Imaközösség az intézményekért
Szeptember
2. kedd 19:00 Presbiteri gyűlés
6.
szombattól Szőlőskert Gyermeksátor
28. vasárnap 11:30 Imaközösség az intézményekért
30. kedd 18:00 Budafoki esték
Október
4. szombat 8:00 Templomtakarítás 1

18:00 Vespera
7. kedd 19:00 Presbiteri gyűlés
11. szombat Demjén kupa az iskolában
26. vasárnap 11:30 Imaközösség az intézményekért
31. péntek 18:00 Reformáció emléknapja a templomban
November
1. szombat 18:00 Vespera
4. kedd 19:00 Presbiteri gyűlés
15. szombat 8:00 Templomtakarítás II
18. kedd 18:00 Budafoki esték
30. vasárnap 11:30 Imaközösség az intézményekért

16:00 Adventi gyermekműsor
December
2. kedd 19:00 Presbiteri gyűlés (költségvetés)
6. szombat 18:00 Vespera
7. vasárnap 16:00 Őrbottyániak karácsonya
14. vasárnap 15:00 Idősek karácsonya

20. szombat 16:00 Imadélután
24. szerda 16.00 Karácsonyi istentisztelet (gyerekeknek)

23.00 Karácsonyi istentisztelet
25. csütörtök 10.00 Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet
26. péntek 10.00 Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet
28. vasárnap 11:30 Imaközösség az intézményekért
31. szerda 23:55 Évzáró úrvacsora

Az iratterjesztésben még kapható

a 2014-es Bibliaolvasó kalauz.

a d 

Ajándékozáshoz ajánljuk a felnőtt és gyermekkönyvek széles
választékát, bibliákat, énekes könyveket, cd-ket és dvd-ket.



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)

Változás óvodánk életében

A 2013-14-es tanévtől A Károli Gáspár Református Egyetem
Óvodapedagógus szakot indított. A hetven fővel kezdő első évfolyam hallgatói
számára  több  óvodát  kértek  fel,  hogy  gyakorló  hely  legyen,  így  a  miénket  is.
Februártól kezdve 12 hallgató vesz részt a Szivárvány csoport életében, hétről hétre.
Egyszerre csak egy hallgató van a csoporttal négy napon át, szerda délelőttönként
pedig  mind  a  tizenkettő.  Ekkor  kerül  sor  arra,  hogy  a  gyakorló  hallgató  vezesse  a
csoportot. Ennek a félévnek a témája: a játék tevékenység irányítása illetve a
gondozási tevékenységek ellátása. Erre osztályzatot kapnak a tevékenység
kiértékelése után a gyakorlatvezetőktől.

Ablonczyné Vándor Margit vezető óvónő szerint: kihívás és felelősség, hogy
milyen példát látnak a hallgatók a hivatásukat gyakorló vezetőiktől. Mind a szakmai
felkészültségük, mind a gyerekekhez, a szülőkhöz és a munkatársakhoz való
hozzáállásuk mintául szolgál. Mennyire sikerül megszerettetni a hivatást és átadni a
szakmai készségeket minőségi módon. Fontos szempont az is, hogy a mi óvodánk
pedagógiai programjából meríthetnek gyakorlati ismeretanyagot a képzésben
résztvevők. A református felsőfokú képzés hallgatóinak nálunk és Rákoscsaba
református óvodájában van lehetőségük református egyházi óvodában gyakorlatot
szerezni. Így a hitbeli nevelés gyakorlatába is bepillantást nyerhetnek. Ez öbbletet
jelent az önkormányzati gyakorló helyekhez képest.

A gyakorlatvezetői szerepet a Szivárvány csoport két óvónője Duráczkyné
Csikós Andrea és Heizer Zsanett látják el. A csoportban eddig végzett munkájuk
bizonyította rátermettségüket, elhivatottságukat, ezért esett rájuk a vezetés
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választása. Az új feladat nekik is megmérettetés, de egyben ösztönzés is a szakmai
továbbfejlődésre, hiszen a szakmai tudás gyakorlati továbbadása folyamatos
újragondolást, önreflexiót és tudatosságot igényel.

Elmondásuk szerint a gyerekek nyitottan, érdeklődéssel fogadták a
hallgatókat. Bár új és új arcokkal kell megismerkedniük, nagyon befogadóak és
készségesek. Érdekes és változatos a számukra, hogy még egy felnőtt foglalkozik
velük.

A kapcsolat alakítással kezdődik és sok apró részletből tevődik össze egy
óvodás csoporttal való foglalkozás rendje, míg eljutnak a tevékenységek irányításáig.
A hangsúly egy ilyen gyakorlat alkalmával azon van, hogy nem csak egy-két gyerekkel
kell kapcsolatba lépniük, hanem az egész csoporttal. Őket együttesen bevonva a
tevékenységekbe kézben tartani, megmozgatni, irányítani.

Egy-egy hallgató fogadása eddig is szerepelt az óvoda életében, de ilyen
csoportos, rendszeres gyakorlat csak most kezdődött az intézményben. Mondhatjuk,
hogy megmozdult az egész munkatársi közösség, hogy méltóképpen fogadhassa a
gyakorlatozókat. A fejlesztő teremben alakítottak ki fogadó helyet a számukra, ahol
átöltözhetnek és itt tartják a megbeszéléseket is.

Reméljük, hogy a gyakorló hallgatók belesimulnak az óvoda életébe és az itt
szerzett tudásuk és tapasztalatuk tovább segíti őket tanulmányaikban a hivatás felé.

Némethné Pötördi Zsuzsa

Isten jelenléte óvodai életünk hétköznapjaiban

Isten mindenütt jelen van. Ennek tudatában vagyunk, azonban sokszor
átsiklunk efelett. Talán nem vesszük észre a sok tennivaló, munka közben. Nem éljük
meg, Isten jelenléte nem valóság számunkra.

Az óvodába kerülő gyerekekről legtöbbször mi, óvónők is azt reméljük, hogy
talán majd nagycsoportra kézzel fogható jelei lesznek annak, hogy Isten munkálkodik
az ő életükben is. Igazán nagy öröm számunkra, mikor Isten enged észrevenni a
gyerekeken egy-egy ilyen „jelet”, mikor megtapasztalhatjuk azt, hogy az áhítatokon
elmondottak nem hiábavaló szavak voltak, hanem szívükbe gyökerezett örökérvényű
igazságok.

Két bizonyságot szeretnék megosztani a testvérekkel azzal kapcsolatban,
hogy a Bárányka csoportunkban hogyan tapasztaljuk Isten szüntelen jelenlévő
munkáját. Amellett, hogy a gyerekek számon tartják a hiányzókat, imádkoznak a

beteg társaikért, megvigasztalják egymást, és szívesen segítenek a másiknak, egyéb
megtapasztalásokat is átélünk.

Néhány hete egy kisfiú – aki nem feltétlenül példamutató a viselkedését és
magatartását illetően, és többször tűnik úgy, hogy áhítatokon is inkább csak fizikailag
van jelen – megszólalt és elmondta, nagyon nem érti, hogy ha csak egy Úr Jézus van,
hogyan tud ott lenni mégis annak a sok embernek a szívében, akik hisznek benne.
Válaszként elmondtam, hogy az Úr Jézus menybemenetele után Isten a Szentlelkét
küldte el hozzánk, hogy ne legyünk egyedül, és a Szentlélek segítségével ott tud lenni
mindenki szívében. A szélhez próbáltam hasonlítani, amit szintén nem látunk szabad
szemmel, a munkáját viszont (pl. lefújja a fák leveleit, hajladoznak az ágak,
összekócolja a hajunkat) tapasztaljuk, látjuk. Ez a kisfiú két héttel később, mikor a
barátság volt áhítatunk fő témája, a következőt imádkozta hangosan: „Úr Jézus,
kérlek, bocsásd meg a bűneimet, és segíts, hogy tudjak jó lenni, mint a többi gyerek.”

Egyik nap, nem sokkal áhítat előtt érkezett óvodába az egyik kisfiú, nagyon
nehezen vált el édesapjától. A többiekkel szemben, akik vigasztalni próbálták,
agresszívan viselkedett, egy kislányt meg is ütött, amit nem nézhettem el. Viszont
büntetésbe állítani sem akartam, mert tudtam, ha ez következik, most még rosszabb
lesz. És a büntetés az egész áhítatra rányomta volna a bélyegét. Ezért az áhítatos
körből állítottam ki (kb. 2 méterre magamtól). Az első két éneket keservesen végig
sírta,  majd  intettem neki,  hogy  jöjjön  közelebb,  végül  az  ölembe ült.  Arra  kértem a
gyerekeket, rögtön imádkozzunk, és kérjük az Úr Jézust, hogy vigasztalja meg a
szívünket, és adjon nekünk békességet, szeretetet. Ezért a kisfiúért név szerint
hangosan is imádkoztunk. Az imalánc alatt a gyermek teljesen megnyugodott, és
egész délelőtt nem volt vele probléma.

Az ilyen esetekben, mikor emberileg mi már teljesen tehetetlenek vagyunk,
tapasztaljuk, hogy Isten határtalan bölcsessége és munkálkodó ereje a megfelelő
időben jelen van. S a mi hiányosságainkat a maga isteni hatalmával pótolja ki. Mi
nem látjuk teljesen tisztán, mi van pontosan ezekben a kis szívekben, és hogy Isten
munkája éppen hol tart az ő életükben. Abban viszont bizonyosak vagyunk, hogy
Isten jelen van az ő életükben is.

Nyíri Leonóra



Tavaszi Bibliodráma „kóstoló”

…amelyre szeretettel hívunk és várunk minden kedves Érdeklődőt, aki szívesen
megtapasztalná

v hogyan nyílik a bibliodrámában személyes találkozásra lehetőség az Ó- és
Újszövetségi történetekkel. Azzal, hogy a történeteket eljátsszuk, a szereplők
sorsát magunkra vesszük, újszerű módon ismerhetjük fel az Írás üzenetét,
úgy, hogy közben saját magunk megértéséhez is közelebb kerülhetünk.

v ahogyan a játékban megragadhatóvá válik a bibliai alakok tetteinek
mozgatórugója, a bőrünkön tapasztalhatjuk meg konfliktusaikat,
vívódásaikat, helyezkedhetünk bele azokba a kapcsolatokba és viszonyokba,
melyekben éltek.

v hogyan keressük azokat a párhuzamokat, amelyek az évezredes
történeteket mindennapi életünkkel összekötik és segíthetnek abban
eligazodni - mindezt felekezetre való tekintet nélkül.

v hogy a játékhoz semmiféle színészi képességre nincs szükség, csupán
kíváncsiságra, játékkedvre és nyitottságra.  A  Biblia  alapos  ismerete  sem
előfeltétel, hiszen a vezetők minden szükséges információt biztosítanak, ami
a játékhoz kell.

Két „kóstoló” alkalmat hirdetünk:

Nagyböjtben: március 29-én, szombaton, délelőtt 9-13ig
Húsvét után:  április 26-án, szombaton, délelőtt 9-13ig

Alkalmainkat a Halacska Református Óvodában tartjuk. Budapest Törley tér 3-5.
Részvételi díj alkalmanként 3000Ft.
Jelentkezni személyesen vagy telefonon lehet, Némethné Pötördi Zsuzsánál (0630
6966045)
Előzetes jelentkezés szükséges. Ideális létszám 10-15fő.

Célunk, hogy betekintést adjunk a bibliodráma műfajába és megkedveltessük azt a
résztvevőkkel.  Terveink szerint ősszel egy 60 órás, rendszeresen működő csoportot
indítunk.
Szeretettel várjuk az Érdeklődőket!

Bakonyi Zsófia és Némethné Pötördi Zsuzsa bibliodráma vezetők

Látogatás a Halacska Református Óvodában

Óvodai évek… mese, játék, zene, mosolygós, szeretetteljes óvó nénik,
kedves dajkák… Ezek a szavak jutottak eszembe, mikor leendő elsős
tanító néniként lehetőségem nyílt arra, hogy az iskolavezetéssel és pár
kollégámmal látogatóba induljunk a Halacska Óvodába.

Milyenek lesznek az elsősök, vágynak-e az iskolába, szeretik-e majd…  -
ilyen és ehhez hasonló kérdések, gondolatok járnak a tanító fejében a
beiskolázás kapcsán. Nagyon nagy segítséget jelent a számára, ha
betekintést nyerhet egy óvoda mindennapjaiba, részt vehet egy
nagycsoportos foglalkozáson, láthatja az óvodások lelkesedéstől
csillogó szemeit.

Azt gondolom, hogy a reggelek sokunknál rohanósan zajlanak. Sietni
kell, hogy mindenki időben a munkahelyére, iskolába, óvodába érjen. A



Szivárvány csoportban ennek a feszültségnek nyomát sem találtam. A
reggeli áhítat témája (Jézus lecsendesíti a tengert) és légköre nagy
békességet teremtett mindannyiunkban. A gyermekek nagyon
nyitottak voltak Isten igéjére, tudtak beszélni saját érzéseikről,
gondolataikról. Engem legjobban egyéni, hangosan elmondott
imádságaik érintettek meg. Biztos vagyok abban, hogy az egész
napunkat meghatározza, ha így Isten előtt elcsendesedve indulhatunk
az újabb feladatok kihívások felé.

A gyermekek szabad, vidám, tevékeny játéka és a későbbi zenei
foglalkozás is erről tanúskodott. Nagyon fegyelmezetten mégis
szabadon énekeltek, tapsoltak, doboltak, s vezették közös erővel és
munkával a társasjáték bábuját a célba.  Mindeközben számoltak,
beszélgettek az anyagok tulajdonágairól, és megismerkedhettek az óvó
néni által pet palackból készített különleges hangszerrel, melynek
hangjait a flakonokban lévő különböző mennyiségű víz határozza meg.
Végül a csoportban töltött idő gazdagságát egy kis ajándékkal
viszonoztuk a gyermekek számára.

A foglalkozások után mindannyian – óvónők, tanítók, tanárok –
összeülhettünk egy kis tapasztalatcserére, beszélgetésre. Nagyon jó
volt hallani kollégáim beszámolóját a többi csoportban látottakról, és
elmondani, mennyire hálásak vagyunk azért, hogy ott lehettünk, és
találkozhattunk óvodapedagógus kollégáinkkal, akikkel együtt lehetünk
Isten eszközei a gyermekek között való munkálkodásban.

Isten áldását kívánjuk további életükre, és reméljük, hogy még sokszor
lehet alkalmunk találkozni egymással.

Rácsok Zsuzsanna tanítónő

 „Menjetek hát, tegyetek tanítvánnyá minden népet.”
(Mt. 28: 18-20.)

Intézményünk Rózsakerti Demjén István Református Általános
Iskolaként már második éve működik. Az eddig eltelt időszak
eseményei, eredményei azt igazolják, hogy jó döntés volt az egyházi
iskola alapítása. A szülők visszajelzése is egyértelműen pozitív. Az
iskola pedagógiai programjának fő célkitűzései teljesülnek, mert a
szülők szerint gyermekközpontúság, szeretetteljesség jellemzi a
mostani első évfolyamot is. Megvalósul a keresztyén szellemű nevelés.
(Az elsősök körében végzett elégedettségi mutatókról az iskola
honlapján: www.rozsakertiskola.hu bővebben olvashatnak.)

A 2014/15-ös tanév beiskolázási programjai folyamatosan zajlanak.
Március 5-ére szerveztük az utolsó nyílt napot, ahol a leendő elsős
osztályfőnökök fognak órákat tartani. A jelentkezési lapokat március
10-ig várjuk. Március 12-én, 13-án és 19-én (külön értesítés mellett)
tájékozódunk a leendő elsősök képességeiről.

Várjuk azoknak a családoknak a jelentkezését, akik azonosulni tudnak
az iskola Pedagógiai Programjával, a benne megfogalmazott elvekkel:

• A gyermek és adottsága Isten ajándéka. A nevelés alapvető
színtere, irányítója, szervezője a család. Az egész folyamatot a család
fogja össze, és a gyermek is ezt fogadja el a nevelés központjaként.

• Biblikus világ-és emberszemléletünk jól kiegészíti az
iskolánkban folyó értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiát. Az
embert kapcsolataiban szemléli: Istennel, a világgal, a másik emberrel



és önmagával is. Ennek a jézusi megfogalmazása a szeretet kettős
parancsa.
• Intézményünk számára fontos az együttműködés a
pedagógusok között az intézményen belül és más, a nevelésben
résztvevő intézményekkel. Az iskola a pedagógusok, a tanulók és a
szülők közössége is, amelyet a fenntartó gyülekezet és a lelkipásztor
formál.

• Pedagógiai hitvallásunk szerint kiemelten fontosnak tartjuk a
krisztusi ember nevelését, ahol az emberség mércéjének Jézus
Krisztust tekintjük az evangéliumok tanúsága szerint. Ebből következik,
hogy szabad, önálló gondolkodásra és döntésre képes, szűkebb és
tágabb közösségei iránt felelősséget vállaló, szellemi és testi
talentumaival jól sáfárkodó, reményteljes nagykorúság felé haladó
fiatalokat szeretnénk kibocsátani az iskolából, akik alkalmasak lesznek
arra, hogy választott hivatásukat jól ellássák, harmonikus családi életet
éljenek, és áldozatkészen tudják szolgálni lakóközösségüket,
egyházukat, hazájukat.”

Ladányiné Sütő Tünde igazgatóhelyettes

Nyilt nap

2014. március 5.


