
A Budapest-Budafoki
Református Egyházközség

HÍRLEVELE
2014. húsvét

A nyuszi

Az üregi nyúl mindennapos látvány volt a 70-es, nyolcvanas években a
németországi parkokban. A kollégium ablakából, ahol laktam tanulmányaim
ideje alatt, hajnalonként megszokott látvány volt a nyulak kergetőzése a
gondosan nyírt pázsiton. Ez megnyugtató látvány volt, mivel a madarak már
hiányoztak a városokból, sok helyen az erdőkből is. (madárügyben mostanára
értük utol Európát). A nyulak alkalmazkodtak, de azt nyilván nem sejtették,
hogy elevenszülők helyett genetikai csodává lesznek, és tojást tojnak, legalább
is húsvétkor. Ártatlan, kedves dolog ez első látszatra, csakhogy az ünnepeink
egyre inkább génmanipuláltak lesznek.

A karácsony a vásárlás és a mérhetetlen evés ünnepe, húsvét a
nyuszié, pünkösd iskolai kirándulás, weelness, hobby, stb. ideje. A
templomokban még arról szólnak ilyenkor, aki közénk jött a menny
ragyogásából, emberlétünk szürke monotóniáját magára öltve, megtanulta a
mi nyelvünk szegényes kifejezéseit, elvállalta az emberi élet nehézkes
viszonyait. Ezt pedig azért tette, hogy elmondhassa a nem látható világ
legfontosabb üzeneteit. Elvégezte azt a rendkívüli munkát, amelynek során
lefordította az emberek nyelvére az elmondhatatlant, érthetővé tette az
érthetetlent. De nem csak ennyi volt az ő küldetése, úgy is jött, mint orvos. És
itt térünk vissza a nyuszira. A lelkében génmanipulált ember nyusziul gügyög
húsvétkor. Pedig Jézusról kellene szólni, aki azért jött, hogy elhozza azt, amire
igazán szükségünk van: az Isten ajándékait. Melyek ezek: valódi önismeret,
bűnbánat, megtisztulás, megtérés, új életre születés, megszentelődés az isten

gyermekeinek szabadságában, bekapcsolódás az Ő örökkévaló szeretetébe, és
a kegyelmi ajándékokkal való szolgálatba. Erre kell meggyógyulni a
nyusziságból: a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Erről kell szólni a
húsvétnak. Csakhogy a nyuszi gén nem engedi. Ne legyünk ennek magunk is
terjesztői, ahogy némely szervezetek nem átallnak pl. génmódosított
vetőmagot terjeszteni. Mi nyuszit adunk a gyermekeknek evangéliumi történet
helyett. Ne tegyük ezt, hanem mondjuk el, olvassuk el, adjuk akár filmen is. Ne
féljünk a gyermekeink és a magunk gondolkodását visszamódosítani a
nyusziról a megfeszített és feltámadott Krisztusra.

Áldott ünnepeket.
Nagy Péter

Találkozások a Találkozás Évében
(gondnoki beszámoló)

Jób 17, 13-15
„Ha abban kell reménykednem, hogy a holtak hazája a házam, a sötétségben
vetettem meg az ágyam, ha a sírgödröt kell atyámnak neveznem, a férgeket

pedig anyámnak és nénémnek, hol van akkor az én reménységem? Ki láthat itt
reménysugárt?”

Húsvét a keresztyének legnagyobb ünnepe. A böjti időszak felkészíthet minket
arra, hogy örömmel élhessük át azt, hogy Jób kesergésére van érvényes
válaszunk. Egyben arra is lehetőséget ad, hogy megvizsgáljuk magunkat,
mennyire hatja át ez a krisztusi válasz mindennapjainkat. Ez az igazi kihívás. Mi
látszik mindebből elsősorban családunkban, másodsorban szomszédaink,
munkahelyünk és ismerőseink számára?

Március 5-én délelőtt és este is szép számmal vettek részt a Női Világimanap
alkalmán, ahol az egyiptomi keresztények életét is megismerhették.

Március 14-én a sepsiszentgyörgyi Református Kollégium vezetői érkeztek
hozzánk testvériskolai szerződés aláírására. Az iskola március 15-i ünnepélye
keretében igazgató úr átvette és kitűzte az iskolára ajándékukat, a székely
zászlót. Az alkalmat az iskola tanulóin, szüleiken, gyülekezetünk tagjain kívül



megtisztelte jelenlétével többek között dr. Szabó István püspök, Doncsev
András és Németh Zsolt államtitkár, Szabolcs Attila polgármester, Karsay
Ferenc alpolgármester és Németh Zoltán, kerületünk országgyűlési képviselője
is. Minden jelenlevőnek felemelő élményt jelentett az iskola tanulóinak
műsora.

Március 30-án volt az előző és április 27-én lesz a következő ajtónyitogató
istentisztelet. Szeretettel várjuk rá iskolánk tanulóin és szüleiken kívül minden
hittanos gyermeket és szüleiket, valamint a gyülekezetünket még kevésbé
ismerő érdeklődőket is.

Nagy örömet és gondot is jelentett, hogy iskolánkba mintegy százhúszan
jelentkeztek a tervezett három osztályba, a hetvenöt helyre. Ezért kivételesen
idén négy első osztályt indítunk. Az óvodai jelentkezési szándéknyilatkozati
lapok szintén jelentős számban érkeztek vissza és hamarosan értesítjük a
szülőket az eredményről. 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 a május 1-i négy napos ünnep miatt kivételesen
május 10-én lesz. Június 7-én lesz ennek a szolgálatnak a 10. évfordulója
gyülekezetünkben. Készüljünk rá méltó módon és ünnepeljük ezt meg
közösen!

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 tartott gondolatébresztő előadást
“Találkozás az X, Y és Z generációval az iskolában” címmel. A következő
alkalomra május 27-én kerül sor.

A tavaszi templomtakarítás parti április 5-én volt. Reggel 8 és délután 3 óra
között szép számmal szorgoskodtunk azon, hogy kívül és belül is rend legyen.
Köszönjük azok szolgálatát, akik a finom ebéddel járultak hozzá az alkalom
sikeréhez. Közel ötvenen – köztük egy jelentős cserkész közösség – lehettünk

ennek élvezői. Ezen a hétvégén volt a konfirmandusok lelki hétvégéje is Nagy
Péter és Csűrös-Varga Vanda vezetésével.

Április 8-án az egyházlátogatást Kiss László egyházmegyei lelkészi főjegyző és
Vántsa Zoltán egyházmegyei presbiteri tanácsos végezte. Bátorítottak, hogy
továbbra is építsük gyülekezetünk élő közösségét.

Április 19-én gyülekezetünk ifjú ifisei Csűrös-Varga Vanda vezetésével
regionális ifjúsági találkozón vettek részt Őrmezőn..

Május 10-én és 17-én, szombaton az Evangéliumot Minden Otthonba (EMO)
közösség munkatársai segítségével szeretnénk meghívni Budatétény
érdeklődő lakosait május 24-én a Rózsakerti Református Napra iskolánkba.
Fontos, hogy a gyülekezet közössége is magáénak érezze ezt a lehetőséget és
aktívan vegyen részt benne akár az egész időszakban, akár 1-2 órai
közreműködéssel. Jelentkezni Fraskóné Hatos Katalin presbiternél lehet. A
következő egyeztetés a gyülekezeti teremben lesz április 23-án 18 órakor.

Május 30 – június 1 között érkezik hozzánk mezőpaniti testvérgyülekezetünk
50 tagja (mintegy 30 kórus tag). Jó lenne, ha minél több személyes kapcsolat
szövődne, ezért kérjük, hogy házigazdának jelentkezzenek az érdeklődők
Szalontay Károly presbiternél.

Gyülekezetünk szolgálatát jelentős mértékben segítik a különböző
pályázatokon elnyert támogatások is. Az idei évben kezdődik és remélhetőleg
már el is készül iskolánk és óvodánk energetikai felújítása. A következő
tanévben már az új konyha láthatja el óvodánk és iskolánk gyermekeit,
munkatársait és a környékbeli érdeklődőket (kismamák, nyugdíjasok. stb.). A
lehetőségekről Vígné Sági Katalinnál, a konyha fáradhatatlan alapító
vezetőjénél, a gyülekezetünk által erre a célra alapított Reformator Culina Kft.
ügyvezetőjénél 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.



Várjuk a testvérek adományait arra a célra, hogy a templom külső megújítása
és rendbetétele folytatódhasson, valamint a parókia felújítása
megkezdődhessen. 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 hátteret ad a gyülekezeti életnek.
Köszönöm mindenkinek a segítségét, aki ebben részt vesz. Várjuk a segíteni
vágyókat erre a területre is!

Hívom a testvéreket a hónap végi istentisztelet után az intézményeinkért
tartott imaközösségre is. Sajnos nagyon meglankadtunk ebben a szolgálatban.
Ránk fér az erősítés!

A Húsvét ünnepének örömteli és tartós átélését kívánó igével zárom
köszöntőmet:

2 Korinthus 5, 14-15
„Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy

meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; és azért halt meg mindenkiért,
hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük

meghalt és feltámadt.”

Budafok, 2014. április 17.

Áldás! Békesség!
Németh Géza gondnok

Bemutatkoznak konfirmandusaink

Egyedi Nikolettnek hívnak, most leszek 15 éves. Szeretem a zenét, a sportokat,
különösen a röplabdát. Van két kutyám, az egyik nálunk otthon van, a másik a
telkünkön. Most fogok tovább tanulni a Szamos Mátyás Vendéglátó Ipari
Szakközépiskolában. A gimnázium után ki szeretnék menni Angliába, azon belül
Londonba. Ez az egyik nagy célom.

a d 

Nyári Merse vagyok, 1999-ben születtem Budapesten. 3 testvérem van, Bíborka,
Zaránd, és Etele. Édesanyám református, neki köszönhetem, hogy kapcsolatba
kerültem a budafoki református közösséggel. 2000-ben megkeresztelt Illés Dávid
tiszteletes úr. Anyukámmal még baba-mama körbe is jártunk. 2003-ban kezdtem el
járni a Halacska óvodába. Folyamatosan jártam hittanra, majd a konfirmációs
előkészítésre. Családommal rendszeresen járunk templomba, és a gyülekezeti
alkalmakon is részt veszünk. Örülök, hogy konfirmációmmal a református közösség
teljes jogú tagja lettem, és én is élhetek az úrvacsorával.
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Pásztor Balázs vagyok, 2000. május 1-jén születtem Budapesten. A Grosics Gyula
Sportiskola 7. osztályába járok. Az iskolában németül és angolul tanulok. Sportom a
vízilabda, amivel elég sok időm elmegy - minden nap van edzés és hétvégeken meccs,
így kevés időm van másra. A konfirmációs órákat nagyon élveztem, a táborban pedig
sokat tanultunk, amitől zsongott a fejem. A vizsgától nagyon tartottam és örülök, hogy
sikerült!
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Tárnok Márton a nevem, de a barátaim csak Marcinak hívnak. Most konfirmáltam így
már teljes gyülekezeti tag vagyok. Azért volt számomra fontos ez az alkalom, mert rég
szerettem volna megerősíteni a hitemet. Budafokon élek családommal a szőlészet
közelében. Két öcsém van: az egyik 4 a másik 12 éves. A kisebbik a Halacska Oviba jár.
Apukám villamosmérnök, anya pedig orvos. A Kempelen Farkas Gimnáziumba járok a
nagyobbik öcsémmel együtt, ahol 8-os vagyok. Szabad időmben kosarazom a
Budafokban. Szeretek a barátaimmal játszani, szórakozni.

a d 



Víg Levente vagyok. 2000-ben születtem. Hárman vagyunk fiúk testvérek. A Kempelen
Farkas Gimnáziumba járok, nyolcadik osztályba. Középső csoportos óvodás koromtól,
immár 10 éve szinte minden szabadidőmet a vízben töltöm. 6 éve vízilabdázom, ettől
az évadtól a Honvéd 2000-es csapatát erősítem. Nemcsak a sportban szeretek játszani,
szívesen társasozom. Jól érzem magam különböző típusú emberekkel, így sok barátom
van. Felnőtt koromban valamilyen formában gyerekekkel szeretnék foglalkozni, lehet,
hogy edző leszek.
A két év amit Vandával és Péter bácsival töltöttünk, gyorsan elszaladt.  Szerettem a
péntek délutánokat, és élveztem, hogy sokszor az irodalmi tanulmányaimat is igencsak
megkönnyítette, amit a konfirmációs felkészítésen tanultunk. Jó lenne jövőre az ifi
csoporthoz csatlakozni, remélem valahogy össze tudom hangolni a sporttal.

5 éve a Vitaifiben

2002-ben konfirmáltam és a következő évben részt is vettem a konfirmáltakból alakult
ifiben és a Szokolyán tartott nyári táborban. Ez a közösség azonban nem maradt meg,
páran a cserkészcsapatban folytattuk tevékenységünket, másokat pedig egyéb
helyekre szólított az élete. 2009. április 5-én csatlakoztam a Viola és Tamás által
vezetett ifihez.

A társaktól,  illetve régi hírlevelekből  az derült ki,  hogy ennek az ifinek az alaptagjai  a
2006 és 2007-es években konfirmáltak közül kerültek ki. Részt vettek a 2007-es
Csillagponton és 2008-ban Révfülöpön tartottak ifis nyári tábort.

Az ifit az első két évemben Viola és Tamás vezette, majd egy évig hárman-négyen is
aktívan szerveztük az alkalmakat, azóta pedig Pető Gergő a vezetőnk. A taggyarapodás
alulról és felülről is bekövetkezett: konfirmandusok is csatlakoztak hozzánk, illetve
környékbeli gyülekezetek és megszűnő ifik tagjai. Jártak hozzánk határon túlról
származó honfitársaink, valamint csökkent beszédfunkciójú fiatal is.

A megismert témák között volt a Heidelbergi káté, a Tízparancsolat, a Miatyánk, a
Boldogmondások, a keresztény felekezetek és Márk evangéliuma. A Vitaifi név
egyébként Szabolcstól származik, aki 2010 tavaszán találta ki és egyes jelentései az
olvasó által is megfejthetőek. Az ifi tagjai szolgálatokat is végeztek/végeznek, melyek

közül mindenképpen kiemelendő a vasárnapi iskolák megtartása, illetve a
konfirmandus felkészítő hétvégében való több éves részvétel.

Munka után pedig édes a pihenés jelszóval különleges programokat is rendeztünk.
Kétszer Melinda vendégei voltunk Bécsben: egy komolyabb alkalmon, mikor az
Albertina egyik kiállítását is megnéztük, és egy lazábban, amin a Praterben is
megfordultunk. Gergő jóvoltából már három ifis hétvégénk volt: Pilismaróton,
Iváncsán és Szigetmonostoron. Ezeken pedig a lelki elmélyülésen túl kirándulásra,
társasjátékra és közös főzésre, mozizásra is volt alkalmunk. A cserkésztudást is
mozgósítottuk, amennyiben Majkon és Velencén ifi túrákat vezettem az
érdeklődőknek.

Nyaranta a rendszeres alkalmakat is megbolondítottuk, egyikünk-másikunk
otthonában vagy kertjében tartott találkozóval. Az utóbbi időben pedig gyülekezeti
vezetőink és példaképeink áhítatában, illetve beszámolójában lehetett részünk. Hét
közben voltunk Szabolcs társunk musical bemutatóin és Márk társulatának
koncertjein. Több filmet is láttunk közösen a gyülekezeti teremben, például: A jövő
kezdete címűt, a Camponában pedig az Ismeretlen vizeken című filmet. Az utóbbi
váratlan teológiai jellegű megoldása többünk elismerését kivívta. Kétévente, aki csak
tud, részt vesz a Csillagponton.

Az ünnepeken is találkozunk: karácsonykor igés kártyákat ajándékozunk, szilveszterkor
részt veszünk az éjféli istentiszteleten, húsvétkor pedig igyekszünk minél több leány
testvérünket felkeresni. Isten áldását kérjük a gyülekezet ifjúsági közösségeinek
további működésére, valamint a nyári közös erdélyi táborunkra!

Szabó Máté

Reformátusok a hegyen

Májusban két hétvégén a Háros utca, a Rózsakert utca és az öböl környéke által
behatárolt városrészen egy kis csoport fog megjelenni az utcákon. Kitűzővel, névvel,
Budafoki Református Egyház feliratú pólóban kettesével járják az utcákat. Velük együtt
fog munkálkodni egy látogató szolgálat, akik az Evangéliumot Minden Otthonba
Alapítvány tagjai. Mit szeretnénk? Felderíteni ezt a területet egyházi szempontból. Mi
a módszerünk? Igyekszünk mindenkit megszólítani, néhány tájékoztató lapot,



traktátust átadni, ahol igény van rá, szívesen beszélgetni bárkivel. A cél: tájékoztatni és
hívogatni a közösségekbe, esetleg helyi közösséget kialakítani. Mit nem szeretnénk?
Nem szeretnénk senkit sem zaklatni, megbántani, felesleges feszültséget teremteni.
Nem szeretnénk, ha össze kevernének bennünket agresszív közösségekkel. Mit
kérünk? Türelmet. Ha valakihez becsengetnek, és nem igényel kapcsolatot, egyszerűen
mondja azt: nem kérem, menjenek tovább. A hétvégék időpontja: május 10. és 11.
valamint május 17. és 18. Záró alkalmunkra is hívogatunk mindenkit május 24 –én,
szombaton du. 16 órára a budafoki református templomba.

Szívesen látnánk még segítőket a látogatószolgálatban. Aki kedvet és elhivatottságot
érez ehhez, az jelentkezzen Fraskóné Hatos Katalinnál, vagy a lelkészeknél, és jöjjön el
a szolgálat megbeszélésére, mely április 28-án 18 órakor kezdődik a gyülekezeti
teremben.

Szeretettel köszöntünk mindenkit református szokás szerint: Áldás Békesség
Budafok 2014 04. 18.

Nagy Péter lelkész

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.

Április
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
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

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 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.

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

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

Lelkipásztor: Nagy Péter
Iskolalelkész: Csűrös András

Beosztott lelkészek:  Csűrös-Varga Vanda és Papp-Tóth Viola
Gondnok: Németh Géza
Diakónus: Jani Marianna

Hitokató: Ábrahám Angéla
Honlapunk: http://www.bfokref.zsoltar.hu
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Hogyan ünnepeltük Húsvétot az iskolánkban?

A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolában minden nagyobb
esemény mögött világos, szépen ívelt koncepció húzódik meg – így a Húsvétot
sem ad hoc módon ünnepeljük meg. Először is az intézmény esztétikai
megjelenésében is tükröződik az ünnepre hangolódásunk. Bányai Gábor
rajztanárunk a „Szomjazom” - kijelentéshez kapcsolódó alkotását helyeztük el
a bejáratnál. Jézus arca elmosódott volt, a római katona, aki felnyújtja az
ecetet, világosabb kontúrokkal rendelkezett – hangsúlyozva, hogy az ő
szerepét próbáljuk átélni. Ez az alkotás ebben a kontextusban igazán
református lett. A tanulók csoportokban jöttek megnézni újra és újra a képet.
A másik hat jézusi kijelentést pedig szintén a bejáratnál helyeztük el Simon
András grafikáival illusztrálva.

Több egymást követő hittanórán a Nagyhét eseményei és a feltámadás öröme
volt a téma – úgy a református, mint az evangélikus, katolikus hittanórákon és
néha a kifutó rendszerben működő etikaórákon is. Az utolsó vacsora, a júdási
árulás, a péteri tagadás, a lábmosás, a kereszthalál és a feltámadás mind-mind

fontos elemei voltak a hittanóráknak, melyekben nem a tudás, hanem inkább
az élmény domborodott ki. (Például eljátszották az utolsó vacsorát.) A
hétkezdő áhítatokon is az ünnepre hangolódtunk.

Az utolsó tanítási héten zajlott az úgynevezett Idézőjel-vetélkedő is. A
tanulóink minden pénteken kapnak egy biblikus idézetet, melyet meg kell
tanulniuk. Ezeknek az idézeteknek hitbeli, erkölcsi tartalma van, így előfordul
nagyrészt bibliai, de ugyanúgy Wass Albert, vagy éppen Karl Barth idézet is.
Minden évfolyamon vetélkedőt hirdetünk, amelyeket a hittanórák keretén
belül összevontan tartunk meg. A vetélkedőt egy – tavaly szülők által készített
– nyomógombos eszköz segíti. Akinél felvillan a lámpa, mondhatja is az
idézetet. Igen jó játék, izgalmas szurkolás közben tanulnak meg alapvető
keresztyén igazságokat a gyerekek.

Pénteken Húsvéti Játszóház zajlott, ahol a gyermekek néphagyományokkal, a
Húsvéthoz kapcsolódó játékokkal, kézműves programokkal, helyi művészek
segítségével merültek el urbánusként a népibe. Ezen a napon a Költészet
Napjára is emlékeztünk, mégpedig úgy, hogy minden osztályból valaki elszavalt
egy-egy verset. Volt, ahol az egész osztály kivette a részét a megemlékezésből!

Nagyhéten hétfőn pedig csendesnap volt az iskolában. Az alsósok reggel
ingázó különbuszok által jutottak el templomunkba. Itt Csűrös-Varga Vanda
lelkész köszöntötte őket a gyülekezet nevében. Éneklés után Pogrányi Károly
diósdi református missziói lelkész áhítata következett. Az életkori
sajátosságoknak megfelelő igei alkalom széppé tette a Húsvétra
készülődésünket. Ők visszatérve kreatív játékként az üres sírt készítették el
műanyag tányérokból, amit mindenki hazavihetett. A felsősök reggel az
ünnephez kapcsolódó film nézésével kezdtek, majd az alsósokat váltva
érkeztek meg a templomba. Pogrányi Károly közvetlen, jó kedélyű, de mély
mondanivalóval bíró igehirdetést tartott. Felsőseink hullámhosszán meg tudta
érinteni őket és több tanárt is.



Hálás a szívünk, hiszen idén kezdtük el a húsvéti csendesnapunkat, s most
voltak hivatalos formában, teljes létszámban először templomunkban az
iskolások. Utána felhőtlen boldogsággal szaladgáltak az udvaron. Jó érzéssel
jöttünk ki a templomból, hiszen az egész húsvétra hangolódás alatt Isten sokat
adott tanároknak, tanulóknak, szolgálóknak egyaránt.

Csűrös András

ISTEN

Hogyha golyóznak a gyerekek,
az isten köztük ott ténfereg.
S ha egy a szemét nagyra nyitja,
golyóját ő lyukba gurítja.

Ő sohase gondol magára,
de nagyon ügyel a világra.
A lányokat ő csinosítja,
friss széllel arcuk pirosítja.

Ő vigyáz a tiszta cipőre,
az utcán is kitér előre.
Nem tolakszik és nem verekszik,
ha alszunk, csöndesen lefekszik.

Gondolatban tán nem is hittem.
De mikor egy nagy zsákot vittem
s ledobván, ráültem a zsákra,
a testem akkor is őt látta.

Most már tudom őt mindenképpen,
minden dolgában tetten értem.
S tudom is, miért szeret engem -
tetten értem az én szívemben.

József Attila



Kötelezően választható hit- és erkölcstan
az állami általános iskolákban

2013. szeptemberétől az állami iskolák órarendjébe is bekerült a hitoktatás. Mit jelent
ez? 1. és 5. évfolyamon új tantárgyként megjelent az erkölcstan vagy felekezeti hit- és
erkölcstan óra. A szülőknek nyilatkozniuk kellett arról, hogy a gyermekük református
hit- és erkölcstant, római katolikus hit- és erkölcstant, evangélikus hit- és erkölcstant,
baptista hit- és erkölcstant… vagy erkölcstant tanuljon az iskolában. A tantárgy
kötelező, a felekezet (s ezzel együtt a tankönyv, tanmenet) választható.

 Az órákat ugyanabban az időpontban párhuzamosan, külön teremben tartjuk a
gyermekeknek. Nagyon jó élmény, amikor hit- és erkölcstan óra előtt az elsősök saját
felekezetük hit- és erkölcstan tankönyvével a kezükben, lelkesen és örömmel várnak
minket.

Szeptemberben elmondtam a gyerekeknek, hogy történelmi pillanat részesei, hiszen
ők az elsők, akik állami iskolában órarendbe építve tanulhatnak református hit- és
erkölcstant.2014. szeptemberétől már négy (1.2.5.6.) évfolyamon lesz erre lehetőség.

Szeretnék megosztani néhány személyes gondolatot arról, miért jó, ha a gyermek hit-
és erkölcstan órán vesz részt?

Az óvodában tapasztalt keresztyén értékrendnek van folytatása akkor is, ha a gyermek
nem egyházi iskolában tanul.

A hit- és erkölcstan óra nem az udvari szünet, házi feladat írás vagy sport-, zene-,
különórák, szakkörök idején van, mint az elmúlt évtizedekben, hanem „védett
időben”.

A gyermek az iskolában legalább heti egy órában tanulhat arról is, hogy Isten szeretet,
s hogyan szerethetjük Őt, a másik embert, önmagunkat, a teremtett világot.
Életkorának megfelelő, játékos, élményszerű, foglalkozáson vehet részt, ahol élete
részévé válik a Biblia, műveltség, hazaszeretet is.
Őszinte beszélgetések, szituációs játékok segítenek abban, hogy életében a jót
válassza és tegye.

Az első osztályos református hit-és erkölcstankönyv címe: Isten tenyerén. Azt hiszem,
mindannyian szeretnénk gyermekünket ilyen biztonságban tudni akkor is, ha iskolás
lesz.

Tisztelettel kérjük a leendő első osztályos gyermekek szüleit, hogy éljenek ezzel a
csodálatos lehetőséggel és törvény adta jogukkal. Beiratkozáskor (április 28.29.30.)
nyilatkozzanak arról, melyik felekezet hit- és erkölcstan óráján vegyen részt
gyermekük.

Nagy szeretettel várjuk a Halacska Óvodából elballagó gyermekeket a református hit-
és erkölcstan órákon!

Ha valakinek kérdése van ezzel kapcsolatban, nyugodtan keressen meg telefonon:
Papp-Tóth  Viola  0630  520  73  02  (vagy  személyesen  a  Szivárvány  csoport  közelében
J).

Papp-Tóth Viola

Szeretetnyelvek

Ez a fő témája annak a szülői csoportfoglalkozásnak, amely a Halacska óvodában
folyik, ebben a tanévben. A csoport a kiscsoportos gyerekek szülei számára indult,
kicsit nehezen, ám a pár főből álló lelkes mag nagy élvezettel látogatja azóta is a



megbeszéléseket. Magam is tagja vagyok ennek a csoportnak, és nagyon sokat
köszönhetek a foglalkozásoknak. Ezt szeretném megosztani Önökkel.

Miért kezdtem el Zsuzsa csoportjába járni? Legelőször is, mert ő egy hiteles
személyiség, tapasztalt anyuka és lelki gondozó. Másrészt, mert éreztem, hogy valami
nem jól működik, valahogy nem találom a megfelelő nevelési módszert, hiányos az
eszköztáram. Sokszor próbáltam valahogy szabályozni a gyerekeimet, aztán utána jól
megbántam, amit tettem, tiltottam, adtam vagy mondtam, de akkor már nem lehetett
semmissé tenni a dolgokat. Ezeket a lépéseimet utána próbáltam kompenzálni. Na de
ekkor végérvényesen elindítottam azt az ördögi kört, amiből nem tudtam kiszállni.
Sokszor éreztem magam alkalmatlan szülőnek. Persze volt sok olyan pillanat is, amikor
szárnyaltak a dolgok, és kerek volt a világ. Ugye ismerősek ezek az érzések?
Zsuzsa hétfői alkalmain rájöttem, hogy ezzel nem csak én vagyok így. Más szülő is küzd
időnként, és sehol sem szabályszerű, minta gyerekek érkeztek a családba. Az én
„nyomorúságos” perceim már-már viccesek, ahogy felidézem őket. Például:

· a lejtő alján borzalmas lábfájását és mozgásképtelenségét bizonygató 3,5
éves;

· a  8  éves,  aki  nyitott  szájjal  várja  a  „sült  galambot”,  illetve  a  nagymama
szendvics katonáit a TV előtt, csakhogy ne kelljen fárasztani a kezét a
mozgással;

· a két testvér vetélkedését hogy melyik utálja jobban a másikat, stb.
Ahelyett, hogy utánozva gyerekeimet én is dührohamot, vagy akut idegösszeomlást
kapnék, valami értelmes, felnőttes dolgot kellett volna tennem. Ezzel, hogy ilyenkor
visszalépek egy iskolás, pláne egy óvodás érzelmi szintjére, semmi nem oldódik meg,
sőt a lányaim még azt is gondolhatják, hogy anya képtelen a megoldásokra, anya csak
azt nézi, hogy neki mi a jó, sőt hovatovább azt is vélelmezhetik, hogy „anya nem is
szeret engem”?

Ezzel  szemben,  ha  a  problémát  átfordítom  a  szeretetnyelvek  egyikére,  még  jól  is
elsülhet a dolog. A szeretetnyelv nem azt jelenti, hogy többször elhangzik a számból,
hogy  kislányom,  kisfiam  én  mennyire  szeretlek.  Ez  is  fontos,  de  a  gyerekek  –  és
szerintem a felnőttek is - a cselekedetekből, a tettekből jobban építkeznek. Az első
lépés,  ha  elfogadjuk  az  érzéseit  és  megengedjük,  hogy  kifejezze  azokat.  Nemcsak  a
pozitívokat, hanem a negatívakat is.(pl. amikor fekete köröket fest temperával) Az is a
szeretet kifejezése, ha megegyezünk a gyermekkel, hogy ma a kedvenc rövid nadrágját

ugyan nem veheti fel az oviban, de beviheti a szekrényébe. Ilyenkor érzi, tudja, hogy
szeretjük, hiszen partnerként bánunk vele.

Megfigyelhetjük, mi esik neki a legjobban. A testi érintést ölelést simogatást egyik
gyermek sem nélkülözheti. A közös játékkal, együttléttel, meghallgatással, osztatlan
figyelmünket nyújthatjuk neki, vagyis minőségi időt. Lelkesedik az ajándékokért, vagy
inkább a dicséret, az elismerő szavak adnak neki szárnyakat? A szívességek, az érte
megtett napi „áldozataink” is nagyon fontosak lehetnek a számára. Melyik úton éri el
gyermekünket leginkább szeretetünk kifejeződése?

És mi van a mi szülői lelkünkkel! Talán a legfontosabb hozadéka Zsuzsa
foglalkozásainak,  hogy  a  mi  lelkünk  is  legyen  rendben.  Ha  mi  nem  érezzük  jól
magunkat a bőrünkben, ha mi nem fogadjuk el magunkat, akkor miért akarjuk, hogy
gyermekeink elfogadjanak, szót fogadjanak nekünk? Gyermekeink sem úgy
tökéletesek, hogy mindenkor elfogadnak és szeretnek. A gyermek egy kis önző lény a
maga bájosságával, szeretetéhségével. Ezért fontos, hogy a szülő is vállalja fel érzéseit,
érzelmeit. Sokszor nehéz megtalálni, és kimondani a megfelelő érzést az adott
szituációra. A foglalkozásokon ennek gyakorlására is lehetőség nyílik, sőt a mások
példáját hallva a magunk eseteit is átértékelhetjük. Vagy felkészülhetünk egy nálunk
még le nem zajlott eseményre. Hétfő délutánonként egyszerűen tapasztalatot
cserélünk, meghallgatjuk egymást. Zsuzsa hol beszélgetéssel, hol megerősítő
szavakkal, hol játékkal, hol hallgatással, de mindig őszinte emberséggel és szeretettel
terelget minket a jobb szülőség felé.

Lehet még csatlakozni a csoporthoz.  Jó lenne még több csoporttaggal találkozni és
megismerkedni, hogy ötleteket és tapasztalatokat cseréljünk, és bővíthessük szülői
eszköztárunkat. Mi szülők és az óvoda még inkább „együtt nevelő” közösséggé
válhassunk.

(Alkalmainkat a páros heteken hétfőnként 15.30-16.30 kor tartjuk)

Mák Erzsébet Bárka csoport


