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Kincs az olajfesték alatt

Még baranyai lelkész koromban sokat foglalkoztatott bennünket a
lefestett kazetták titka. Vajszlóban pl. világosan látszottak a barna olajfesték
alatt kirajzolódó motívumok a karzaton. Idősebb kollégák a minden cifraság
ellen fellépő puritán atyákról beszéltek, akik úgy látták istenesnek, hogy
lefestik a színes deszkákat. Talán száz éve is meg van, hogy ez történt. Azt
azonban minden hozzáértő állította, hogy a barna festék alatt bizonyára
szépen megmaradtak a festett motívumok. Kicsit mindig elszomorított engem
ez a történet. Nem kevés templomról van szó. A becsületes szándék
tiszteletre méltó, de mégis fáj látni a mindent szép egyenletesen beborító
barna olajfestéket. A református lélek fél az emberábrázolástól, de nem félt az
ősi motívumvilágtól: virágoktól, madaraktól, számára világosan üzenő
szimbólumoktól. Az atyák ezt is soknak tartották és eltüntették a színeket és
formákat. Maradt a tiszta egyszerűség: barna fa, fehér fal, a Szentírás, a
tányér és a dísztelen kehely. Ehhez már csak világos tiszta beszéd és helyes
cselekvés kell. Talán így gondolkodtak akkoriban.

Egy vajszlói barátom küldött emailban öt gyönyörűséges festett mintát
a templom karzatáról. El kezdték végre feltárni a rejtett kincseket. A vajszlói
festett karzat vissza kapja eredeti szépségét. Lélegzetelállító egy-egy ilyen
templomba belépni, s azután megérteni, hogy ez nem felesleges cifraság,
hanem istendicsőítés, miként a zsoltár és az imádság. Együtt vesz részt
benne a szív, a szem és a fül.

De van egy másik üzenete is a vajszlói karzatnak. Ahhoz, hogy
feltáruljon valódi szépsége, igen komoly és hozzáértő feltáró munkát kell
végeznie avatott kezeknek. Az egyenbarna festék mindent befedett és nem
tett hozzá férhetővé. Hiába volt a tudás, hogy ott van az eredeti kép, nem
jelentett semmit. Csak sejteni lehetett, hogy milyen is lehet a mester eredeti

munkája. Ilyen az ember belső világa is. Csak sejteni lehet, hogy milyennek
alkotta a Mester. Mindent befed egy szürkésbarna réteg, amit csak nagyon
kemény eszközökkel lehet eltávolítani. Ez a réteg nem véd, mint az olajfesték,
hanem eltüntet. Emberi eszközökkel nem lehet levakarni azt, ami ráragadt. Ez
a bűnös ember nyomorúsága. Talán még hivatkozik is arra, hogy ott a szíve
mélyén vannak ám csodálatos színes dolgok, de ő maga sem tud hozzá férni
és lassan el is felejti, milyen is lehetne.

Böjtben már húsvétra és az értünk szenvedő és vérező Krisztusra
gondolunk. Szívünkben az ének is megszólalhat „…megtisztul minden
szennytől a Jézus vériben, a Jézus vériben…” Vissza lehet nyerni az eredeti
formánkat, színeinket, ha elfogadjuk az ő áldozatát és hisszük: „Jézusnak, az
Ő Fiának vére megtisztít bennünket minden bűntől.” (I. Jn 1.r.7.v.). Így legyen
mindnyájunk szívében.

Nagy Péter

Összefogás az „Összegyűjtés Éve” során
(gondnoki beszámoló)

Ézsiás 66, 18
„Eljött az ideje, hogy összegyűjtsem a különböző nyelvű népeket. Jöjjenek és
lássák dicsőségemet!”

A karácsonyi hírlevélben még az „Összefogás Éve” jegyében szóltam 2015-
ről. Néhány testvérünk a politikai asszociációk miatt nem igazán lelkesedett
ezért a megnevezésért, noha a mögöttes célokkal és gondolatokkal
egyetértettek. Szerencsére lelkészünknek eszébe jutott az „Összegyűjtés
Éve” megfogalmazás, ami a munkatársak között egyöntetű helyesléssel
találkozott. Így alakult ki idei mottónk. Milyen jó lenne, ha hasonló
konszenzus-kereső módon tudnánk minden kérdésben az eltérő
véleményeket egy irányba igazítani, előre vivő energiává alakítani!

Hálaadással gondolhatunk az elmúlt évre. Az óvoda és az iskola is az állami
KEOP pályázati támogatásnak köszönhetően megszépültek és
hatékonyabban/olcsóbban üzemeltethetők. Az iskola konyhája önálló
szervezetként, már több mint 800 főt táplálva gyarapítja gyülekezetünk
intézményeinek sorát. Lelkészünknek erőt adott Urunk a betegség
elviselésére és reménységünk szerint legyőzésére. Iskolalelkészünk,
beosztott lelkészeink és teológusaink mellett Kusztos Tibor, Pásztory-Kupán



István, Szűcs Ferenc és Topolánszky Ákos vállaltak igehirdetési szolgálatot.
Beosztott lelkészeink két egészséges gyermeknek adtak életet. Amikor kellett,
össze tudtunk gyűlni és össze tudtunk fogni. Erősödött kapcsolatunk
mezőpaniti testvérgyülekezetünkkel is.

Az év összegyűjtéssel kezdődött. Berekfürdőn gyűjtöttük össze a
munkatársakat január 9-11-én a most már 10. munkatársi hétvégére. Sajnos,
csak utólag jöttünk rá a kerek évfordulóra, így az ünneplés elmaradt. A munka
viszont ezúttal is hatékonyon folyt, hála az egyre alaposabb felkészülésnek és
Szentpály-Juhász Imrének, aki nemcsak a szombat délelőtti gondolatébresztő
előadással készült, hanem számos kiscsoportos gyakorlattal is.
Ráébredhettünk gyülekezetünk erősségeire, gyengeségeire és a továbblépés
útjára is. Annyi lezáratlan téma maradt, hogy február 21-én délelőtt a
gyülekezeti teremben hasonló, 30-40 közötti, de átalakult létszámban még
további feladat megosztásra került sor. Köszönettel tartozunk Szentpály-
Juhász Imrének az elmúlt két hónapban igehirdetéseiért és bibliaórai
szolgálataiért is. Kérjük a testvérek további imádkozó támogatását is.

Január 22-25-én az evangélikus, baptista és római katolikus testvéreinkkel
közösen, egymás templomait meglátogatva és egymás lelkészeit hallgatva
tartottuk az ökumenikus imahetet Budafokon. Nálunk Papp János, a
Magyarországi Baptista Egyház egyházelnöke, a budafoki baptista gyülekezet
ügyvezető lelkésze szolgált. Lelkészünk, Nagy Péter pedig a baptista
imaházban hirdette az igét.

A tavalyi év a választások éve volt egyházunkban. Ez idén február 25-én ért
véget a Zsinat vezetőinek megválasztásával. Dr. Szabó István Duna-melléki
püspök lett a Zsinat lelkészi elnöke, dr. Huszár Pál dunántúli főgondnok a
világi/presbiteri elnök. A lelkészi alelnök dr. Fekete Károly, a tiszántúli
egyházkerület püspöke, a világi/presbiteri alelnök pedig Ábrám Tibor Tiszán-
inneni főgondnok. Ő tavaly év vége felé vendégünk volt a Budafoki Esték
keretében. Imádkozzunk azért, hogy a Zsinaton is végbemenjen a
rendszerváltás és a közegyház hitelesen szembe tudjon nézni a 1945-től a
mai napig történtekkel. Talán így megvalósulhatnak az előző Zsinat által
létrehozott, majd feloszlatott Egyházi Jövőkép Bizottság munkája során
kiérlelt, előremutató javaslatok.

Én pedig a napokban örömmel készülődök lassan három hónapos első
unokám keresztelőjére (március 8).

Március 21-én lesz a tavaszi templom takarítás parti. Reggel 7.30-ra várjuk a
létramászásra és mozgatásra vállalkozó férfiakat. A többi közreműködőt pedig
8.30-ra. Ünnepeljük így együtt a tavasz remélhető megérkezését!

A konfirmációi vizsga kivételesen pénteken, március 27-én lesz. A
virágvasárnapi istentiszteleten, március 29-én lesz az ünnepélyes
fogadalomtétel.

A zsoltáros istentisztelet (vespera) rendszerint úrvacsorai előkészítőként is
szolgál. A következő a nagyszombattal való ütközést elkerülendő,
virágvasárnap előtti szombaton, március 28-án kerül sorra.

A húsvéti ünnepkörben április 2-án, nagycsütörtökön és másnap,
nagypénteken este lesz istentisztelet. Húsvét vasárnap és hétfőn is 10 órakor
lesz úrvacsorás istentisztelet.

Március 30-ig lehet jelentkezni az óvodába, március 5-ig pedig az iskolába. Az
eddigi adatok alapján az iskola vonzáskörzete Piliscsabától Százhalombattáig
terjed. Ezúton is köszönöm intézményeink vezetőinek, munkatársainak, a
szülőknek és a gyermekeknek a szolgálatát.

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

Gazdálkodásunk szokás szerint tavaly is kis többlettel zárt. Elfogadtuk a
tavalyi év zárszámadását és az idei év költségvetését is mintegy 20 millió Ft-
os keretösszeggel (az intézményeknek a gyülekezeten átmenő tételei nélkül).
Jó lenne, ha sikerülne gazdálkodásunkat némi forgótőkével megerősíteni.

Az irodai adminisztrációt a jövőben Szalontay Zsuzsa testvérünk fogja
végezni. A könyvelést pedig Piróth Béláné, akinek köszönjük a zárszámadás
és a költségvetés elkészítésében nyújtott segítségét. Köszönjük Eszlári
Gabriella eddigi szolgálatát.

Továbbra is várjuk a testvérek adományait arra a célra, hogy a templom külső
megújítása és rendbetétele folytatódhasson. Egyházmegyénk és az
önkormányzat támogatásával a parókia felújítása megkezdődött (alsó



fürdőszoba felújítása, nyílászáró csere). Meg kell még oldani a hőszigetelést
és a belső festést/mázolást is. Továbbra is kérjük, hogy ki-ki lehetőségeihez
mérten, havi rendszerességgel vállalja az anyagiakban megnyilvánuló
hálaáldozatot.

Hívom a testvéreket intézményeinkért tartott imaközösségre. (Ennek időpontja
minden hónap harmadik vasárnapján istentisztelet előtt fél tíz, toronyszoba)

Az idei Összegyűjtés Évében, 25 éves testvérgyülekezeti kapcsolatunk
keretében május 29-június 1. között Mezőpanitra látogatunk. A panitiakat
pedig október 16-18-a között szeretnénk Berekfürdőn vendégül látni.
Jelentkezni Szalontay Károly presbiter testvérünknél lehet..

Kicsiket - nagyokat, szőkéket - barnákat, mindenkit vár Mesterünk hívó szava
ebben az évben is:

Máté 13, 47 „Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett kerítőhálóhoz
is, amely mindenféle halfajtát összegyűjt.”

Budafok, 2015. március 1.
Áldás! Békesség!

Németh Géza gondnok

Egy 2012-es beszélgetéstől
az 1000 adagos konyháig…

2012 nyarán a gyülekezeti táborban született meg a gondolat, mi lenne, ha az
iskolánk konyháját felújítanánk, és a saját intézményeinkbe járó gyerekek
erről a konyháról étkeznének. A gondolatot pályázatírás, majd szerencsés
elbírálás követte, és megkezdődhetett a felújítás. Az építkezés a
pályázatoknak megfelelően két szakaszban zajlott, s mindezt „fűszerezte”,
hogy a konyhatechnikai berendezések beszerzéséhez, közbeszerzési eljárást
kellett alkalmazni. A rengeteg önkéntes munkának köszönhetően, és a sok
jóindulatú hozzáállás eredményeképp 2014. augusztus 25-től a 21. század
elvárásainak megfelelően berendezett konyha működése tudott elindulni,
gyülekezetünk égisze alatt. Természetesen a hivatalos induláshoz igen sok

engedélyre, munka- és tűzvédelmi szabályzatra, HACCP-rendszer
kidolgozására, stb., stb.-re volt szükség.

Első héten csak az óvodának, majd szeptember 1-től teljes létszámmal az
iskolának is készülnek az ételek. A konyhán 9 munkatárs dolgozik. Két
szakács, négy kézilány, egy raktáros, egy élelmezésvezető helyettes, és egy
élelmezésvezető. Közülük hárman tartósan munkanélküliek voltak, ketten
védett korúak, van, aki alacsony iskolai végzettségű. Így elmondható, hogy a
„munkahely teremtő” programból szépen kivettük a részünket. A
munkatársaink mind maximálisan becsületes, jó emberek, ennek
köszönhetően viszonylag hamar jó csapattá tudtunk válni, akik szívvel,
lélekkel azon fáradozunk, hogy a kiszolgált ételek minősége megfelelő legyen.
Az óvoda két telephelyére napi 250-300 adag ételt szállítunk, az iskolában
nagyjából 500 fő étkezik, a környékről változóan, kb. 50 ételhordós ügyfél fizet
be, így összesen 800 adagnyi ebéd készül naponta.

A konyha működtetője a Budafoki Református Egyházközség tulajdonában
levő Reformator Culina Kft. A saját konyha alapításának tervezésekor,
elsődleges célként fogalmazódott meg, hogy ha nem profitorientáltan
működtetjük az étkeztetést, akkor nyilvánvalóan jobb minőségű
alapanyagokból készült ételek kerülhetnek a gyermekek tányérjára. Ezt az
elképzelést maximálisan bizonyította a mögöttünk lévő öt hónap. Sikerült
olyan beszállítói kört kialakítani, akik megbízható, kiváló minőségű termékeket
szállítanak. Így például a konyhán felhasznált tojás közvetlen a termelőtől
érkezik, állatorvosilag igazoltan szalmonellamentes állományból. A lekvárok
egy részét (fokozatosan majd az egészet) őstermelőtől vásároljuk, így
garantáltan színezék-, tartósítószer-, állományjavító-mentes. A sajtkrémek,
túrókrémek is „E” mentesek, és mára a felvágottak, húskészítmények 95%-a
is szója-, glutén-, laktózmentes, valamint a párizsi jellegű készítmények is
legalább 65% hústartalmúak. A tojáskrémet, halkrémet minden esetben
házilag készítjük, friss, vagy szárított fűszerek felhasználásával, adalékanyag
nélkül. A főzés során nem használunk ízfokozót és olyan alapanyagot vagy
ételízesítőt sem, ami nátrium-glutamát tartalmú. Hosszú távon igyekszünk
áttérni, a parajdi, illetve a tengeri só használatára. A kenyérfélék törzsét az
alpesi rozskenyér képezi, de a finom pékáruk is nagyrészt teljes őrlésűek
vagy valamilyen maggal (napraforgó, köles, tökmag) dúsítottak. Minden nap
szerepel az étlapon friss gyümölcs vagy zöldség, sokszor mindkettő,(alma,
mandarin, kiwi, retek, sárgarépa, uborka, paprika, hagyma, stb.) melyeket, ha
kell, megtisztítva, összevágva kapják a gyerekek az iskolában is. Az ebéd



után kínált desszertek közt megtalálják a magas rosttartalmú műzli szeletet,
magas túrótartalmú (minőségi gyártásból származó) Túró Rudit, illetve pl. a
konyhán készített búzacsírás kókuszgolyót. Mindezek teljesen összhangban
állnak a sajtóban sokszor emlegetett a közétkeztetést szabályozó rendelet
előírásaival úgy, hogy az ízlést kicsit formálják, a hagyományos ízek
megőrzésével.

Kiemelem, hogy januártól a főzéshez kizárólag hidegen sajtolt kukoricacsíra
olajat használunk, amit szintén magyar gyártótól vásárolunk, és garantáltan
nem génmanipulált kukoricából készül. A gyerekek heti 4 alkalommal kapnak
tejet, és már csak egyszer van tea az étlapon. Törekszünk a megfelelő
konyhatechnológiai módszerek megválasztására. Sűrítéshez leginkább
habarást alkalmazunk. A rántott vagy sült ételeket (rántott hús,halrúd, fasírt
stb.) nem bő olajban sütjük, hanem a légkeveréses sütőben olajjal megkenve
készítjük.

Célunk, hogy a ránk bízott gyerekeket minél többféle, jó minőségű
alapanyagból készült étellel megismertessük. Ehhez a szülőket is igyekszünk
megszólítani, és segítségét is kérni, hogy bíztassák a gyerekeket a
kóstolásra, hogy ne mondjanak addig véleményt egy ételről, amíg meg nem
ízlelték. Sajnálatos tapasztalat, hogy a gyerekek nagy része csupán 4-5 féle
ételt ismer és még azok közül sem biztos, hogy mindegyiket elfogadja.

A konyhában az érdeklődő szülőknek, minden nap lehetősége van az ételeket
megkóstolni, így saját véleményt alkothatnak azok minőségéről. (Ezzel a
lehetőséggel már többen éltek, és örömmel mondhatjuk, hogy pozitív
visszajelzéseket kaptunk.)

 Gondolva a szülők, és a gyülekezeti tagok terheinek könnyítésére, a konyha
irodájában befizethetnek menüt 3400Ft/hét/adag összegért. Az ételhordók
elvitelével kapcsolatban érdeklődhetnek a 06-30-884-3157-es telefonszámon,
vagy személyesen a konyhán. (Ezzel a lehetőséggel is többen élnek, és itt is
pozitív visszajelzések érkeznek.)
Ezúton is szeretném megköszönni azt a sok támogató szeretetet, jó szót,
dicséretet, amit az óvó nénik, dajkák, pedagógusok, szülők részéről kapunk
folyamatosan. Külön köszönjük a gyülekezet vezetőinek bizalmát, és
támogatását.

Vígné Sági Katalin
dietetikus-élelmezésvezető

Takács Ferenc (1930-2015)

Dr. Takács Pál főorvos, aki hosszú évekig volta Budafoki Református
Gyülekezet presbitériumának tagja, családjával hat gyermeket nevelt fel.
1931-ben öntette a 350 kg súlyú és 86 cm átmérőjű kisharangot felépült
budafoki református templom részére, melyet Demjén István szentelt fel. Az
általa öntetett harangot 1944. június 1-én elvitték a református templomból. A
gyülekezet történetéről szóló könyvben így emlékeznek erre az eseményre
(83-84. oldal): „Iszonyú fájdalom szakadt ránk június 1-én. A dr. Takács Pál
által öntetett „kis harangunkat” elvitték. A toronyból durván ledobták. Mintha a
szívünket szakították volna ki, olyan fájdalom szaggatott. Zokogva sírtunk.
Vadvirágokból készült koszorút tettünk rá, s úgy vitte el a szekér.”

Majd hat évtizedig nem volt a templomnak kis harangja. 2002-ben Takács
doktor úr legidősebb fia úgy gondolta, hogy Isten dicsőségére újra ott lenne
egy harangnak a helye, ahonnan azt annak idején elvitték. Ezért öntetett egy
új kis harangot, melyek felszentelésére 2003. június 22-én került sor. A
harang egyik oldalán a református címer báránya látható. Felette olvasható
Pál apostol korintusiakhoz írt leveléből egy részlet: „A szeretet soha el nem
fogy”, míg alatta „Budapest-Budafok, 2002.”. A harang másik oldalán a
következő szöveg olvasható: „Ezen harangot, melynek háborúban elragadott
elődjét édesapjuk adományozta, Isten dicsőségére és szüleik, Dr. Takács Pál
és felesége Eördögh Rózsa emlékére öntették gyermekeik: Ferenc, Pál,
Rózsa, Zsolt, Attila és Zsuzsanna”

Takács Ferenc 1930. Június 22-én született Budafokon – Takács doktor
elsőszülött fiaként. Ferenc Budafokon kezdte, majd Sárospatakon folytatta és
végül Budafokon fejezte be iskolai tanulmányait kitűnő eredménnyel. Szeretett
volna tovább tanulni, mivel orvos akart lenni, mint az édesapja. 1948-ban
jelentkezett is az orvosi egyetemre (a későbbiek folyamán még hét
alkalommal, minden félévben), de a diktatúra által a családra bélyegzett
„osztályidegen” származása miatt nem vették fel. 1951-ben javasolták neki,
hogy menjen inkább agronómusnak, akkor lehet esélye a továbbtanulásra. Így
végül Gödöllőn, az Agrártudományi Egyetemen szerzett diplomát.
Az 1956-os forradalom kitörése után – másokkal egyetemben – a
Vöröskereszt teherautóval Bécsbe küldte,, ahonnan a Nemzetközi
Vöröskereszt, a Johanniták és a Máltaiak akartak kötszereket, gyógyszereket
és egyéb kórházi felszereléseket küldeni. Éppen vissza akartak indulni
Magyarországra, amikor lezárták a határt és visszajönni már nem tudott. Két



testvérével együtt – akik részt vettek az 56-os forradalomban – 1957 elején
Amerikába mentek. Ferenc és leendő felesége Kanadába, a másik két testvár
az Egyesült Államokba.

Ferenc Montreálban a MC.Gill egyetemen szerzett mesterfokozatot
biokémiából és mikrobiológiából, majd hosszú évekig dolgozott különböző
világhírű cégeknél (7UP, Nestle stb.) vezető pozicióban. Az 1998-ban történt
nyugdíjba vonulása után is számára az egyik legfontosabb dolog a
testvérekkel való kapcsolat volt. Felesége 2002-ben bekövetkezett tragikus
halála után, egy kezdődő betegsége miatt – az időközben az Egyesült
Államokba távozott húgánál talált otthonra – ki ott élő másik testvére
segítségével – nagy szeretettel viselte gondját. Sajnos állapota egy
visszafordíthatatlan betegség következtében egyre romlott és 2015. február
16-án Amerikában meghalt.

Nemeshanyi Hubáná Takács Zsuzsanna

Sok kicsi sokra megy

LÁTOGATÓ SZOLGÁLAT. A név sok mindent kifejez. Örülök neki,
hogy annak idején nem választottunk más nevet, bár voltak igen frappáns
javaslatok is. Szerintem egy nagyon fontos és felelősség teljes tevékenységet
fémjelez.  Segítség és szolgálat. Összeköt Istennel.

Időről időre beszámolok a Látogató szolgálat munkájáról. Most is
nagyon időszerű, mivel már régen „nem hallottak” rólunk, pedig szép
csendben igen komoly munka folyik. Az utolsó nagy megmozdulásunk az
EMO (Evangéliumot Minden Otthonba) látogatásainak kapcsán történt.
Röviden ismertetnék néhány adatot: Gyülekezetünkből 17 fő vett részt az
akcióban. 42 utcában jártunk Budatétényben, ahol 1329 címet érintett a
látogatás. 409 esetben sikerült személyesen beszélgetnünk az ott lakókkal
(30,8%), ebből református és/vagy gyülekezetünkkel kapcsolatban van 65
család (4,9%).

Sok olyan gyülekezeti tagunk van, aki már nem tud eljutni semmilyen
alkalomra a gyülekezetbe. Esetleg egy hosszabb betegség miatt válnak
átmenetileg mozgás képtelenné. Ők is nagyon szívesen veszik
látogatásainkat, érzik és tapasztalják a velük való törődést. Nem csak a fizikai

segítség az, amit igényelnek, hanem szinte minden esetben a közös
imádkozás és biblia olvasás is fontos egy-egy látogatás alkalmával. Sokszor a
lelki gondozói segítség is jól jön; gyülekezetünk egyik nagy erőssége, hogy
van rá lehetőség. Manapság minden médium is sokat foglalkozik azzal, hogy
jobban figyeljünk oda a környezetünkben élőkre, mert egyre nagyobb szükség
van rá. Nekünk megvan ez a nagyszerű lehetőségünk, hogy egymást is
segítve részt vegyünk egy mindenkinek építő jellegű szolgálatban.

Jelenleg átalakulóban van tevékenységünk szerkezete. Sajnos a
szolgálatunk évek óta küzd a szabad idővel (és megfelelő energiával)
rendelkező személyek hiányával. Viszont akadnak szép számban, akik egy-
egy környékükön lakó társunkat szívesen látogatják és segítik a
mindennapjaikat is, ha az szükséges. Sokukkal már a távolabb élő
családtagok is felveszik a kapcsolatot. Jelenleg próbáljuk feltérképezni
gyülekezeten belül, kik azok, akik ilyen közösségformáló szolgálatot tudnak
vállalni és kik azok, akik már részt vesznek benne. Segítségükre lehetünk
abban is, hogy kik azok, akik szívesen vennék az ilyen jellegű látogatásokat.
Nyilvántartásunk egyre pontosabb; ez is fontos része a  munkának, mert egy-
egy korcsoportot vagy lakóközösséget könnyebben megtalálunk, elérünk. Az
a kérésünk, hogy aki ilyen tevékenységet végez, vagy szívesen végezne, az
jelentkezzen nálunk. Nagyon fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az is
komoly szolgálat, ha valaki egy személyt látogat rendszeresebben. Ezekről az
un. „kicsi” szolgálatokról is szeretnénk tudomást szerezni, hiszen a „sok kicsi
sokra megy” elv alapján igyekezünk szervezni ezt a szolgálatot.  Szeretnénk
bátorítani mindenkit, mivel ez a szolgálat a legfontosabb munkaág a
gyülekezeti munkában.

Hatos Kata

Beszámoló az őszi cserkész félévről
2014. szeptember-december

Épphogy véget ért a nyár, sokakkal máris találkoztunk a
Borfesztiválon, ahol egy kis sátorállítással nosztalgiáztunk. A cserkészévet
egy pörgős, vetélkedős csapatgyűléssel kezdtük, vegyes csapatokban mértük
egymással össze a tudásunkat mindenféle területen. Az idei őszi táborunkat
rendhagyó módon szeptember végére tettük, számítva arra, hogy még kitart a
nyárias időjárás. Nos, ezzel nem is volt gond, ugyanúgy esett, mint az
augusztusi nagytáborban. Szerencsére azért jutott egy kis napsütésből is
vasárnapra, meg egyébként sem szegte kedvünket az eső, elvégre
cserkészek vagyunk, meg amúgy is, meg lehet szokni.



Idén is folytatjuk a hagyományt, miszerint ősszel városiasabb
környezetben portyázunk, tavasszal pedig szinte csakis a természetben.
Ezúttal Zircet derítettük föl, megnéztük az apátságot, itt egyébként részt is
vettünk a vasárnapi misén (református csapatként az ökumené jegyében),
bejártuk az arborétumot, a közeli majorságban pedig helyi kistermelők piacán
jártunk, megkóstoltuk az „igazi” tehéntejet, kaptunk házi rétest, és egy kis
bepillantást nyertünk a helyiek életébe. Sokat nevettünk is, mikor egymás
tábortűzi számait néztük, mikor a fényképversenyre készítettünk képeket,
vagy éppen ezeket nézegettük.

Az idei Demjén-kupára egészen különleges módon készült a csapat:
egy szabadulós játékot tervezett a Nefelejcs őrs. A játék nagy sikert aratott,
megdolgoztatta a szabadulni vágyók fantáziáját, de azért senki nem ragadt
bent. Másnap, vasárnap lévén istentiszteletre mentünk, és ez egy különleges
alkalom volt: Csenge, csapatunk teológushallgatója szolgált igehirdetéssel, és
több más szolgálatot is cserkészek vállaltak. A reformáció ünnepe alkalmából
egy ünnepi istentiszteleten és előadáson vehettünk részt, a Páncélos Egerek
képviselték a csapatot. Idén sem feledkeztünk meg a templomtakarításról.
sem.

A november végén sok bonyodalmat okozó jégpáncél növekedésének
szemtanúi lehettünk az év végi csapattúrán. Mikor a Pilisben jártunk, a fákat
még csak vékony rétegben borította a jég, ami csodás látványt nyújtott.
Ugyanez az utakról már nem volt elmondható, de a csúszkálásban is
többnyire örömünket leltük, a Pingvinek névadó állata előtt mozgásunkkal
tisztelegve.

A veszprémi Mikulás-kupa ezúttal a részvételünk nélkül zajlott, a
csapatkarácsonyon viszont létszámrekordot döntöttünk: alig fértünk el a
gyülekezeti terem asztalainál. A Megváltó születését ugyanis idén egy
lakomával ünnepeltük, a zsúfoltság ellenére (vagy talán éppen annak
köszönhetően) családias hangulatban. Mindenki őrsileg készült valamilyen
fogással, a desszertet pedig minden őrs ajándékba kapta az őket húzóktól.
Egészen különleges, ínyenc falatok kerültek az asztalra.

Köszönjük az őrsvezetők valamint a vándor cserkészek féléves
munkáját, továbbá a szülők és a gyülekezeti tagok támogatását!

Jó munkát!
Pozsonyi Anna, rajparancsnok

Ünnepel a csapat

Áprilisban megrendezésre került az első csapat szintű húsvéti
hagyományőrzés. A résztvevő fiúk a gyülekezeti teremnél találkoztak, a
leányok pedig az egyik vezető budatétényi lakásában. Előbbiek a versfaragás,
utóbbiak pedig a tojás pingálás területén kaptak alkotási lehetőséget. Mint
később kiderült a modern, alternatív megoldások váltak a legnépszerűbbekké.
Buszra szálltunk és maradék időnkben az iskola környékén osztogattunk
szórólapokat a közeledő garázsvásárt reklámozva. Aztán jöhetett a
locsolkodás. Őrsi versek is elhangzottak és a közös verset is előadtuk.
Minden fiú őrs képviselői egy korábban kihúzott leány őrs jelen levő tagjait
voltak hivatottak megóvni az elhervadástól. A főleg vizes locsolásért aztán
lehetett választani a tojások közül.
A karácsony régóta hagyományos programunk, így ebben az esetben inkább
az a kérdés évről-évre: mit lehet még bele tervezni, hogy régi és új csapattag
egyaránt át tudja érezni. Pár éve, mikor én szerveztem, akkor volt felkészülési
szakasz – ismertetőkkel az advent hat jeles névnapjáról – az ünnepi
csapatgyűlésre pedig minden őrs hagyományos kellék elkészítésével pl.:
koszorú, illetve népszokás előadásával pl.: regölés készült. Ezúttal a feladat
őrsi főzés volt. Az őrsök az ünnepi lakoma fogásait készítették el és a húzott
őrs számára egy desszertet. Kénytelen voltam valamilyen egyszerű és
nagyszerű megoldást választani tudva, hogy a vándor őrs szinte minden
hadra fogható tagja saját őrsének feladatával kell elsőként foglalkozzon.
Váratlan módon a hozzávalók bevásárlása közben ért el a legkellemesebb
karácsonyi hangulat. A program jól sikerült, elismerésem a szervező Jutkának
és a leány őrsvezetőknek, akik munkára fogták embereiket és hagyma levest,
köretet és húst és készítettek. A mi rajunkban a vezetett bevonás kevésbé
sikerült a sütés-főzés azonban egy felejthetetlen őrsi élménnyé vált.
Így készítettük el a desszerteket pl.: kandírozott gyümölcsöt és a főzést nem
igénylő görög gyümölcslevest. Az ünnepi áhítatot Zsófi és Csenge vezette.
A farsang cserkésznaptárba helyezése érdekes ötlet volt, ha azt vesszük,
hogy a keretmese bármely cserkész programon a vezető rendelkezésére álló
módszer. A program a Kempelen Gimnáziumban került megrendezésre
csapatunk és a 1106.sz. Szent Bernát csapat számára. Egy kicsit haboztam,
hogy ez irányban évek óta tartó passzivitásomat feloldjam, végül aztán a
kórus pénteki fellépése eldöntötte a kérdést. A keretmese a Karib-tenger
kalózaiból volt. A megjelentek többségét a nagytétényiek alkották, azonban
úgy vélem senki nem bánta meg, aki részt vett. Jack Sparrow (Ferkó) és
Angelica (Anna) vezetésével kalózosított és hagyományos játékokkal ütöttük
el az időt. A szünetekben pedig lehetett kicsit falatozni és használni az iskola
sportszereit.

Szabó Máté



A 2015-ös 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
3. kedd 19.00  Presbiteri gyűlés
6-8.  Tavaszi cserkésztábor
7. szombat 16:00  2014-ben megkereszteltek családi találkozója
11. szerda 10:00 Női világimanap
14-15. Konfirmációs tábor
21. szombat Tavaszi templomtakarítás
22  vasárnap   9.30 Imaközösség

17.00  Ajtónyitó Istentisztelet
27. péntek 18.00 Konformációs vizsga
29. vasárnap 10.00 Virágvasárnapi istentisztelet, konfirmáció
31. kedd Iskolai csendes nap a Nagyvárad téren

április
2. csütörtök 18.00 Nagycsütörtöki úrvacsorás istentisztelet
3. péntek 18.00 Nagypénteki istentisztelet
4. szombat Húsvéti virrasztás
5. vasárnap 10.00 Húsvéti úrvacsorás istentisztelet
6. hétfő 10.00 Húsvéti úrvacsorás istentisztelet
7. kedd 19.00 Presbiteri gyűlés
19. vasárnap 09:30 Imaközösség

10.00 Istentisztelet, cserkész fogadalomtétel
18:00 Borsányi Márton koncertje

 26. vasárnap 17.00 Ajtónyitó Istentisztelet

május
2. szombat  18.00 Vespera
5. kedd 19.00   Presbiteri gyűlés
9. szombat 10:00 Körzetek találkozója
16. szombat Családi kirándulás

18.00 Koncert (gyülekezeti kórus + Mozart Ifjúsági Zenekar)
17. vasárnap 09:30 Imaközösség

10:00 Istentisztelet az Iskola kórusának közreműködésével
21. csütörtök 18:00 Áldozócsütörtöki istentisztelet
23. szombat Pünkösdi virrasztás

24. vasárnap 10.00 Úrvacsorás pünkösdi istentisztelet
17.00   Ajtónyitó Istentisztelet

25. hétfő 10.00 Úrvacsorás pünkösdi istentisztelet
29-június 1. Gyülekezeti kirándulás Mezőpanitra
30. szombat Szeretethíd
31. vasárnap 17:00 Ajtónyitó istentisztelet

június
2. kedd 19.00  Presbiteri gyűlés
6., szombat 18:00  Vespera
7. vasárnap 10:00 Óvodások kibocsátó istentisztelete
21. vasárnap 9.30  Imaközösség

július
6-11.  Hittantábor - I.
6-16.  Nyári cserkésztábor
 7. kedd 19.00 Presbiteri gyűlés
11-16. Hittantábor – II.
19. vasárnap 9.30 Imaközösség
20-24. Ovis napközi
21-25. Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó Tatán

augusztus
1. szombat Vizi túra
3-8. Gyülekezeti tábor Révfülöpön
4. kedd 19.00 Presbiteri gyűlés
16. vasárnap   9.30 Imaközösség
25. kedd 17.00  Bográcsolás a leendő 1. osztályosoknak
26. szerda 17.00  Bográcsolás a leendő 1. osztályosoknak
27. csütörtök 17.00  Bográcsolás a leendő 1. osztályosoknak
30. vasárnap 17.00 Tanévnyitó az iskolában

szeptember
1. kedd 19:00  Presbiteri gyűlés
6. vasárnap 10.00  Iskolai befogadó istentisztelet
13. vasárnap 10.00 Istentisztelet, új pedagógusok eskütétele
20. vasárnap 09:30  Imaközösség

10:00 Óvodások  befogadó istentisztelete
18:00  Borsányi Márton koncertje

27. vasárnap 17.00  Ajtónyitó Istentisztelet

Október

3. szombat  Templomtakarítás
18:00  Vespera



6. kedd 08:00  Iskolai megemlékezés az aradi vértanúkra
19:00  Presbiteri gyűlés

10. szombat  Demjén kupa
16-18.  Mezőpanitiak vendéglátása Berekfürdőn
18. vasárnap 9:30  Imaközösség
22. csütörtök 8.00  Október 23-i  megemlékezés az iskolában
25. vasárnap 17.00  Ajtónyitó Istentisztelet
31. szombat 18.00  Reformáció – ünnepi istentisztelet

november
3. kedd 19:00  Presbiteri gyűlés
7. szombat 18:00  Vespera
14. szombat  Templomtakarítás

 Sulivár
15. vasárnap 09:30  Imaközösség
22. vasárnap 17.00  Ajtónyitó Istentisztelet
28. szombat 15:00  Adventi koszorúkészítés
29. vasárnap 16:00  Adventi gyermekműsor/Ajtónyitó

 december

1., kedd 19:00  Presbiteri gyűlés
13. vasárnap 10:00 Nyugdíjasok karácsonya
19. szombat 17:00  Adventi imadélután
20. vasárnap 09:30  Imaközösség
24. csütörtök 15:00  Gyermekkarácsony

23:00  Éjféli Áhitat
25. péntek 10:00 Úrvacsorás  istentisztelet
26. szombat 10:00 Úrvacsorás istentisztelet
31., csütörtök 18.00 Évzáró istentisztelet

23.45 Évzáró úrvacsora

2016. január
1. péntek 10:00  Újévi istentisztelet
3. vasárnap 10:00 Úrvacsorás istentisztelet
5. kedd 19:00  Presbiteri gyűlés

Rendszeres gyülekezeti alkalmak
Vasárnap:

10.00  Istentisztelet,
minden hónap első vasárnapján úrvacsora,
minden hónap második vasárnapján szeretetvendégség

16.00 Ifjúsági óra
Hétfő

18.00  Énekkar
Kedd

18.00 Bibliaóra
20.00 Gyülekezeti foci (iskolában)

Szerda
  9.30  Baba-mama kör
10.00  Bibliaóra nyugdíjasoknak
18.00 Bibliakör a vasárnapi ige körül

Csütörtök
  8.00  Bibliaóra
 18.30 Gyülekezeti foci (BMTE)

Péntek
19.30  Ádám kör (kéthetente)

Szombat
10.30 Hittan
18.00  Vespera (minden hónap első szombatján)
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A nevem Zimonyiné Sülyi Anikó, családommal 1999 óta élünk
Budafokon. Férjemmel 2 gyermeket nevelünk, Barna 9, Anna 7
éves, ők a Halacska Református Óvoda áldásos nevelésében
részesülhettek.

1992-ben végeztem a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán tanítói
szakon, előtte óvónői szakközépiskolában folytattam
tanulmányaimat. 9 évet dolgoztam tanítóként, gyermekeim
születése után a civil életben is hasznosítottam az élethosszig
tartó tanulás igényével gyarapított ismereteimet.

A Budafoki Református Egyházközösség fórumait
ideköltözésünk óta látogatjuk, férjem 2009-ben konfirmált Nagy
Péter lelkész úr felkészítésével. A gyülekezet alkalmain

rendszeresen és nagy lelkesedéssel veszünk részt, az
istentisztelet minden vasárnap elmaradhatatlan programja a
családunknak. Katolikus felekezethez tartozásom révén a
katolikus szertartások is fontosak számomra, a vasárnapi misék
is a kötelező hetirendi pontjaim közé tartoznak.

Szabadidőnkben szívesen kerékpározunk, túrázunk, az
egészséges életmód, ezen belül a sporttevékenységek
elkötelezett hívei vagyunk. Az egyházi kórusban a legszebb
imádsággal, a zenével, és az énekléssel szolgálhatok Isten, a
közösség és a magam örömére.

Az iskola pedagógiai programját idézve „…tudják, hogy Isten
választotta ki őket, s ha Tőle kérnek segítséget, a Lélek
alkalmassá teszi őket feladataik elvégzésére” - bízom abban,
hogy hivatásom gyakorlásával gyarapíthatom a Rózsakerti
Demjén István Református Általános Iskola méltán kiváló
hírnevét, és hasznos tagjává válhatok az itt dolgozó
pedagógusok kiemelkedő szakmai kompetenciával megáldott
közösségének.
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Bemutatkoznak
a 2015-16-os tanév elsős pedagógusai

„Fiam, ha megfogadod mondásaimat, és  parancsaimat
magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és
szívből törekszel értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz,
és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az
ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor
megérted, mi az ÚR félelme, és rájössz, mi az istenismeret.”

     Péld.2:1-5.



Szautner Krisztina vagyok, a  XI. kerületi Szentimre városban
születtem, és azóta is itt élek családommal, férjemmel és
fiammal. Életünket a katolikus vallás szellemében éljük, ennek
elveit és erkölcsi tanításait tartjuk irányadónak.

Szüleim családjában, mindkét ágon, népszerű hivatásnak
számított a pedagógus pálya, több tanítónő, óvónő is volt a
rokonságban. Édesanyám is ez utóbbi volt. Mindig szerettem
gyerekekkel foglalkozni, így nem is volt nagy dilemma eldönteni,
hogy mi legyek,”ha nagy leszek”.

A Budapesti Tanítóképző Főiskola hallgatója lettem, ezután ide,
a Rózsakerti Általános Iskolába kerültem, amit akkor még persze
nem így hívtak, de az épület már ugyanaz volt. Azon a nyáron
fejezték be, és eléggé kalandos volt „beköltözni” egy még nem
teljesen kész „házba”. A problémákon gyorsan túlléptünk és egy
nagyon lendületes, minden újra fogékony csapatban találtam
magam. Ez az újítási szándék vezetett minket akkor is, amikor
csatlakoztunk a Zsolnai József által kidolgozott ÉKP pedagógiai
programhoz, majd szintén a másnak, a többnek akarása, amikor
református iskola lettünk.

Az évek során elvégeztem egy a Kereskedelmi és
Idegenforgalmi Továbbképző Vállalat által szervezett
tanfolyamot, amellyel felsőfokú idegenvezetői képesítést
szereztem. Idegenvezetőként ugyan soha nem dolgoztam, de
amikor orosz helyett angol lett a kötelező nyelv, ez adta az
ötletet, hogy fejlesszem tovább ezt a vonalat. Újra a Budapesti
Tanítóképző Főiskola „diákja” lettem, ezúttal egy angol tanítói
diplomát kaptam kézhez.

Tanítói pályámon mindig fontosnak tartottam, hogy őszintén,
tisztességesen bánjak a rám bízott gyerekekkel és szüleikkel,
akik megtiszteltek bizalmukkal.

Rákóczi Krisztina vagyok, 21 éve tanítok. Az érettségi után két
évet a Keveháza utcai iskolában képesítés nélküli napközis
pedagógusként töltöttem. A Budapesti Tanítóképző Főiskola
után a Váli utcai iskolába kerültem. Három év elteltével
lehetőségem nyílt arra, hogy Svédországban egy családnál két
kisfiúra vigyázzak, a nagyobbat a magyar elvárásoknak
megfelelően felkészítsem. Ezután itthon még két évig
gyermekfelügyeletet vállaltam. Ekkor már nagyon hiányzott a
tanítás és Csepelen kezdtem újra.

2002-ben szerettem volna a kerületben elhelyezkedni, és
szerencsémre a Rózsakerti Iskolába felvettek. Egy évig
napköziztem, azóta osztályfőnök vagyok. Matematikát,
természetismeretet, éneket, testnevelést, KVK-t, barkácsot és
néptáncot tanítok. Táncolni még a gimnáziumban kezdtem el,
amit utána a Műszaki Egyetem amatőr együttesében folytattam.
Az, hogy pedagógus leszek, mindig is természetes volt. 7
évesen már óvodás húgomat tanítottam olvasni – sikeresen.
Édesanyám 45 évig tanított, és mindig azt láttam, hogy szereti
hivatását és őt is szeretik. Ennél jobb pályaválasztási tanácsot
nem is kaphattam volna.
"A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni
és szabadságban kell elbocsátani." /Rudolf Steiner/

„Aki értelmet szerez, önmagát szereti, aki megőrzi
tudását, megtalálja a jót.”

Péld. 19:8

„Az értelmes ember szíve ismeretet szerez, és a bölcsek
füle ismeretre törekszik.”

Péld. 18:15



Polgármesteri látogatás

A Halacska Református Óvodában 2015. február 18-án a
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzatának
polgármestere, Karsay Ferenc úr tett látogatást.

Nagy örömmel fogadtuk, és megtisztelő volt számunkra,
hogy polgármester úr sok tennivalója mellett időt szakított az
óvoda meglátogatására. A gyerekeknek beszéltünk az
eseményről, s kértük őket, hogy készítsenek apró ajándékokat.
Amikor polgármester úr belépett egy-egy terembe, azt
tapasztaltuk, hogy a gyerekek örömmel fogadták, és bátran
mondtak mondókát, verset, illetve énekeltek neki.

Polgármester úr találkozott a Károli Gáspár Református
Egyetem Óvónői Karának gyakorlaton nálunk lévő hallgatóival,
akikkel második éve van folyamatos kapcsolatunk. Óvodánk
ugyanis gyakorló helyszínként vesz részt a leendő óvónők
oktatásában. A hallgatókkal Duráczkyné Csikós Andrea vezető
helyettes, Heizer Zsanett és Kiss Sára óvónők foglalkoznak.
Polgármester úrnak elmondtuk: az óvodának ezzel az is célja,
hogy minél több leendő szakembert megismerjünk, akiket
esetleg ide tudunk hívni dolgozni az óvodánkba. Reméljük, hogy
az itt gyakorlaton lévők  komolyan elhívatottak lesznek a
keresztyén nevelés iránt.

Ezen a találkozón a fenntartó részéről Nagy Péter és dr.
Németh Géza is jelen volt. Az óvoda meglátogatása után a
fenntartó képviselőinek, valamint Ablonczyné Vándor Margit
intézményvezető részvételével kötetlen beszélgetést folytattunk
a polgármester úrral. Elmondhattuk neki az újabb terveinket – az
óvoda játszóterének felújítását –, amihez támogatást remélünk.
A játszótér megtervezéséhez és a játékok beszerzéséhez már
kaptunk segítséget az Önkormányzattól, Horváth Zoltán
személyében.

A polgármester úr elismerőleg nyilatkozott óvodánkkal
kapcsolatosan, mi pedig ismételten megköszöntük neki a KEOP
pályázat önrészéhez nyújtott 3 millió forintos támogatást.

dr. Kristóf Imréné gazdasági vezető

Felnőtt Farsang a Halacskában

Először meglepődtem, azután elgondolkodtam erről a
kedves gesztusról. A szürke télben mindig jó a vidámság, a
farsang, a fánk illata a házi baracklekvárral, a mókázás, a
kacagtató jelmezek, a tréfák. Miért ne? Miért ne csináljuk mi ovis
szülők is ezt? Ránk is ránk fér egy kis lazítás, egymás jobb
megismerése, beszélgetés, valami más, mint ami a hétköznapok
péntek estéjén a családok szokásos programja.

Engem különösen izgatott, hogy mi lesz ebből. Drezdában
töltött egyetemi éveim alatt már alig vártuk a farsangi napokat.
Folyamatosan készültünk, visszaszámoltuk az időt arra a négy
egymás utáni napon zajló ünnepsorozatra. Hamvazó szerdán -
fáradtan ugyan, valamint némi savanyú hering társaságában -
megkezdtük a húsvét várását.

Ezeket az emlékeket hozta elő az óvodánk meghívása,
lendületet adva a hagyományőrzésre, örömteli pillanatokra. Az
óvó nénik most a szülőket vették kezelésbe/nevelésbe – a
magam  részéről  állítom,  hogy  ez  bizton  rám  is  fért  –
tánctanítással, a fellépésre való készülődéssel.



A csapatmunka során egyszer csak egymásra találtunk.
Felfedeztük egymást a szülőtársakkal. Az a szigorú szemű, ápolt
frizurájú apuka; vagy az óvoda, iskola és a munkahely között
rohanó, egyensúlyozó, szinte a túlélésért küzdő anyuka
nyugodtan, vidáman kezdett beszélgetni. A sok anyuka és apuka
kinyílt, megismerték egymást, összerázódtak a közös időpont és
helyszín egyeztetése, a tánctanulás, a műsorkészítés, a
jelmeztervezés, a díszletgyártás, a vicces tombolatárgy gyűjtése
(mint például egy apuka kezébe landoló felmosó szett) során.
Már a farsang előtt elkezdtük tervezgetni a folytatást, ahol ismét
együtt lehetünk a gyerekekkel, a megismert családokkal, a
jelmezbál elmúlta után. Az anyukák és apukák komolyan vették a
feladatot, hiszen nem hozhatnak szégyent a gyerekeik fejére!
Most mi képviseljük az ovis csoportunkat! Alapos felkészülés,
egészséges versenyszellem lett úrrá mindenkin. Igazi
sporthangulat némi süteménnyel, mozgást és gondolkodást
segítő, természetes körülmények között keletkezett szomjúság
csökkentőkkel a felkészülés alatt. Aki valami oknál fogva –
legnagyobb bánatára – nem tudott személyesen megjelenni a
farsang estéjén, az is szurkolt, segítette, technikailag támogatta
a fellépő „sztárokat”. A külföldön tartózkodóktól még kép és hang
üzenetek is gyakorta érkeztek.

Eljött a nagy nap a FARSANG. A szülők szép csoportos
rendben – hiszen ők már bőven nagy csoportosak – gyülekeztek.
És kezdetét vette a BÁL. Jobbnál jobb, ötletesebbnél ötletesebb
műsorszámokkal, szurkolással, tapssal, kacagással és a hely
szelleméhez igazodva ovis szülői ügyességi és okossági (inkább
tippelési) versenyekkel. És mindeközben olyan finom hidegtál
vacsora várt az ünneplőkre, hogy még a mai napig is
összecsordul a nyál a szánkban, ha rá gondolunk.

A sok cowboy, serif, bankár, bandita és vadnyugati indián
észre se vette, hogy elszaladt az idő. Azonban megmaradtak az
emlékek, az újonnan szövődött és a régi barátságok valamint a
kockás kis kendők, amivel az óvoda kedveskedett a
résztvevőknek.

Jó mulatság volt. Köszönöm, hogy ott lehettem, köszönöm
a szervezők bölcsességét, munkáját, felnőtt pedagógiai erényeit

és képességeit. Jól összehoztak minket. Másképp nézünk
reggelenként és délutánonként egymásra. Gyakrabban
mosolygunk össze.

Zöld Sándor,
Zöld Sarolta Kinga apukája, Bárka csoport

Bemutatkozás

Fráter Tamás vagyok a Halacska Református Óvoda
Informatikus-rendszergazda munkatársa. Református vallású
családban nevelkedtem a 6 testvéremmel együtt egy Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei kisvárosban, Mándokon. Informatikai
Statisztikus és Gazdasági Tervező végzettséget Debrecenben
és a Massachusetts Institute of Technology online képzésén
Python programozói tanúsítványt szereztem 2014-ben, valamint
az ELTE Programtervező informatikus szakán is folytattam
tanulmányokat. Szakmai tapasztalatot gyakornokként
Debrecenben a CTS Informatika Kft. köreiben szereztem. Bár
könnyen alkalmazkodom, jó érzés, hogy hamar sikerült
megtalálni a közös hangot a kollégáimmal. Hosszú távú
lehetőségként tekintek erre a munkára, ahol feladatom egy olyan
informatikai infrastruktúra kiépítése és megvalósítása, amely
megkönnyíti a munkatársak mindennapi munkáját, ezért nagyon
örülök neki, hogy itt dolgozhatok és igyekszem a legjobb
tudásom szerint az óvoda életét segíteni.

Változás történt az óvodában: a  vezető helyettesi teendőket
Kiss Sára helyett novembertől Duráczkyné Csikós Andrea
látja el. Mind a leköszönő, mind pedig az új helyettes
munkájára és életére Isten áldását kérjük."


