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Nagy Béla korszerűsítési tervei alapján 
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„Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, 

hanem a bűnösöket a megtérésre” 
Lk. 5,32 

 

 

 

„A Klapka Téri Református Egyházért Alapítvány” 

számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11720001-20164014 

Az Alapítvány adószáma: 18076231-1-43. 

Egyházközségi számlaszám: 

OTP Bank Nyrt. 11720001-20167914 

Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola 
1201 Budapest, Vörösmarty u.128. 

Honlap: vm128.freeweb.hu, telefon: 06-1/284-4323, 

E-mail: vorosmarty@reformatus.hu 

Vörösmarty Mihály Általános Iskoláért számlaszáma: 
K&H Bank 10401282-50526984-78811000 

Szolgálati alkalmaink:   
Istentisztelet  – vasárnap 10 óra   

Gyermek-istentisztelet – vasárnap 10 óra 

Konfirmációs óra – vasárnap 17:00 óra 

Ifjúsági alkalom (IFI) – vasárnap 18:00 óra 

Énekkari próbák – vasárnap 9 óra 

Női Kör találkozói – a hónap első hétfője 18 óra 

Gyülekezeti bibliaóra – szerda 18 óra 

Presbiteri bibliaóra – negyedévenként 

Hittanórák: a Vörösmarty Mihály Református Általános Isko-

lában; a Benedek Elek Iskolában; a Gyöngyszem Óvodában. 

Irodai szolgálat a Lelkészi Hivatalban: 

 
telefonos egyeztetés alapján 

 
 

szolgálatokra vonatkozó bejelentést (ke-

resztelés, konfirmálás, esketés, temetés 

stb.) vagy lelkipásztori beszélgetés, csa-

ládlátogatás igénylését megtehetik testvé-

reink személyesen, illetve telefonon (+36-30/898-9474). 
Hagyományaink továbbvitelében kedves mindnyájukra 
számítva szeretetteljes köszöntéssel: 

Bedekovics Péter lelkipásztor és a Presbitérium 
 

*** 

Gyülekezeti híreink 
(2022. év karácsonyi ünnepköre) 

Ünnepi istentiszteletek: 

– Adventi koszorú készítés (nov. 26.) du. 16 óra: a 

gyülekezeti teremben  

– Advent 1. vasárnapja (nov. 27.) de. 10:30 óra: 

istentisztelet, gyermekek első gyertyagyújtása a két 1. 

osztály szolgálatával. Ezen a napon lelkész választó 

közgyűléssé alakul a gyülekezet; 

– adventi preces – hajnali 

istentisztelet (dec. 1.) de. 06 

óra; 

– Bűnbánati istentisztelet (dec. 

2, 3.) du. 18 óra; 

– Advent 2. vasárnapja (dec. 4.) de. 10 óra: istentisztelet 

úrvacsorával, gyermekek 2. gyertyagyújtása a 2. osztály 

szolgálatával. 

– adventi preces – hajnali istentisztelet (dec. 8.) de. 06 

óra; 

– Advent 3. vasárnapja (dec. 11.) de. 10 óra: istentiszte-

let, gyermekek 3. osztály szolgálatával, Betlehemi 

békeláng átadó. Hoffmann G-dúr trió: Tóth Anna Zita 

(fuvola), Nagy Kornélia (cselló), Kocsis Nagy Klára 

(zongora) szolgálata; istentisztelet után Talentumvásár 

– adventi preces – hajnali istentisztelet (dec. 15.) de. 06 

óra; 
– Advent 4. vasárnapja (dec. 18.) de. 10 óra: istentisztelet, 
gyermekek 4. gyertyagyújtása a 4. osztály szolgálatával.; 
du. 15 óra: „Hólabda” gyülekezeti műsoros karácsonyest 

– adventi preces – hajnali istentisztelet (dec. 22.) de. 06 

óra; 
– Bűnbánati istentisztelet (dec. 22., 23.) du. 18 óra; 
– Szenteste istentisztelet (dec. 24.) du. 16 óra; 
– Karácsony 1. és 2. napja 10 óra: istentisztelet úrvacso-
rával  
– Óesztendei istentisztelet (dec. 31.) du. 18 óra 
– Újesztendei istentisztelet (jan. 1.) de. 10 óra 

 Kedves Testvéreinket nagy szeretettel hívjuk és várjuk!    
 
A karácsonyi pénzbeni borítékos adományokat, alapítvá-

nyunk céltámogatását, valamint híveink 1%-os adófelaján-

lását, mely 2022-ban 235.376 Ft volt, ezúton is hálás szívvel 
megköszönjük! 

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk szeretettel! 

 

Bemutatkozás 

 
Bedekovics Péter vagyok, református lelkészi 

szolgálatom mellett egyetemi oktató a Károlin és 

cserkészvezető. Feleségem Molnár Boglárka, aki közgazdász 

és hitoktató – jelenleg Balog Zoltán püspök programszervező 

munkatársa. Bogival teljes egyetértésben vagyunk az 

evangéliumi hitünkben és abban, hogy közös szolgálatnak 

tekintjük a gyülekezeti létet. Ezért is nagy öröm számunkra, 

hogy bekapcsolódhattunk a Klapka téri gyülekezet életébe 

idén, és itt szolgálhatunk. Szívügyünk az ifjúsági munka, így 

az iskolával, az ahhoz kapcsolódó családokkal különösen 

szeretnénk foglalkozni, s a gyülekezet közösségébe szeretni 

őket. Célunk a konfirmandus fiatalok és az ifi közösségének 

megerősítése, egy cserkészcsapat létrehozása az iskolában és 
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a gyülekezetben, illetve odafigyelni minden generációra. 

Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a mi 

szolgálatunkért! 
 

Igehirdetés: “Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és 

Immánuélnak nevezik majd – ami azt jelenti: Velünk az 

Isten.” (Máté 1,23) 

Ez az ige egy adventi ígéret Józsefnek, aki számára kiderült, 

hogy jegyese Mária babát vár és el akarja 

küldeni őt – szakítani akar vele, de 

titokban, hogy őt védje. Az angyal, Isten 

követe pedig jön és szól Józsefnek, hogy 

Isten akarata teljesül be, a Szentlélektől 

van a gyermek és vállalja őt fel anyjával 

együtt, s nevezze Jézusnak. És ekkor szól 

a fenti ige. Nem lesz más a gyermek, mint 

“Immánuel”, ami azt jelenti: velünk az 

Isten. 

Názáreti Jézus Immánuel. Szép csengése van. A Bibliában 

nem olvasunk olyat, hogy az Úr használta volna ezt a 

“második keresztnevet”, de érdemes egy pillanatra megállni, 

mit is jelent ez az ószövetségi és evangéliumi megnevezése 

Krisztusnak. Velünk az Isten! Egyrészt jelenti azt, hogy 

Jézusban maga Isten lett emberré, tehát fizikailag emberi 

testben, emberré születve köztünk járt maga a világot teremtő 

Isten – feláldozta magát értünk meghalt és értünk és 

feltámadt. Másrészt jelenti azt az ígéretet, amit ugyanennek 

az evangéliumnak, Máté evangéliumának a végén a 28. 

fejezetben olvasunk, mikor Jézus elbúcsúzik a tanítványoktól, 

küldetést ad nekik és biztatja őket: “És íme, én veletek vagyok 

minden napon a világ végezetéig.” 

Isten nem hagyott el bennünket. Velünk van. Adja a 

Szentlélek, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk, hogy 

ebben az adventben és ebben a karácsonyban, a mai 

zavarodott világban és szétszakított emberiségben 

megtapasztaljuk: Immanuel – Velünk az Isten! 

 

Visszapillantó 

– Ápr. 19-én: Papp Annamária 
művésznő meghívására Molière: 
Tartuffe c. darabját néztük meg a 
Térszínházban. Papp Annamária 

Mariane szerepében. 
– Máj. 16-án Női köri kirándulás keretében több állomáson 
jártak a női kör tagja: Makád, Duna part, Ráckeve, 
Szigethalom. Makádon a gondnok asszony mutatta be 

templomukat és mesélt a 
közösségükről, Szigethalmon 
Kalicz Gizella lelkipásztor és 
presbiterével a nőszövetségi 
munkáról beszélgettünk. 
– Máj. 21-én Életjel közösségi 
délután Pesterzsébeten – Missziói nap. A Reménység 

zenekar szolgálatával. 
– Máj. 27-én Református zenei 
fesztivál és fáklyás felvonuláson 
vettünk részt a gyülekezet 
tagjaival.  
– Jún. 26-án tanévzáró 
istentiszteletet tartottunk.  

– Júl. 25-29-ig Templomunk 

otthont adott a Robokaland tábornak, melyen gyülekezeti 

gyermekeink és iskolai diákja is szép számmal részt vettek. 

– Gyülekezetünk életében fordulóponthoz érkeztünk, mivel 
Kali Szabolcs Barna nagytiszteletű lelkipásztorunk aug. 31-

jével kérte felmentését a lelkipásztori szolgálat alól.  
– Aug. 21-én ünnepeltük államalapításunkat, ahol szolgált az 
énekkar és Szabó-Lovas Anna szavalt.  
– Szept. 11-től gyülekezetünk élete visszatért a lezárások és 
a megszorítások előtti megszokott mederbe. Szolgálataink 
(női kör, Biblia óra, gyermekistentisztelet, családi 
istentisztelet, ifi, káté oktatás) újra indultak és egyre nagyobb 
létszámmal zajlanak. 
– Szept. 18-án A presbitérium egyöntetű szavazatával 
meghívta Bedekovics Pétert a gyülekezet lelkészének. 
– Okt. 23-án a kórus közreműködésével megemlékeztünk 
nemzeti ünnepünkről. 
– Okt. 30-án reformáció 505. évfordulóját ünnepeltük. 
– Nov. 1-én mindenszentek napján a Pesterzsébeti temetőben 
istentiszteletet tartottunk és virágot helyeztünk el gyüle-
kezetünk prominens tagjai sírjainál.  

Hírek a REFI-ből 

– Máj. 1-én családi vasárnap keretében 8. évfolyamunk búcsú 

szolgálatot tett a templomban, mely során megköszönte a 

gyülekezet áldásos segítségét, és ajándékkal kedveskedtek 

ballagó diákjaink a gyülekezet gyermek közösségének. 

– Máj. 20-21-én csatlakozott iskolánk a Református 

Szeretetszolgálat Szeretethíd önkéntes akciójához, melynek 

keretében 20-án, 5. osztályos leánykáink Vellai Bettina 

testnevelőtanár koreográfiáját adták elő Pesterzsébet köz-

pontjában, Kispéterné Kotogán Erzsébet technika óráin 

készített mézeskalács 

szeretetsütivel ajándékozva meg 

a nézőközönséget. Másnap Dr. 

Bánfalviné Stumpf Anikó és 

Rónai Bernadett tanárnők által 

szervezett „Együtt a szebb 

iskolánkért” nap keretében, 

szülőkkel az iskola udvarát és a Madárbarát kertet újítottuk 

fel. A napot közös paprikáskrumpli ebéddel zártuk. 

– Máj. 23-25. között 7. és 8. évfolyamos diákjaink a 

HATÁRTALANUL program keretében erdélyi tanul-

mányúton jártak Bethlen Gábor fejedelem nyomában. Kisérő 

pedagógusok voltak: Gyüre Zsuzsanna, Blach Nóra, Kertész 

Tímea és Rónai Bernadett és Csák-Rozgonyi Cecília 

– Jún. 14-én iskolánkból is elbúcsúztattuk 8. évfolyam 

diákjait. 

– Jún. 20-24 között templomunk 

adott helyt a tradicionális tanév 

végi hittan tábornak. A tábor 

programja: „A nagy rendező” 

címmel az erdélyi KOEN 

Alapítvány programja alapján 

hozta közel diákjainkhoz Isten 

igéit. A táborban 25 gyermek vett 

részt. A program 

megvalósításának fő szervezője 

Varga Judit hitoktató volt, munkáját Molnár Gusztávné tanító, 

Göczi Enikő hitoktató és Czine Diána  segítette. A gazdasági 

ügyeket Baksa Ágnes gazdasági vezetőnk és Czine-Lencsés 

Éva számadó gondnok intézte. A tantestület szinte teljes 

egészében részt vett a tábori hét programjainak 

megvalósításában. 

– Jún. 24-26-ig Huszák Tihamérné igazgatóhelyettes és 

Gyüre Zsuzsanna idegennyelvi munkaközösségvezető 

Kisújszálláson vett részt a Református Általános Iskolák 

Találkozóján. 

– Aug. 27-én Csibe tábor keretében ismerkedhettek kis 

elsőseink iskolánkkal, tanító nénikkel. A „csibéket” 

Trencsényiné Szabó Borbála, Kis-Benedek Zsuzsanna, 

Molnárné Lengyel Dóra, Bukócziné Kecskés Orsolya, Eöry 

Márta, Blach Nóra és Gyüre Zsuzsanna terelte össze. 

– Aug. 28-án Huszák Tihamérné és Trencsényiné Szabó 

Borbála igazgatóhelyettesek részt vettek 

Hódmezővásárhelyen a református iskolák tanévnyitó 

ünnepségén. 



– Szept. 4-én tanévnyitó istentiszteleten fogadalmat tettek új 

munkatársaink és első osztályosaink. 

– Szept. 26-30 között ünnepeltük a Teremtés hetét. Az alsó 

tagozaton a Református Tananyagtár: Hiszem és Tudom 

témacsomagját dolgozták fel, felső tagozaton bemutató 

előadásokat készítettek az osztályok „Szent ez a hely ahol 

élsz. Halld meg a teremtmények hangját - A teremtett világ 

hangjai” központilag kiírt témában. Ecsedi Beáta és Varga 

Judit hitoktatók szervezésében az egész iskola megmozdult, 

érdekesebbnél érdekesebb előadások születtek felső 

tagozaton, alsósaink teremtés heti kézműves munkái pedig 

kiállításra kerültek az iskola aulájában. 

– Szept. 28-án részt vettünk a református iskolák között 

megrendezett Baár-Madas Kupán. Fociból 4., kosárlabdából 

2. helyezést értünk el. Blach Nóra és Vellai Bettina 

testnevelők kisérték csapatainkat. 

– Szeptemberben az 5. évfolyam, októberben a 6. évfolyam 

szolgált a templomban Családi vasárnapon. Ecsedi Beáta 

hitoktató készítette fel diákjainkat, Vellai Bettina és Deliné 

Ferenczi Judit pedagógusok kisérték az évfolyamokat. 

– Október első péntekjén Deliné Ferenczi Judit ismét jó 

hangulatú szüreti mulatságot varázsolt az iskolába, melyen 

sor került a hagyományos szülőknek szervezett „Arany 

fakanál” főzőversenyre. A gyermekek közben az általuk 

hozott szőlőből helyben préselt mustot kóstolgathatták. 

– Október második szombatján három lelkes pedagógusunk 

Dr. Bánfalviné Stumpf Anikó, Rónai Bernadett, Molnár 

Gusztávné és maroknyi lelkes szülő csapat ismét szépítette 

iskolánk udvarát, kerítést és kupolát festett. 

– Október a Reformáció 

hónapja. 10-én hétkezdő 

áhítaton a templomba látogatott 

az iskola apraja-nagyja, 

Bedekovics Péter Tiszteletes Úr 

igehirdetését hallgattuk meg és a 

templommal, református jelké-

pekkel ismerkedtek diákjaink játékos formában. 

– Okt. 21-én felemelő műsorral tisztelegtünk az október 23-i 

szabadságharc elhunytai előtt. Veres Tímea tanárnő által 

rendezett, 6.-7. évfolyamos diákjaink által előadott meg-

emlékezést, megrendülten hallgattuk. 

– Iskolánkban október 25-én ünnepeltük a Reformáció 

napját, melyen kisfilmeket tekintettek meg tanúlóink, Luther 

Márton életével ismerkedtek a felső tagozatosok. Ecsedi 

Beáta hitoktató és Csák-Rozgonyi Cecília szervezésben 

zajlott a projektnap az osztályfőnökök áldásos tevékenysége 

révén nagyon szép kivitelezési munkák születtek a tagozato- 

kon. Az iskolaudvaron szív élőképet alkottunk a Reformáció 

505. évfordulója alkalmából. 

– Versenyek: Iskolánk versenyeredményeit a 

http://vm128.freeweb.hu/index8.htm linken lehet 

megtekinteni. 

      ⁂ 
 

Keresztelés: Szabó Gréta Nóra, Kópis Benjámin, Járomi 

Laura, Oravszki Lajos László, Sztanó Barnabás Norbert, 

Csorba Dorka, Csorba Vencel, Hetyey-Varga Borbála, 

Medgyesi Hanna Lili, Milák Maximilián, Nerpel Virág Emma, 

Márta Réka Iza „…ilyeneké az Istennek országa” (Márk 

10,14).  

Konfirmáció: Rácz-Pál Tímea (felnőtt), Rácz-Pengő Szidónia 

(felnőtt), Milák Renáta (felnőtt), Nagy Alexandra (felnőtt), Kali 

Sára, György Áldó. „És felöltözzétek amaz új embert, mely 

Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos 

szentségben.” (Ef. 4,24) 

Temetés: Vida Lajosné (85), Dr. Dobos Józsefné (88), Szabó 

Júlianna (85), Varga Rozália (97). „Mindenre van erőm a 

Krisztusban” (Fil. 4,13). 

Házassági esküt tettek Isten törvénye szerint: Lengyel 

Nándor és Juhász Anna Fanni, Gönczi Attila Dániel és Bene 

Petra Anna. 
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