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„Feltûrte az Úr
szent karját…”
(Lelkipásztori visszaemlékezés
az 1998-as óvodaindításra)
Ha két fiú birokra akar kelni egymással,
gyakran „neki gyürkőznek”. Amikor egy
asszony neki fog tésztát gyúrni, feltűri, felhajtja a kezéről a ruhát. Ha a böllér a kolbászhús összekeveréséhez fog, hasonlóan
tesz. Mindenképpen egy olyan kép jelenik
meg előttünk, hogy a szereplő nem hétköznapi dologba fog. Itt most nagy erőkifejtés
várható. Amikor a Szentírásban olvassuk ezt
az archaikusnak tűnő kifejezést, ez jól érzékelteti, hogy Isten most csodatételre készül. Igen, Ézsaiás idejében a fogságból
való szabadítással kapcsolatban használja ezt az ébresztő gondolatot a
Biblia.
Amikor a Fóti Református Egyházközség Száz Juhocska Óvodájának indulására gondolunk,
mindenképpen ide illik ez az
Ige. Isten olyat cselekedett az
óvoda indításával, amiről az
igevers további része is beszél,
a környező emberek szeme
láttára nyilvánvaló lett Isten
szabadítása! (Ézs 52,10)
Elöljáróban még egy gondolat: amikor Isten
cselekszik valamit, akkor több esetben nem
csak az övéit használja fel, hanem olyanokat
is, akik az Ő népén kívül esnek. Ebben az
összefüggésben nevezi Isten „fiának” Cyrust,
a perzsa királyt, aki nem csak hazaengedi a
fogságból Izráelt, hanem anyagilag, és sokféle eszközzel támogatja őket.
1998-ban hasonlókat élt meg a fóti gyülekezet vezetősége, tagjai, de Fót lakossága is:
– miközben az 1991-es ökumenikus iskolaindítás után 1993-ban a római katolikus óvoda
elindult, sokan imádkoztak azért, hogy régi
vágyukra Isten adjon választ, és indulhasson
örömHíRlap
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református óvoda. Ez megjelent a gondolkozásban, beszélgetésekben és imádságokban;
– a rendszerváltás utáni időszak egyik érdekes törvénye született meg 1998-ban: a
Gyermekváros nem működtethet a továbbiakban óvodát, de az ovis gyermekeit el kell
helyeznie. Sőt, ’98 áprilisában állt elő az a
helyzet, hogy az önkormányzati óvodákban
sem volt elég hely a település gyermekeinek
elhelyezésére;
– az egyházközség óvodaindításban gondolkozott, a Gyermekváros pedig épületet ajánlott fel oktatásra a gyülekezetnek. Akkor a
presbitérium számára egyértelművé vált: ez
több mint véletlen. Istentől adott idő ez,
amikor lépnünk kell. Az 1998. 04. 25-i
presbiteri jegyzőkönyv szerint a presbitérium
megbízza a lelkipásztort és a főgondnokot,
hogy „szándéknyilatkozattal keresse
meg az Önkormányzatot, hogy szeretnénk református óvodát indítani…”
– az egyházkerület részéről
főgondnok úr, mint oktatási
szakember is megtekintette az
átvehető épületeket, s az ő javaslatára, a presbitérium további kérésére a gyülekezet elnöksége tovább folytatta a tárgyalásokat, s kiválasztottuk azt a
volt óvodát, amit később felújítottunk, s amelyben el is indult
az ovink.
Természetesen nehézségek is akadtak bőven.
A legfurcsább az volt, hogy miközben ez
ennyire benne volt a gyülekezet köztudatában, csak kevesen merték egy jól és évtizedek óta működő, a jövőben is biztosnak látszó önkormányzati oviból átíratni a most
szerveződő és induló református óvodába a
gyermekeiket. Ez az indulást is veszélyeztette, de Isten feltűrt karja erre is elegendő volt:
állami gondozott (addig templommal, evangéliummal soha nem találkozott gyermekek),
más településről, és saját gyülekezetből való
gyerkőcök végül is megtöltöttek egy csopor-
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tot, és így láthattuk mi is, de láthatta Fót
népe is, valamint a környező települések is,
hogy „…Istenünk szabadítása” életet hoz
létre.
Az 1998-ról írt lelkipásztori hivatalos jelentésben a következőket olvashatjuk: „…A
Gyermekváros némely fiatal gondozója először toporzékolt, hogy egy nyomorult református óvodába kell vinnie gondozottját, ma
pedig készségesen segít, és elsők között ül
be a gyermekek közé adventezni. Tessék
mondani, nem csoda ez, és az, hogy a gyermekek legszeretettebb éneke: „…fogjad a
kezünk…” (434. dicséret). ”
Az anyagi kérdések területén is az Úr szabadítása vált egyértelművé mindenki számára: miközben voltak, akik azt tanácsolták,
hogy csak akkor szabad belefogni az oviba,
ha teljesen biztosított az anyagi háttér, az
előzmények után hittel indítottuk a szervezést, és az épület felújítását is. Ennek teljes
összege 1.033.000 Ft volt. Mire kész lett a
felújítás, Isten többet rendelt ki a kifizetett
összegnél. Az egyházkerület és az egyházmegye, a helyi gyülekezet, és hívő testvérek
az országból, de holland barátaink támogatása is fontos része volt ennek.
Az 1999. 03. 23-i presbiteri jegyzőkönyvben
már arról olvashatunk, hogy a presbitérium
meghallgatva az óvodavezető beszámolóját,
hálát ad, hogy „Az Úrnak gondja van
ránk…” Miközben ’98 nyarán még az indulás is kétséges volt a kis létszám miatt, szeptemberben már gyermeket kellett elküldeni,
és ezen a tavaszon pedig a beiratkozó szülők
szándéknyilatkozatainak ismeretében 50
gyermekre – és így 2 csoportra számíthattunk ’99 szeptemberében…
Három dolgot említek még, pedig sok mindenről külön lehetne szólni:
Csodaként éltük meg, ahogy Isten munkatársakat adott, ahogy arra indított testvéreket, hogy a jobban fizető állásukat otthagyják, s eljöjjenek egy most induló, bizonytalan egzisztenciájú óvodába. Ahogy őket
formálta, élő hitre juttatta, ez a csoda-
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sorozat része volt. De azt is itt kell, hogy
megemlítsük, ahogyan a gyülekezetet formálta eközben az Isten. Ahogy idősebb
gyülekezeti tagoknak a saját gyermekkora
„jött vissza”, s imádkoztak buzgón az oviért.
Megrázó volt látni, amit Isten a szülőkben
végzett – akkor is, és azután is. Feleségem
megfogalmazása szerint: mint a régi falusiak, amikor kúthoz mentek vízért, s ott találkozva másokkal, beszélgetésbe elegyedtek,
összebarátkoztak. Még óvodazárás után is
több ovis szülő beszélgetett együtt önfeledten, mert kapcsolatok épültek. S közben nyitottabbá váltak az Igére, később megtértek,
Isten előtt áldást kértek az évek óta zajló
házasságukra. De voltak nézeteltérésben élő
szülők is, akikkel Isten beszélgetést indított:
először csak az óvodavezetővel, majd a lelkipásztort is bevonva.
Voltak, akik azt vallották, hogy a hit kérdése
magánügy. A Száz Juhocska Református
Óvoda egy csodálatos ellenpélda: miközben
természetessé válik, hogy gyermekek is hihetnek az Úrban; barátságok születnek gyerekek és szülők között; elkezdődik a néptánc,
amely aztán megalapozza a régi fóti tradíciók későbbi felelevenítését; az apukák együtt
fociznak, és kirándulnak, az anyukák együtt
járnak fiatalasszony körbe, s indulhat 2002től a gyülekezeti generációs tábor. Megerősödnek házasságok, újabb gyermekek születhetnek – mi ez, ha nem a legszélesebb, pozitív társadalmi hatás?
20 év múltán most is csak azt állíthatom,
hogy ez nem emberi ügyeskedés, semmiképpen nem „a csillagok együttállása”,
nem valami hittel-imádsággal kierőszakolt
isteni csoda volt. „Feltűrte az Úr szent karját…!” Amikor Ő áll meg a középen, amikor
Ő cselekszik, amikor Ő teremt vágyat gyermekekben Jézus jelenlétére, akkor a környező nem hívők is, de a gyülekezet tagjai is
csak azt tudták, és tudjuk mondani: Isten
műve ez, s ezért egyedül az Övé a dicsőség!
SDG!
Zila Péter
1995-2004 között fóti lelkipásztor
örömHíRlap
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Visszaemlékezés a Száz
Juhocska Óvoda kezdeteire
„Vegyétek körül a Siont,
kerüljétek meg azt,
számláljátok meg tornyait.
Jól nézzétek meg sáncait,
járjátok be palotáit,
hogy elmondhassátok
a jövendő nemzedéknek:
Bizony ez az Isten
a mi Istenünk mindörökké,
ő vezet minket mindhalálig!”
(Zsolt 48,13-15)
A fenti Ige életünk egy korábbi szakaszának
csodái idején hangosodott fel nekünk, s azóta
tudjuk, hogy Isten gyermekeiként az életünk
a Sion bejárása, s így életünk utolsó harmadába fordulva elmondhatjuk, hogy Ő vezet
minket mindhalálig. A Száz Juhocska Óvo-
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da elindulása egyértelműen Isten kegyelmének, vezetésének látványos jele volt.
Úgyhogy most egyszerűen csak azt mondhatnám, hogy nem történt semmi különös,
csak jártuk a sáncokat, számoltuk a tornyokat, csodáltuk, hogy mindezeknek részesei
lehettünk. És ez így is van. DE abban az
időben hangsúlyt kapott egy másik Ige is:
„Hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az
élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője
minden embernek, de leginkább a hívőknek.” (1Tim 4,10) A Károli fordításban a
„küzdünk” szó helyén „szenvedünk szidalmakat” szavak állnak. Igen, az óvodaindítás, az első évek komoly küzdelmekkel
jártak:
– Az akkori törvények lehetővé tették az
egyházi intézmény alapítását, de az apparátus ott akadályozott, ahol tudott. Az volt a
meglátásom, hogy az a cél, hogy fáradjunk
bele, adjuk föl.
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– Akkor nagy bizalom kellett ahhoz, hogy
valaki hozzánk jöjjön dolgozni, hiszen nem
ígérhettünk biztos munkahelyet.
– Akkor ahhoz is nagy bizalom kellett, hogy
valaki ránk bízza a gyermekét (a szükséges
szándéknyilatkozatok megvoltak, a végén
azoknak fele sem íratta be hozzánk a gyermekét, akik nyilatkozatot adtak, így lett helye nálunk 11 állami gondozott gyermeknek).
– A Horn kormány mindent megtett, hogy
ellehetetlenítsen bennünket. Az első fizetés
kiosztása előtti estén még nem volt a számlánkon a normatíva. Isten nagy csodája volt,
hogy máshonnan küldött pénzt, s a fizetést
annak napján kiosztottam úgy, hogy a kollégáimnak nem kellett tudnia, hogy mennyit
nem aludtam az előző éjszakákon. (Még sok
ilyen csodát sorolhatnék, és sok ilyen álmatlan éjszakám volt.)
– Bizony a gyülekezeten belül a sok imádkozó szív mellett ott voltak a kétkedők, a bizalmatlanok is, akik nagyon sok hitharcot nehezítettek meg.
– Az óvodai nevelés akkor hatalmas változáson ment át, akkor kellett az országosan központilag meghatározott pedagógiai program
helyett minden óvodának megírni a saját
pedagógiai programját. Ez hatalmas kihívás
volt és egyben áldott lehetőség: hívő szakmai programot írni!
Nem sorolom tovább… Arról is bizonyságot kell tennem, hogy a reménységet, az
elhívást Isten adja, mint csontjainkba rekesztett tüzet. A küzdelmek között Isten
kegyelméből soha nem rendült meg az a
bizonyosságom, hogy az, amiért küzdünk,
Istentől van, az Ő műve, s minden okunk
megvan a reménységre. Sorolnom kell az
áldásokat is:
– A lelki közösség megélése a kollégákkal,
szülőkkel, gyerekekkel.
– A csodálatos természeti környezet, amiben
részünk volt: jártunk a tóra nézni a kikelt
kiskacsákat, láttunk őzet, sast… Csodáltuk
Isten teremtett világát.
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– A gondviselésnek sok-sok megtapasztalása. Nekem, aki annyira szeretem a könyveket, külön csoda volt, hogy a szűkös anyagi
körülményeink között milyen jó szakmai
könyvtárunk lett.
– A gyerekek nyitottsága Isten Igéjére: volt
egy kisfiú, aki az egyik nyáron benyitott a
nyári zárás idején az oviba. Kikövetelte,
hogy hozzánk járhasson. Egy idő után az
édesanyja könnyes szemmel mondta el, hogy
a gyermek imádkozik a családért, s őket ez
arra indította, hogy kezdjenek templomba
járni. (Ez csak egy a sok történetből.)
A hívő életem gyönyörű tornya, Isten különös kegyelme, hogy átélhettem a Száz
Juhocska indulását. Az is különös kegyelem, ahogyan Isten ott bennünket nem pusztán jó kollégákul, hanem testvérekül adott
egymás mellé. Hálás vagyok Istennek minden gyerekért, családért, akikkel akkor
együtt lehettünk, akik nem pusztán ránk,
hanem az élő Istenre merték bízni magukat.
Hiszem, hogy senki nem csalódott. Azt is
hiszem, hogy amit Isten kezd, arra gondja
is van mindvégig. Isten áldja meg továbbra is a Száz Juhocskát!
Zila Péterné (Marika néni), régi óvodavezető

Itt találtam rá Istenre
Hálaadó ének nagy ünnepen
107. Zsoltár:
„Adjatok hálát az Úrnak,
mert jó, mert örökké tart szeretete!”
Ez az ünnepi zsoltár pontosan azt tükrözi,
amit én érzek, amit Istenről gondolok.
Sok évvel ezelőtt, éppen 20 éve, hogy a Száz
Juhocska Református Óvodában kezdtem
óvónőként.
Sok mindent csak visszatekintve láttam és
értettem meg Isten velem kapcsolatos tervéből. Minthogy azt is, hogy Isten szeretetének micsoda megnyilvánulása volt az, ahogy
örömHíRlap
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én az óvodába kerültem.
A hivatásomon keresztül szólított meg, a
hivatásomon, melyet annyira szeretek.
Amikor meghallottam, hogy református óvoda indul Fóton, valami megmagyarázhatatlan
vágyódást éreztem, hogy ott lehessek óvónő.
Vajmi keveset tudtam az óvoda körüli eseményekről, s hitben is még messze jártam.
És mégis! Pontosan emlékszem arra, ahogy a
bemutatkozó beszélgetésre mentem, a szívem a torkomban dobogott és attól féltem,
valaki betölti előttem a helyet.
Arra már nem emlékszem, mennyi idő múlva
kellett választ adnom, de azt biztosan tudom,
már ott eldőlt bennem, hogy itt szeretnék
dolgozni. Akkor pedig már körvonalazódott
az is, hogy nem csak a gyülekezetből jött
családok gyerekei töltik meg az óvodát, hanem állami gondozott gyerekek teszik majd
ki a csoport felét, akiknek a neveléséhez az
óvónői diploma mellé speciális képzettségre
is szükség lett volna.
Azután eljött az első látogatás ideje a leendő
óvodánkba. A körülményeket meglátva,
őszintén szólva visszahőköltem. Az épület
nem volt túl jó állapotban, az udvaron a gaz
derékig ért, és nem volt kerítés.
Átfutott rajtam, nekem tényleg itt kell lennem?
Akkor még nyugodtan visszaléphettem volna, de nem tettem. Valami, vagy inkább
„Valaki” ott tartott.
Marasztalt akkor is, amikor hihetetlen erőfeszítésünkbe került sok kezelhetetlennek tűnő
gyerek nevelése. Döbbenetes kis sorsok,
életek rajzolódtak előttünk. Ezeknek a gyerekeknek elfogadásra, biztonságérzetre volt a
legnagyobb szükségük, s hogy valakinek
fontosak legyenek, minden nap várja őket
valaki.
Isten munkáját dicséri, hogy ezek a gyerekek otthonra találtak az oviban, és az egészen más családi hátterű gyerekekkel
együtt év vége felé már egy kis közösséget
alkottak.
De addig keserves hónapok következtek.
örömHíRlap
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Félév táján már azt fontolgattam, hogy év
végén valószínűleg új helyet keresek. Mindannyiunk idegzetét próbára tették a mindennapos – szó szerinti – küzdelmek. Munkatársaimnak ugyanolyan nehéz volt, a különbség
az volt közöttünk, hogy ők már hittel a szívükben szolgáltak, naponként Isten elé téve a
terheiket.
Azután, ahogy közeledett az év vége, azt
éreztem, már nem akarok elmenni, már nem
adnám semmiért.
Emlékszem, hetente egyszer mind a négyen
leültünk Igét olvasni a felnőtt áhítaton, imádkozni a gyerekekért, családokért. Hosszú
ideig én csak magamban imádkoztam, attól
tartottam, hogy „nem jól imádkozom”.
Sok időbe telt, amíg megéreztem végre,
hogy Isten csak várja, hogy elsuttogjam
Neki ami fáj, odaadjam Neki, amivel nem
bírok, vagy amit éppen rettenetesen elrontottam, és az örömömet is, amitől szárnyra kapok. Itt találkoztam először, és látok
azóta is tiszta szívű, odaszánt életű embereket, mérhetetlen bizalommal Isten felé.
Itt találtam rá Istenre. Itt értettem és éreztem meg, hogy Ő a terhek viselése során
tudott igazán formálni, végre észrevettem
ajándékait, melyeket naponta elém adott, és
amelyeket csak Vele élve, az Ő szemével
lehet észrevenni. Hálát adok az Úrnak, hogy
hívott, hogy a kezdetektől részese lehettem
az Ő alkotásának, melyet mindvégig őrzött,
amit mi Száz Juhocska Óvodának nevezünk.
Legyen ezért Istené a dicsőség!
Kincs Zsoltné (Zsuzsi néni), óvónő

Emlékezni…
Emlékezni fontos.
Kell emlékezni? Igen, mert amit átéltünk,
életünk részévé vált, befolyásolja, hogyan,
merre megyünk tovább. Sokan ismerjük az
5Móz 8,2-t: „Emlékezz vissza az egész útra,
amelyen vezetett Istened, az Úr ...”
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Az én életem 2002 szeptemberétől kapcsolódott össze a Száz Juhocska Református Óvoda történetével. Izgalommal, de teljes bizonyossággal jöttem, hogy Isten készítette számomra ezt a helyet. Akkor még két csoporttal működött az óvoda, a Gyermekváros tó
melletti kis épületében. Már a hely is különleges volt, és a légkör is. Azt, hogy a munkahelyemen Istenről beszélhettem a rám
bízott gyerekeknek, együtt imádkozhattam a munkatársaimmal, Isten nagy ajándékának tartottam, és ezt a mai napig így
gondolom.
Azóta sok minden történt az elmúlt 16 évben, az óvoda és az én életemben is.
Egyik legemlékezetesebb esemény számomra a harmadik csoport beindítása volt 2009ben. Akkor már óvodavezető voltam, a 3.
csoportra pedig azért volt szükség, mert
már nem volt elegendő férőhely az óvodában a gyülekezeti baba-mama körből érkezők számára.
Hely volt a jelenlegi épületben – ahova 2008
nyarán költöztünk át –, csak egy mosdó ki-
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alakítására volt szükség, s ez a nyár folyamán el is készült. Óvónőt is elkezdtünk keresni, és rövidesen lett két jelentkező. A nyár
folyamán egyikük visszalépett, de hamarosan találtunk helyette valakit.
Ő augusztus közepén jelezte telefonon, hogy
mégsem tudja elvállalni az állást. Ekkor már
csak 2 hét volt az évkezdéshez, és nem volt
senki, aki szóba jöhetett volna, bár sokan
imádkoztunk érte.
Ekkor már nagyon éreztem magamon a nyomást, a felelősséget. Kérdések merültek fel
bennem: Valamit nem jól csináltam? Mit
kellene most tennem? Bármilyen szóba jöhető lehetőség nem volt megnyugtató megoldás. Közben Ábrahám történetét olvastuk a
Bibliaolvasó Kalauz szerint, és én is hozzá
hasonlóan éreztem magam, amikor megy fel
a Hóreb hegyére, mert fel kell áldozni a fiát.
Közben telt az idő, már a takarítós héten
készültünk az évkezdésre. Ekkor már megszületett a döntés lelkészünkkel egyetértésben: akár óvónői képesítés nélkül is felveszünk valakit, de legyen hitben járó, kereszörömHíRlap
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tyén ember.
Napokig nem történt semmi. Aztán beszéltem valakivel, akit ajánlottak, de ő másnap
nemet mondott, viszont szólt a gyülekezetében, ahol volt egy érdeklődő. Hétfőn jött be
az óvodába „Ági néni”, aki jelenleg is munkatársunk, s másnap, szeptember 1-jén munkába állt!
Így olvasva, talán nem tűnik ez olyan nagy
problémának, s bár nagyon lerövidítettem a
történetet, utólag én is elgondolkoztam, mi
viselt meg annyira. Az ember az eszével
tudja, hogy nem jó, és semmi értelme aggódni. Megszabadulni tőle mégsem egyszerű, de én most nem receptet szeretnék
adni.
Amiért leírtam ezt, az az, amire később jöttem rá: hogy bár rábíztam Istenre, de a
fejemben volt egy elképzelés, hogy mi lenne a megoldás, és mivel nem úgy történtek
a dolgok, közben újra elfogott a félelem, a
kétség.
Azóta viszont nagyon sok helyzetben újra
meg újra eszembe jutott, erősített, bátorított
ez a történet, és tudok, szeretnék bátorítani
másokat is: Ő, az Isten, soha nem hagy
magunkra. Sokszor azért történnek velünk
ehhez hasonló dolgok, „hogy megtudja, mi
van a szívedben…” (5Móz 8,2)
„Emlékezz vissza az egész útra...”
Ő őrzi 20 éve a mi óvodánkat, vezeti juhocskáinkat a hozzátartozókkal, munkatársakkal
együtt, hála és dicsőség ezért Istennek.
Áldás, békesség!
Lakatosné Balog Erzsébet, óvónő

Én alkottalak
„Emlékezz vissza az egész útra, amelyen
vezetett Istened, az Úr…” (5Móz 8,2)
Van egy számomra kedves lelki ének, amely
ennek az Igének a szavaival kezdődik:
„Emlékezz vissza az útra,
és Megtartódat áldd!”
örömHíRlap
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Óvodánk életében – az Úr Jézus megtartó
szeretete nyomán – elérkezett egy újabb kerek évforduló, a Száz Juhocska Óvoda 20.
születésnapja. Hálás, belső szívbéli örömmel
vártam ezt az évfordulót a készülődés forgatagában is! Méltó alkalmat teremt ez az
ünnep az Úr színe előtti örömteli összegyülekezésre, az Ő mindenható személyét
és nagy tetteit magasztaló dicsőítésre, de
egy őszinte, alázatos, néhol bűnbánatba
halkuló megállásra, visszafogott, csöndes
hálaadásra is.
Én személyesen az „egész útra” nem is tudok
visszaemlékezni, hiszen még csak 16. éve
élek Fóton, és szolgálok az óvodában. Amikor 1998-ban – az Úr mindent elrendező
beavatkozásával – a fóti református gyülekezet megalapította ezt az óvodát, én nemcsak
erről az eseményről nem tudtam, de még az
Úr Jézust sem ismertem. Ő azonban hamarosan (a 2000-2001. év fordulóján) bemutatkozott nekem! Félreérthetetlen módon mutatott rá elveszett állapotomra, és ellenállhatatlan hívással szólított, szabadított ki
kárhozatos állapotomból. Ekkor még egy
kőbányai önkormányzati óvodában dolgoztam. 2003-ban, még elég friss megtérőként,
kevés bátorságomat mind összeszedve jelentkeztem a Száz Juhocska Óvodába. Szerettem volna olyan helyen dolgozni, szolgálni, ahol az evangéliumot az óvodásoknak is
lehet hirdetni. És szerettem volna a csődöt
mondott életemet, Isten megbocsátása után,
emberileg is helyrehozni, már amennyire ez
rajtam állt. Amikor a fölvételem előtt Zila
Marika, az óvoda akkori vezetője ideadta az
óvoda Pedagógiai Programját, és abban az
óvoda alapításának körülményeiről olvastam, egészen az az érzés és az az Isten iránti
csodálat töltött el, mint a számomra akkor
már ismerős egyiptomi szabadulás történetének olvasásakor, a Vörös-tengeren való átkeléssel kapcsolatban. Annál az eseménynél
sem voltam ott, de Isten Szentlelke olyan
elevenné tette számomra, mintha én is ott
igyekeztem volna Izráel népével együtt átjut-
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ni a feltornyosuló vízfalak között, vagy mintha én is ott lettem volna a Száz Juhocska
Református Óvoda kapuinak megnyitásánál
1998 szeptemberében. Ezt a kaput alkalmazottként 2003 szeptemberében léphettem át
először.
„Bármilyen sok volt a próba,
az mind javadra vált.
Kőszikla hűs vizet ontott,
s a völgyben manna várt.
Bárhogy is tombolt az orkán,
Ő hű karjába zárt.”
Igen, fölöttébb sok próba (és kísértés), nagy
kihívás „tarkította” ezt az azóta eltelt 15
évet. Az óvoda életének megpróbáló helyzetei, és a személyes életem próbái sokszor
fonódtak, sőt, gubancolódtak össze. Én sokszor legszívesebben kimenekültem volna a
nehéz helyzetekből, de mindig volt valakinek: vezetőimnek, kolleganőimnek, szülőknek vagy lelkészeinknek egy-egy biztató
szava, bátorító, továbbsegítő gesztusa. És
mindenek előtt nagyon figyeltem arra, hogy
mit szól hozzám az Úr egy-egy aktuális helyzetben. Az Ő szava tartott vissza egy évekkel
ezelőtti menekülési kísérletemben is, és lett
jelzőtáblámmá ez az Igéje a hasonló helyzetekben való tájékozódásomhoz: „Megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő
elhívása.” (Róm 11,29) És igaz az Isten Igéje, hogy végül, előbb vagy utóbb, minden
megpróbáltatás a javamra vált eddig, és hiszem, hogy a pillanatnyilag nyitott kérdéseimet is megválaszolja az Úr, és megerősít
általuk. Szeretném minderre odaadni magam!
„Szóljon az ének az Úrról,
mert gazdag kézzel áld!
Zengjen a hangod a múltról,
Ő mindig véled járt!
Bár vadul támad a Sátán,
de rajtad már nem győz.
Támogat, őriz a Krisztus,
a győztes égi Hős.”
Sajnos az ellenség minden élő közösséget
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célkeresztjébe vesz, a mienk sem kivétel.
Nagyon éberen kell őrködni, és figyelnünk
kell arra, hogy felismerjük a számunkra speciálisan elkészített csapdáit. Óvni kell a kapcsolatainkat, a szeretetet, a közösséget, a
lelki látásunkat, az evangéliumot, a pedagógiai látásunkat, céljaink jó irányát, és azt a
szívbéli bizodalmat, hogy „a szolgálatunk
nem hiábavaló az Úrban”, és tudjunk imádkozni a gyermekekért, hogy az Úr adjon esőt
az elvetett igemagvakra.
Ezt valóban úgy tudjuk megtenni, ha egy
Krisztus által őrzött, Benne elrejtett életet
élünk, személyesen és közösségileg is. Hálás
vagyok a heti felnőtt áhítatokért, ahol az
Isten Igéje és egymás hite által épülhetünk,
figyelmünket az Úrra, az Ő vezetésére irányíthatjuk, hogy belesimuljunk az Ő akaratába, tervébe, védelmébe! És jó elkérni az Ő
áldásait is, és fölismerni, hálát adni, amikor
meghallgattatnak a kéréseink.
Jól emlékszem Marika egyik kezdeti tanácsára, amikor azt mondta: „Vigyázz, ne engedd, hogy a Sátán kigolyózzon a szolgálatból!” Annál is inkább komolyan vettem ezt a
mondatát, mert az Úr is ráerősített erre azzal
az Igével, amit hamarosan elém adott, és a
falamra is kitettem a fogadalmam szövege
mellé:
„Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál
az Úrban, hogy azt betöltsed!” (Kol 4,17)
„Úgy szeret, úgy nevel téged,
mint atya gyermekét.
Gondosan ápol és gyógyít,
és szent kegyelme véd.
Hűséged jó kötelékét
ne tépje semmi szét!
Szolgáljad híven a sírig,
és áldjad nagy nevét!”
Ehhez a versszakhoz már csak a hálámat
szeretném hozzátenni, hogy én is Isten gyermekévé lehettem Krisztusban. Hálás vagyok,
hogy ismerhetem gyógyító, védelmező kegyelmét. Hálás vagyok, hogy mindezt testvérek között élhetem meg ebben a gyülekezetörömHíRlap
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ben, és ebben az óvodában. Hálás vagyok,
hogy minket, mint munkatársi közösséget és
gyermekközösséget is úgy szeret, úgy nevel
Isten, mint a szerető Atya a szeretett gyermekeit: odafordulással, türelemmel, tanítással,
bátorítással, humorral, intéssel, ha kell, feddéssel is, de mindenképpen irgalommal, kegyelemmel és el nem fogyatkozó szeretettel
és hűséggel. Kimondhatatlan szükségem van
erre az Atyai és Krisztusi szeretetre, ami az
életem forrása! Hálás vagyok a hűségéért, és
hálás vagyok, hogy szolgálhatom, és együtt
„szolgálhatjuk Őt, és áldhatjuk nagy nevét”
nem csak a múltra, de a jövőre nézve is, hiszen Ő ezt mondja:
„Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én
mentelek meg.” (Ézs 46,4b)
„A királyi széken ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom
örökkön-örökké!” (Jel 5,13)
Hálás szívvel:
Gergely Tünde, óvodavezető
örömHíRlap
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Örömöm volt benne
„Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.” (1Kor 3,9)
Öröm és hála tölti el a szívem, mikor visszaemlékezem az elmúlt 20 évre. Most ünnepeljük gyülekezetünk óvodájának, a Száz
Juhocska Református Óvoda 20. születésnapját. Nekem ez kettős ünnep, mert 20 éve
annak, hogy Isten elhívására Krisztus követője lettem. Éppen a szolgálati helyemet kerestem, mikor meghallottam a hirdetést,
hogy munkatársakat keresnek az óvodába.
Rögtön éreztem, ez az a hely, ahol Isten helyet készített nekem. Elhívott a szolgálatra,
hogy legyek az Ő munkatársa. Rögtön igent
mondtam, bár szerettem azt a munkát is,
amit akkor végeztem.
Nagy örömmel, lelkesedéssel készültem erre
a szolgálatra, tele várakozással. Amikor elő-
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ször megláttam az épületet, meglepődtem.
Barátságtalan volt. Nagyra nőtt gazok, növények közt nehezen lehetett megközelíteni.
Belül is eléggé le volt lakva. A következő
napokban hozzá is fogtunk a szépítéshez.
Festés, takarítás, kerti munkák, berendezkedés… Szülők, munkatársak és a gyülekezet
összefogásával sikerült széppé, otthonossá
tenni. Így aztán ősszel megkezdtük az első
tanévet.
Zila Marika vezetésével, Zsuzsival és Mártival négyen kezdtük el az úttörő munkát. Azt
hiszem, a nevükben is mondhatom, hogy
teljes odaszánással, lelkesen, várakozással
indultunk el a közös szolgálatra. Reménységünk Istenben volt. Hittük, hogy Ő mindent elkészített, nemcsak elhívott, de mindig velünk lesz! „Veletek vagyok minden
napon!” Én a két óvónő, Marika és Zsuzsi
mellett voltam kezdő dadus. Hát nem volt
könnyű dolguk az óvónőknek sem. A kezdeti
nehézségek ellenére sok szép emléket őrzök
abból az időszakból is. Jó volt minden nap
munkába menni. Olyan volt a közösségünk,
mint egy kis család. Napi igeolvasás, csoportban áhítat, bibliai történetek, hetente
munkatársi áhítat. Imádságban kértünk el
mindent, amire szükségünk volt: eszközök,
felszerelések, munkatársakat, beiratkozó
családokat is. Sok családot ismertem meg a
gyerekek által. Szeretetemet szeretettel viszonozták, a törődést, gondoskodást meghálálták. Mindig szerettem köztük lenni. Voltak nehéz munkásnapok is, mint minden
szolgálatban. Isten nem azt mondta, hogy
könnyű lesz, de azt ígérte, hogy velem lesz.
Amikor úgy éreztem, nehéz a teher, megfáradtam, elcsüggedtem, Isten Igéje vigaszt,
felüdülést adott. Nála mindig békességre
leltem:
„Az Úr az én Pásztorom; nem szűkölködöm.
Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes
vizekhez terelget engem.
Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.” (Zsolt 23,1-3)
Eljött az idő, hogy kinőttük az épületet. Át-
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költöztünk a mostani helyünkre. Ez nagyobb,
korszerűbb épület. Itt már volt hely és szükség is a harmadik csoport kialakítására, mert
már egyre többen íratták hozzánk a gyermekeiket. Munkatársakat is kaptunk. Voltak
szomorú elválások, amikor el kellett búcsúznunk olyan munkatárstól, akivel hosszú ideig
együtt voltunk. Szeretettel, szép emlékekkel
emlékszem az együtt töltött évekre. A kezdeti kis családi közösség egy nagy közösséggé
növekedett, de megmaradt a családi légkör
hangulata, bár sajnos kimaradtak kistesók,
akik nem kerültek felvételre helyhiány miatt,
csak várólistára. Én hálás vagyok, hogy
ennek a nagy ovis családnak tagja lehettem. Szerettem oviba járni. Jó volt nekem
ott, hiszen a helyemen voltam. Azt csináltam, amit szerettem, örömöm volt benne.
Jó érzés, amikor találkozom régi ovisokkal.
Meglátogatnak, vagy csak összefutunk valahol. Örömmel, szeretettel köszöntjük egymást, felidézzük a közös emlékeket. 20 év
sok idő. Van mire emlékezni, kell is emlékezni a sok csodára, amit velünk, értünk tett
az Úr (Zsolt 40,6). Övé a dicsőség, miénk a
hála, köszönet az együtt töltött sok szép
évért.
Köszönöm Istennek, hogy megajándékozott
ezzel a szolgálattal. Köszönöm a férjemnek,
hogy első perctől mellettem állt társként a
szolgálatban, türelemmel, megértéssel. Elfogadta, hogy az én szolgálatom a közös életünk egy része. Ez a támogatás nekem sok
erőt adott. Így tudtam magam teljesen odaszánni.
Köszönöm a munkatársaimat. Szeretem
őket! Jó volt velük együtt dolgozni. Köszönöm a sok szeretetet, türelmet, gondoskodást, segítséget… mindent. Bár én már nem
dolgozom az oviban (boldog nyugdíjas éveim élem), de ha csak tehetem, vagy éppen
arra járok, meglátogatom az ovisokat. Jól
esik, hogy mindenki örömmel, szeretettel
fogad: gyerekek, szülők, munkatársak. Meghívnak közös programokra, ünneplésekre,
kirándulásra. Szívesen vagyok közöttük.
örömHíRlap
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Örömmel, hálás, vidám szívvel emlékezünk
együtt a régi időkre, történésekre, gyerek
sztorikra. Köszönöm Istennek, hogy munkatárs lehettem. Ha sikerült helytállnom, továbbadnom azt, amit Tőle kaptam, nem az
én érdemem. Egyedül Istené a dicsőség!
„Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem
az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely
adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte.” (2Tim 1,9)
Kis Mihályné (Lidika néni), dajka (nyugdíjban)

Magammal vitt kincseim
a „Száz Juhocskából”
„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!
Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én
tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 13,34-35)
Van egy kincses dobozom – én csak így hívom –, aminek, ha felnyitom a tetejét, emlékezni kezdek. Emlékezni kezdek rátok, drága
fóti testvéreim: kis juhocskák, nagy juhocskák, pásztorok.
A dobozban gyerekrajzok sokasága; újságcikkek; levelek; igés kártyák, rajtuk személyes üzenetek; szép hímzett száz juhocskás
ballagótarisznya; festett kövecskék; kis szürke gitárpengető; sokat énekelt kották; fényképek; búcsúajándékként kapott albumok;
egy régi karácsonyra kötözgetett csuhébaba,
amely már rég elvesztette a jászlát és egy
kicsi ragasztott bárányka, az én 16 fóti évem
emlékei ünnepek idejéről, hétköznapokról,
amelyek mind-mind a ti szeretetetekről
szól. Csoda-e, hogy gyakran nyitogatom ezt
a dobozt?
Kedves kicsinyek és nagyok, amikor köztetek éltem, tapinthatóan éreztem, hogy úgy
szerettetek, ahogyan Ő szeretett. Mindenre
örömHíRlap
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emlékszem, és most eljött az ideje, hogy
kimondjam és megköszönjem, amit tőletek
kaptam:
Köszönöm nektek drága kis juhocskák,
hogy a karjaimba futottatok, az ölembe ültetek, hogy kicsi karotokkal átöleltetek, puha
tenyérkétekkel simogattatok; hogy rajzaitokkal megajándékoztatok, és vigasztaltatok;
hogy éveken át engedelmeskedtetek; hogy
együtt társasoztunk, labdáztunk és játszottunk indiánost; hogy megismerhettem titkaitokat, vágyaitokat; hogy együtt meséltünk és
játszottuk el a meséket, a „Panov apót” vagy
„A nagyravágyó feketerigót”; hogy sok szépet énekeltünk, gitároztunk és néha még
táncra is perdültetek; hogy együtt készülődtünk az ünnepekre; hogy elmondhattam nektek mi a „Haza” és kicsoda Jézus Krisztus.
Köszönöm nektek drága pásztortársak,
hogy minden reggel engem vártatok, hogy
szükségetek volt nem csak a munkámra,
hanem rám; hogy fontosnak érezhettem magam, a küldetésemet, és tudhattam, nem csak
egy vagyok a sok közül; hogy velem örültetek, és velem sírtatok; hogy tanítottatok, biztattatok; hogy támogattatok, vigasztaltatok és
megértettetek; hogy elfedeztétek a hibáimat;
hogy együtt nevethettünk; hogy együtt térdeltünk le, kérve a megoldást, amikor már
kifogytunk a tudományból, és köszönöm,
hogy együtt dicsérhettük az Urat kánonban
vagy több szólamban ezzel végtelen erőt
kapva és adva másoknak is.
Az új parancsolat szerint éltünk és tudták
az emberek, hogy Jézus tanítványai vagyunk.
Ma sem hiszek más pedagógiában, csak abban, amire Ő tanított: „szeressétek egymást”.

Drága Száz Juhocskám,
Isten éltessen az Ő visszajöveteléig!
Utána pedig együtt leszünk Jézus
szeretetében, ami a „legnagyobb” és
„megmarad” mindörökké. Ámen.
A régi szeretettel,
Diószeghyné Tacsi Erika, régi óvónő
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Isten munkatársa
„Azután meghajoltam, leborultam az Úr
előtt, és áldottam az Urat, … aki a helyes
úton vezérelt engem.” (1Móz 24,48)
Az Úr vezette szívemet és lépteimet 19 évvel
ezelőtt Fótra friss diplomával a kezemben,
mikor kinyílt számomra az óvoda ajtaja.
Szép emlékként őrzöm az első beszélgetést,
amikor Erikával ültünk az irodában és
Marika elmondta, hogy a második csoport
indulása miatt két óvónőre lenne szüksége.
– Noémi néni lettem.
A kicsi, régi épület a Gyermekváros fáinak
árnyékában és madárcsicsergés zenéjében
gondoskodást, oltalmat, védelmet, tanítást,
fejlesztést adott a drága kis óvodás életeknek. Különösen nagy szükséget szenvedtek
ebben az állami gondozottak, akiket mi fogadtunk a Gyermekvárosból. Bízom benne,
hogy az általunk elhintett magok a most már
fiatalkorukat élő életekben csíráznak, növekednek, szépen virágoznak, gyümölcsöt te-
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remnek Isten dicsőségére. Sokakról tudjuk,
hogy így van, itt a gyülekezetben láthatjuk is
őket. Mindig imádkozó háttérrel álltunk a
gyerekek és családjuk mögött.
Isten a markába metszette az óvodát, kedvesnek és becsesnek tartja, ezt 20 éve naprólnapra megmutatja. Minden gyermeket (a
családjukkal együtt) Ő vezet oda, hogy az
óvoda dolgozóinak szolgálatán keresztül
megismertesse bűnbocsátó kegyelmét,
örök életet adó szeretetét. Mindig arra gondoltam, hogy szeretetet közvetítünk a szeretet nyelvén.
Megtisztelő és egyben óriási felelősség, mikor egy szülő drága kis kincsét átadja nekünk. De erősítő és bátorító, hogy amikor a
kis óvodás belép reggel a csoportszobája
ajtaján, a legelső, akivel találkozik: Jézus
Krisztus. Ő várja és adja neki a nap folyamán a tanulási és fejlődési lehetőségeket,
barátokat, örömet, vigasztalást, megbocsátani tudást. Jézus jelenlétében tanulhatja a közösségi élet szabályait, nehézségeit és persze
örömHíRlap
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szépségeit.
Az én életemben az óvoda biztos pont volt
eddig. Sok minden történt 19 év alatt. Több
évre még Fótról is elköltöztem. Volt sok
nehézségem, küzdelmem, harcom, de az Úr
bűneimet megbocsátó kegyelméből megengedte, hogy visszatérhessek. 5 gyermek
édesanyja lettem időközben.
Nyitva van még számomra az óvoda ajtaja.
Most szülőként viszem a kislányomat, hogy
a csoportszobába belépve Jézus Krisztussal,
az ő drága Megváltójával találkozhasson.

Meghajlok és leborulok az Úr előtt,
áldom Őt hálás szívvel és örömmel
köszönöm meg Neki, hogy kiválasztott Magának, bűneimet megbocsátja, elhívott és óvónőként szolgálhatom Őt.
Én kicsi, nyomorult, porszem a Hatalmas,
Mindenható, Szent Isten munkatársa lehetek.
Berkesné Baliga Noémi, óvónő (jelenleg GYES-en)
örömHíRlap
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Munkából szolgálat
„Az Isten útja tökéletes…” (Zsolt 18,31)
Az óvodánk és az én történetem már több
mint 16 évvel ezelőtt kezdődött. 2002 februárjában szólt az unokanővérem, hogy a református óvoda könyvelőt keres. Nem főállásban, hanem mint vállalkozó. Férjemmel akkor alapítottuk a könyvelő vállalkozásunkat,
s örömmel vállaltam el ezt a megbízást. A
Száz Juhocska Óvoda volt az első ügyfelem!
Emlékszem még az első találkozásunkra Zila
Marikával és Matyóné Erzsivel. Egy hétköznap délután, már a téli, délutáni sötétségben
alig találtam meg a Gyermekváros 4. számú
óvodai épületét, ahol akkoriban működött az
intézmény. Jó volt belépni az ajtón. Melegség és kedvesség fogadott. Nem ismertek,
csak talán unokanővérem elmondásából, de
szeretettel fordultak felém. S elkezdődött a
közös munka. Kb. 4 évig könyveltem az
óvodának. Visszagondolva arra, hogy a mostani és volt kolleganőimet hamarabb ismer-
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tem papíron, mint személyesen, Isten humorérzékére csodálkozom rá.
Majd néhány év múlva, mint szülő is kapcsolatba kerültem az óvodával. Először Réka
lányunk, majd Levente fiunk is „Juhocskás”
lett. Emlékszem az ovis táncházakra, adventi koszorú készítésekre, karácsonyi ünnepekre. Szerettem vinni őket az oviba, mindig
volt az óvónéniknek és a dadus néniknek is
kedves szava hozzám.
A szorosabb kapcsolat 2012. február 1-vel
vette kezdetét, ugyanis akkor már valóban,
mint munkavállaló léptem át az óvoda küszöbét. Első évben csak 4 órában, majd 6
órában dolgoztam, és tényleg munkaként
tekintettem a feladataimra.
2013. májusában azonban megváltozott az
életem. Megtértem az
Úrhoz! Krisztus a
Megváltóm lett, Isten
pedig az én mennyei
Atyám! Nagy örömöt
és lelkesedést kezdtem
érezni, hogy részt vehetek az Ő terveiben. Így
lett a munkámból
szolgálat. Akkor láttam
csak a különbséget,
mennyire más lelkülettel dolgoztam, mint ahogy azóta szolgálok,
most már 8 órában.
Hálás a szívem Isten tervéért, hogy odavezetett az óvodába. Igaz, az én „kisebb” gyermekeim már régóta nem ovisok, viszont a
családunkból újabb generáció (a három unokánk közül már kettő) lett „Juhocskás”.
Köszönöm Istennek a mindent elrendező,
mindent kézbentartó szeretetét, gondoskodását.
„De hála legyen Istennek, aki a Krisztus
ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk
mindenütt.” (2Kor 2,14)
Szabóné Forgács Erzsébet, gazdasági vezető

Istentôl kapott hivatás
Amikor a Száz Juhocska Óvodára gondolok,
sok minden eszembe jut, de az első kettő
biztos a szeretet és a hála. Első pillanatban,
amikor beléptem, éreztem, ez az intézmény
más, mint ahol eddig a főiskolai gyakorlatok
alatt jártam. Mindig hálás leszek azért, hogy
befogadtak annak idején gyakorlatra, majd
nyáron is rám merték bízni a gyerekeket.
Sokat tapasztaltam és tanultam az itt eltöltött
gyakorlati időm alatt (és azóta is folyamatosan). Hála és öröm, hogy ide jöhettem dolgozni, vagyis gyakorolni Istentől kapott
hivatásomat. Minden nap új kaland, kihívás,
minden gyermek egy-egy kis kagyló, amelyben ott rejtőzik a
gyöngy. Nagyon sok
szép és vicces emlék jut
eszembe, ahogy ezeket a
sorokat írom.
Annyira jó visszaemlékezni, milyenek voltak
az eddig megismert kiscsoportosok, mikor először léptek a csoportba.
Sokszor van, hogy sokáig szavukat sem nagyon
értjük. Majd hipp-hopp
eltelik 3-4 év, és már
nagycsoportosok, akik már le tudják írni a
nevüket, és égő tudásszomjjal várják a feladatokat. Aztán következik a könnyes búcsú,
és nem telik el sok idő, már alig ismerek
rájuk, mikor rám köszönnek az utcán, vagy a
templom udvarán. Az egyik legnagyobb örömöm, amikor hirtelen meghallok egy kiáltást
a hátam mögül: „Áldás, békesség, Kati néni!” – és már érzem is a körém fonódó karokat. Csak ámulok, hogy milyen nagyok már,
pedig nemrég ballagtak el az oviból.
Áldott hely a mi óvodánk, és hálás vagyok, hogy egy ilyen közösség része lehetek! S. D. G.
Molnár Katalin Borbála, óvónő
örömHíRlap
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Erôsödô hit
„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki
megerősít engem.” (Fil 4,13)
Nagy öröm számomra, hogy a Száz Juhocska
Református Óvoda munkatársai közé tartozhatom. 2007 óta dolgoztam óvodapedagógusként más óvodákban, de az Úr csodás
módon elkezdett új utakon terelgetni. Különféle gondjaim, nehézségeim miatt magam is
kezdtem keresni az Ő közelségét, figyeltem,
mit mond számomra Igéje által, és rádöbbentem, hogy az Úr az egyetlen, aki soha nem
hagy magamra és mindig velem van. Meg
kellett tanulnom bízni Benne, és hallgatni
hívó szavára, hogy óvodapedagógusként is
Neki szolgáljak.
2017 augusztusában adtam át életemet az Úr
Jézusnak, elfogadva megváltó kereszthalálát
a bűneimért. Szinte ugyanekkor kerültem én
is az óvoda dolgozói közé. Először furcsa
volt számomra, hogy itt mennyire más a légkör, a közösség, mint egy „világi” óvodában.
Előző munkahelyemen szinte tilos volt
vallási témáról szólni a gyerekek előtt, a
volt kollegák pedig teljesen el is határolódtak. Szinte látni lehetett az arcukon a kimondatlan negatív véleményt, megvetést, valahányszor szóba került, hogy templomba járok és hívőként igyekszem élni.
De az Úr csodásan működik! Kiemelt engem abból a környezetből, és addig munkálkodott az életemben, amíg elfogadtam a hívását. Csodálatos érzés volt, amikor először
tarthattam áhítatot a „báránykáknak”, nagyszerű volt szabadon beszélni az Úr Jézusról,
és együtt énekelni, imádkozni! Olyan jó volt
hallgatni ezeket a gyerekeket, hogy számukra Isten Igéje nem egy idegen, ismeretlen valami, hanem élő Ige, amely jelen
van a mindennapjainkban. Sokszor érzem
úgy, hogy a gyermekekével együtt formálódik, fejlődik, erősödik az én hitem is.
„Legyetek… a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolörömHíRlap
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gáljatok.” (Róm 12,11)
Hálás vagyok ezért az óvodáért, az odaadó,
segítőkész, hívő munkatársakért. Hálás vagyok, hogy az Úr ilyen fontos feladattal bízott meg engem, és hogy ide tartozhatom.
Legyen Övé a dicsőség mindörökké!
Dudásné Diósi Katalin, óvónő

Minden útja
kegyelem és hûség
Csépainé Seeman Ágnes vagyok, a Csillag
csoport óvónője.
10 éve dolgozom az óvodában, most szeretnék visszatekinteni arra a sok csodára, ami
végig kisért.
Amikor 9 évvel ezelőtt bemutatkozásomat
írtam az újságba, még nem gondoltam volna,
hogy ez lesz életem álommunkahelye. Azt
tudtam, hogy nem akarok már négy gyermekem mellett közgazdászként dolgozni, de
némettanárként csak egy évet gondoltam az
óvoda berkeiben eltölteni, ha már Isten ilyen
különleges módon összekapcsolta az itteni
óvónőkeresést az én álláskeresésemmel.
Akkor már 10 éve jártam Istennel, de szerető
férjem csak a maga módján, tempójában
tartott velem, együtt mentünk a vasárnapi
istentiszteletre a Dunakeszi Testvérgyülekezetbe, a pénteki bibliaórákra azonban csak én
kívánkoztam. Miután egyszer-kétszer hiába
hívtam, nem akartam, hogy ez szakadás legyen köztünk. Ezt kértem Istentől: „Uram,
ha azt akarod, hogy bibliaórára is járjak,
kérlek add, hogy a férjem javasolja.” És egyszer csak, hónapokkal később, 2009. augusztus 28-án péntek délután felvetette: „Nem
megyünk el ma este bibliaórára?” Nagyot
nyeltem, nem számítottam rá, már máshogy
készültem aznap estére. De eszembe jutott,
hogy hiszen erre vártam, ezt kértem Istentől!
Akkor most ott a helyünk!
Az utolsó szabad nyaram volt főállású anyaként. Már álláskeresésben voltam, mint né-
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mettanár, de nem adódott lehetőség a közelben, és négy általános iskolás gyermek tanévre készítése mellett nem is nagyon volt
időm komolyabban körülnézni. Gondoltam,
majd, ha iskolában lesznek, nekilátok igazán
keresni, hiszen egyre hallom Isten biztatását,
hogy Ő majd gondoskodik állásról.
Így gondoskodott: a bibliaórán (melyre férjem kívánságára mentünk el) a hirdetések
között egy óvónőképzős gyülekezeti tagunk
elmondta, hogy még őt is megkeresték a fóti
református óvodából, olyan nagy szükség
lenne szeptember 1-jétől még egy óvónőre.
Akár még tanárt is fölvennének, csak hívő
legyen. A férjem odasúgta: „Megvan az állásod.” Két nappal később felvételi beszélgetésen ültem Erzsikével, az óvodavezetővel, 3
nappal később – életemben először – óvónőként tettem be a lábam az óvodába.
Heteken belül kiderült, hogy ez több nekem,
mint átmeneti állás: egyszerűen otthon éreztem magam. A saját, óvodáskorból kikerült gyerekeim helyett 25 vigasztalásra,
szeretgetésre vágyó kisgyereket kaptam,
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akiket nagy örömmel terelgethettem, tanítgathattam (saját szórakozásomra egy
kicsit még németre is). Kezdettől fogva vágyat éreztem arra, hogy a saját, szülőként
megszerzett gyereknevelési tapasztalataimat
megosszam az óvodai édesanyákkal – így
elindult egy beszélgetőkör, majd az imádkozó édesanyák egy csoportja.
Erzsike (és a szülők) bátorítására elvégeztem
az Óvónőképző Főiskolát, de két éven belül
két kolleganő tért vissza GYES-ről, és nekem akkor még nem volt óvónői diplomám.
Mind a kétszer megrendült a bensőm: már
nem szerettem volna búcsút mondani e kedves, áldott, megszentelt helynek. Mind a
kétszer rám szólt belül Isten: „Ezt a munkahelyet (hivatást!) én adtam neked, az én dolgom, meddig maradsz itt.” Erre az érvre el
kellett engednem aggodalmaimat, melyek
rendre alaptalanoknak bizonyultak.
Sok év telt el azóta, lassan én is tapasztaltabb
lettem. Ami nem változott: én nem dolgozni, hanem feltöltődni járok be a munkahelyemre. Szeretek megállni az „Áldás, békesörömHíRlap

18

20 éves a Száz Juhocska Református Óvoda

ség” tábla előtt, hagyni, hogy mindkét szó
jelentése szétáradjon bennem. Szerettem a
(régebben ajtó mellett lógó) Igés fali képet:
„Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség” – bármit hoz, bármerre visz e mai
nap. Sűrűsödő dokumentációs feladatok?
Egyelőre megoldatlan konfliktusok? Megterhelt emberek? „Ha Isten velünk, ki lehet
ellenünk?” Hatalmas erő, lehetőség, hogy a
kolleganőimmel is beszélhetünk, imádkozhatunk, csenhetünk 1-2 percet a felfelé tekintésre. Még akkor is, ha – legújabb kis ovisunk szavaival élve – „Ebben az óvodában
mindig csak ránk figyelnek az óvónénik!”

Isten idôzítése
Utolsó évemet töltöttem GYES-en, amikor
óvónőt kerestek a református óvodába. Akkor már a gyülekezet aktív tagja voltam,
ismertek jól. Hívtak, lelkemre beszéltek, de
nem adtam be a derekamat: nem akartam
elveszíteni ezt az 1 év visszahozhatatlan időt,
miközben nyár vége felé járt az idő, s
óvónéni sehol. Cserben hagytam az óvodát.
Nyár végére mostani kedves váltótársam
örömmel fogadta el az állást. Az Úr hívta őt
ide, az Úr adta neki ezt a sorsfordító lehetőséget.
Letelt a GYES-em, s az egyik önkormányzati óvodában épp üres hely várt rám. Csodáltam Istenem tervezését, hogy bár kihagytam
egy lehetőséget, egy másik érdemtelenül
ölembe pottyant: egyik nap GYES-en, következő napon munkaviszonyban. Tudtam,
hogy jobb helyem lenne a mi óvodánkban,
de ide is Ő helyezett. Békességem volt,
helytálltam, s közben azt is tudtam, egyszer
majd a református óvodában fogok dolgozni.
Másfél év után letelt a határozott idejű szerződésem, s épp óvónőt kerestek a Száz
Juhocskába... Isten időzítése... egyik nap itt,
következő naptól az ovinkban.
Olyan szerető és befogadó légkör várt, mintörömHíRlap
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ha mindig ott dolgoztam volna, csak GYESről jönnék vissza.
Bár 27 éve vagyok a pályán, soha nem éreztem magam a helyemen. Többször megszakította a folytonosságot a gyermekeim érkezése, s mikor visszakerültem, újra kellett
kezdenem. Mint egy pályakezdő, úgy éreztem magam sok év után is. – Amióta itt dolgozom, úgy érzem, megtaláltam a helyem.
Az Úr ajándéka, hogy hosszú út után bevitt a földre, ahol úgy dolgozhatok, ahogy
élek. Azt taníthatom, amit hiszek. Hasznára lehetek sok életnek, miközben engem is
formál, tanít, változtat. Nagy nyereséget
találtam.
„Az Úr áldása legyen rajtad, családodon, és
gyülekezetünk nagy családján!”
Várkonyi Krisztina, óvónő

Gyönyörködöm az Úrban
Nagyon szeretek itt dolgozni, a Száz Juhocska Óvodában!
Nagyon megörültem 1999-ben, amikor megtudtam, hogy ősztől egy második csoport is
indul. Felkerestem az óvodavezetőt, Zila
Péterné Marikát. Elmondtam neki, hogy én
korábban bölcsődében dolgoztam gyermek-
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gondozóként, majd a GYES után máshol
helyezkedtem el, más területen dolgoztam,
de ha lehet, szívesen szolgálnék az óvodában. Nagyon megörültem, amikor Marika
közölte, hogy felvesznek dajkának a második csoportba! Végre újra gyerekek között
dolgozhattam, hisz minden vágyam ez volt!
19 éve dolgozom itt. Csodálatos a gyerekek
között lenni, játszani velük, segíteni nekik,
amiben kell! Jó meghallgatni a kérdéseiket,
és válaszolni rájuk! Szeretek sokat együtt
lenni velük. Pl. a csoportban szoktam szalvétát hajtogatni, ezt rögtön észreveszik, és már
kérik is, hadd segíthessenek. Ha elkészülünk,
ők is pakolják be a szalvétát a kosárba. Nagyon ügyesek és segítőkészek!
Végiggondolva az eltelt 19 évet, főleg az
ünnepeink, rendezvényeink jutnak eszembe:
Mindig szép emlékek ébrednek bennem pl. a
gyülekezeti Családi napokra gondolva. A
kezdeti időkben a Gyermekváros Nagyrétjén
volt a Családi nap. Emlékszem a vidám
együttlétekre, örültünk egymásnak, idősekfiatalok egyaránt! Beszélgettünk, nevettünk,
mint amikor összejön egy nagy család.
Az adventekre is szeretettel emlékszem, főleg az „Adventi hírnök” kezdetű gyermekdal
éneklésére, amivel a mai napig is kezdődik
az adventi áhítat. Régen is, ahogy a mostani
időkben is történik, az áhítat végén a naposok kínálták a szülők által sütött finomabbnál finomabb süteményeket.
Karácsony közeledtével szerettem és szeretem ma is a mézeskalács sütés alkalmait. A
gyerekek nagyon szépen, és nagy örömmel
formázzák, szaggatják a tésztát, és ünnepi
díszbe öltöztetik finom mazsolával, zizivel,
mogyoróval.
Amikor eljön a várva várt nap, karácsony
megünneplésének napja, akkor a csoportokban közösen feldíszítjük a gyönyörű karácsonyfát, és az áhítaton a gyermekek meghallgathatják karácsony igaz, szép történetét.
Utána pedig van nagy öröm, amikor megkapják a nagy izgalommal várt ajándékokat,
és jót játszanak vele! Ezután következik –
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ami már az elmúlt években vált szokássá –,
hogy a tornateremben megterítjük az asztalokat, és együtt ebédel az egész Száz Juhocska
Óvoda apraja-nagyja, és a lelkészeink is.
Ezekre a szép dolgokra visszaemlékezve ez
az Ige jutott eszembe:
„Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved
kéréseit!” (Zsolt 37,4)
Kőhalminé Juhász Éva, dajka

Szolgálati hely
„Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled.
Nem hagy el téged, és nem marad el tőled.
Ne félj hát, és ne rettegj!” (5Móz 31,8)
Ilyen, és ehhez hasonló bátorító Igékkel
kezdtem a munkámat 7 évvel ezelőtt a Száz
Juhocska Református Óvodában.
Persze ezt megelőzte egy barátom kérdése:
„Nem akarsz a mi óvodánkban dadus néni
lenni?”
Azt hittem, nem jól hallok!?! Hisz azt gondoltam, hogy ide nem jöhet „bárki” dolgozni, és én egyáltalán nem tartottam magam
méltónak erre a helyre! De rá kellett jönnöm,
hogy Isten készítette nekem ezt a helyet.
Sok minden történt az elmúlt hét évben. A
kezdeti nehézségek, hogy hogyan kell nekem
a gyerekekkel foglalkoznom, sok fejfájást
okozott, hisz nincs saját gyermekem, és azt a
bizonyos bensőséges kapcsolatot nehezen
tudtam elérni a gyerekekkel. De jött egy
újabb Ige, az Ézsaiás 41,13: „Mert én, az
Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet,
és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítlek!” Ezáltal megerősítést kaptam afelől,
hogy tudok vigasztalni és szeretni!
Jöttek a vidám és felejthetetlen pillanatok,
amikor az egyik kis selypes és bizonytalan 3
éves elnevez „Pónika” néninek, a másik
„Harmónika” néninek, a legújabb nevem
pedig „Mónoka” néni. Ezek a dolgok azok,
amik megkoronázzák a munkámat.
Hálás vagyok Istennek, hogy megláttatta
velem, hogy ez nem csak a munka-, hanem
örömHíRlap
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szolgálati helyem is egyben. Hogy mi a
szolgálatunk? Imában hordozni a gyerekeket, a családokat, a gyülekezetet, az
óvoda sorsát, a munkatársainkat.
Végezetül „Mihez hasonló az Isten országa,
és mihez hasonlítsam? Hasonló a mustármaghoz, amelyet fogott egy ember, és elvetett a kertjében; az pedig felnövekedett, és
fává lett…” (Lk 13,18-19) Ezt a pici mustármagot próbáljuk Isten segítségével elültetni, óvónénik, dadus nénik az óvodásaink szívében!
Szeretettel:
Ormenisan Mónika, dajka

Második család
Balla Andrea Györgyi vagyok, a Csengő
csoport egyik dadus nénije.
Még egy éve sincs, hogy a Száz Juhocska
Óvodában dolgozom. Számomra az is egy
csoda volt, ahogy idekerültem. Barnáné
Hajnika imáit, és az én imáimat egyszerre
hallgatta meg az Úr. Én szerettem volna itt
dolgozni, ő pedig megoldást keresett az aktuális gondjaira, hogy hogyan tölthetne több
időt a családjával. Ők válaszul kaptak egy 3.
gyermeket ajándékba, én pedig jöhettem
betölteni az ő helyét.
Az életem nagy része nem dajkasággal telt.
Az eredeti szakmám szerint női szabó vagyok, de mindig szerettem a gyerekeket és
különösen a kicsiket. Ezért először a bölcsődei dajkaképzésen gondolkoztam, de mint
kiderült, ezzel a végzettséggel mégsem foglalkozhattam volna közvetlenül a gyerekekkel. Ezért inkább óvodai dajkaképzőbe jelentkeztem.
A tanfolyam végzése közben a Száz Juhocska Óvodában voltam gyakorlaton és nagyon
jól éreztem magam. Nagyon jó volt a közösség, mindenki szeretettel fogadott és nagyon
segítőkész volt. Nagyon hálás voltam már
ezért a gyakorlatért is. Egyszer Zsuzsi néni
megkérdezte, hogy szívesen dolgoznék-e
örömHíRlap
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ebben az óvodában. Jó érzés volt arra gondolni, hogy egyszer ide tartozhatnék, de mivel tudtam, hogy itt mindenkinek megvan a
helye, nem is mertem remélni, hogy ez
a vágyam ilyen hamar teljesül.
Amióta itt dolgozom, azóta olyan nekem
ez a közösség, mint a második családom.
Nem úgy jövök dolgozni, hogy „Jaj, már
megint jönni kell!”, hanem örömmel. Úgy
érzem, hogy a gyerekek is szeretnek, örömmel üdvözölnek, amikor meglátjuk egymást.
Ami a gyerekek mellett a legfontosabb számomra, hogy keresztyén emberek között
dolgozhatok, élhetek. Igaz, hogy nem akkora
kihívás hívő embereknek Istenről beszélni,
mint egy világi munkahelyen, de itt is fontos egymásnak bizonyságot tenni az Úrról,
mert ez erősíti a hitünket.
„Bizony, bizony, mondom nektek, hogy amit
csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” (Jn 16,23)

Isten oltalmában
Hogy miért szeretek a Száz Juhocska Óvodában dolgozni? Több dolog miatt is!
Legelőször azért, mert nagyon szeretem a
gyerekeket! Fontosnak tartom a velük való
foglalkozást, a róluk való gondoskodást.
Szeretem a kedves, vidám, vicces megjegyzéseiket. Nagyon szeretek köztük lenni! Nagyon jó érezni a szeretetüket, ragaszkodásukat, és jó látni, ahogy ügyesednek és napról
napra fejlődnek. Minden gyermek más, és
nagy kihívás mindegyiküket a nekik megfelelő módon szeretni, a nekik megfelelő
módon foglalkozni velük.
Azután azért is hálás vagyok, és szeretek itt
dolgozni, mert ez egy olyan munkahely, ahol
fontos a hit. Én is hálás vagyok a hitemért!
Az Úr nagy munkát végzett bennem, sokat
fejlődtem lelkileg ezalatt a 20 év alatt. Sokat
tanultam arról, hogyan higgyek Benne. Régebben is jártam templomba, de az itt eltöltött idő alatt lett igazán fontos, hogy az Úr-
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hoz kiáltsak, vagy megköszönjek Neki valamit, mert most már tudom, hogy mindent
Tőle kapok! Az Úrtól kaptam és kapom
naponta azt a sok erőt is, ami a munkám végzéséhez szükséges.
Mindenért hálás vagyok!
„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig
biztos segítség a nyomorúságban.”
(Zsolt 46,2)
Cselőtei Márta, dajka

Szeretetközösség
Hét évvel ezelőtt, mikor első gyermekünk,
Kristóf, betöltötte a 3 éves kort, eljött az idő,
hogy visszamenjek dolgozni. A gyermekemmel otthon eltöltött idő alatt sok minden
megváltozott. Ekkor ismertem meg Istent, és
az Ő Fiát, Jézust. Úgy éreztem, hogy az Ő
elhívása a gyerekek felé szólít, ezért nem is
igazán akartam korábbi pénzügyi szakmámban maradni. Isten talán adott is volna erre
alkalmat, mert éppen akkor kerestek dajkát a
Száz Juhocska Református Óvodába. Sajnos,
ekkor nem jelentkeztem erre a szolgálatra,
pedig szívesen vállaltam volna. Döntésemben nem az Úrra hagyatkoztam, hogy Ő vezessen, amerre szeretne, inkább veszni hagy-
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tam ezt az Úrtól elkészített lehetőséget.
Második gyermekünket, Nórát akkor kaptuk
Isten áldásaként ajándékba, mikor betöltöttem az Úr által gondolt helyemet, és később
mégis otthagyva ügyintézői munkámat, egy
óvodába mentem el dolgozni. Amikor 3 éves
lett, és szeptemberben kezdte volna az óvodát, ezt megelőzően néhány héttel, augusztusban, kaptam egy telefonhívást a Száz
Juhocska Református Óvodából. Tünde, az
óvodavezető keresett, hogy dajkát vennének
fel az óvodába, vállalnám-e ezt a szolgálatot? Nagyon nagy öröm és hála volt a szívemben, hogy az Úr kegyelmével, türelmével és szeretetével mégis csak elvezetett
idáig, ebbe az óvodába. Kaptam az Úrtól
egy második esélyt. Így szeptemberben, kislányommal, Nórival együtt kezdhettünk bele
az óvodai életbe. Őt így az apukája szoktatta
be az óvodába, míg én a munkatársaimtól
készségesen megkaptam minden segítséget,
és nagy-nagy szeretettel fogadtak, ők is, és a
gyerekek is. Úgy éreztem, mintha régóta
köztük lennék. Nagyon jó, hogy a gyerekek
és a munkatársak teljes szeretetközösségében végezhetem napi feladataimat. Jó,
amikor időt tölthetek a gyerekek között, amikor van idő bekapcsolódni a játékaikba is.
Jó, amikor segíteni tudunk nekik valamiben,
de azt is jó látni, hogy hogyan ügyesednek.
Sokszor segítőkészek és olyan örömmel
tudják kimutatni szeretetüket, hogy többen is egyszerre körbeölelik az embert,
mihelyt belépünk hozzájuk a termük ajtaján.
A szeretet és a békesség légköre az, ami
körbe vesz mindannyiunkat az óvodában,
legyen az gyermek vagy felnőtt, mert Isten
van jelen köztünk.
„…mert Isten szeretet.” (1Jn 4,8)
Eddig egy évet tölthettem el az óvodában,
most harmadik gyermekünkkel, Mátéval
vagyok itthon, mert újból megajándékozott
bennünket az Úr. Ha az Úr is úgy akarja,
remélem, egyszer majd visszatérhetek, de azt
úgyis Ő tudja, hogy mikor és hogyan.
Barnáné Tar Hajnalka, dajka
örömHíRlap
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Ovis emlék
Talán középsős lehettem. Egy késő őszi délelőtt az aranyló napsugarak a sárguló falevelek között szűrődtek be a csoportszoba ablakán. Épp áhítaton ültünk körben a szőnyegen, az aznapi téma a Jelenések könyve 21.
fejezet 9-27 versből volt. Az új Jeruzsálem
és a menyország sokunkat foglalkoztatott, és
arról kérdeztünk, hogy milyen is lehet majd.
Áhítat végén énekeltük a „Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek ád” kezdetű
éneket:
„Vígan lépkedünk színarany utcákon át,
Halljuk angyalok dicséretét,
Szemünk láthatja Jézus szent ábrázatát,
Aki vért ontott bűneinkért.
Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész.
Minden győztesnek jár örök rész.
Boldog, véghetetlen öröm vár odafenn,
Jézusért én is elnyerhetem.”
Ekkor éreztem meg, hogy a mennyország
egy nagyon jó hely, bár nem teljesen tudtam
elképzelni, milyen (az igazat megvallva még
ma sem), de tudtam, mindent meg kell tennem, hogy oda eljuthassak.
Kruppi Márton, régi óvodás

Szülôi emlék
Mindig nagyon barátságos közeg volt az
óvoda, s ezt nem csak az oda járó gyermekeink érezhették így, hanem mi szülők, sőt a
még kisebb gyermekeink is. Egyik kedves
emlékem is erről szól.
Rebeka a régi épületben kezdte meg óvodai
pályafutását. Reggelente az akkor még alig 2
éves öccse is elkísérte. Tudta, hogy „Áldás,
békesség!”-gel üdvözöljük a jelenlevőket.
Ezt annyira komolyan is vette, hogy teli torokból zengett folyamatosan a köszöntés,
míg valaki nem reagált rá. Ezt általában a
dadus néniktől kapta meg, akik már kora
reggel a konyhában serénykedve készítették
csemetéinknek a finom reggelit.
örömHíRlap

Ágoston kellő találékonysággal minden nap
rendszeresen be is kanyarodott hozzájuk,
ahol Lidika néni egy nagy kiflicsücsökkel
várta őt.
Nagyné Ombodi Eszter
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Imádkozzunk—az imádság szolgálat és nagy szükség van rá! Vegyük komolyan!













Isten közösségformáló munkájáért gyülekezeteinkben;
Urunk minden munkásáért, aki nehézségben van;
a szeretetintézményekben végzett munkáért, a szolgálók kitartásáért;
óvodánk épüléséért-építéséért, az ott nevelkedő gyermekekért és a dolgozókért;
a Fóti Ökumenikus Iskoláért és valamennyi egyházi oktatási intézményért;
a gyülekezet vezetőiért, terheik hordozásáért, a gyermekek között végzett szolgálatért;
a gyülekezetben végzett ének-zenei szolgálatokért, énekkarunk jövőjéért;
a kisalagi gyülekezet testi-lelki épüléséért;
egyházunk és egyéni lelki életünk megújulásért;
a missziói munkákért;
a gyászolókért, a megkeseredett szívűekért;
a magyar népért, országunk jövőjéért, vezetőiért.
örömHíRlap
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Hirdetések

Állandó alkalmaink 

örömHÍRlap
A Fót-Központi Református
Egyházközség Folyóirata

Vasárnap

10:00
10:00

Felelős szerkesztő:
Sebestyén Győző lelkipásztor

Szerda
Csütörtök
Péntek

9:00
18:30
18:00

Cím: 2151 Fót, Károlyi István út 1.
Tel.: (27) 632 540
Mob.: (30) 638 4723
www.fotiref.hu
hivatal@fotiref.hu
Hivatali ügyintézés: szerdán és pénteken
de. 8–12h és du. 14–18h között,
valamint istentiszteletek után.
Következő számunk
karácsony alkalmából jelenik meg.
A lapot önkéntes adományokból
tartjuk fenn.

Kedves régi
„Száz Juhocskások”!
Találkozót szervezünk
nektek az óvoda jelenlegi
épületében.

Gyülekezeti istentisztelet
Gyermek istentisztelet
(3 korcsoportban: 3-5, 6-8, 9-12 évesek)
Bibliaóra
Imaóra
Ifjúsági óra

Minden szerdán
8:30
Fiatalasszonyok imaköre
Minden második csütörtökön
9:30
Baba-mama kör
közbenső héten
9:30
Hitmélyítő mamakör
Minden hónap első keddjén
18:30 Férfióra
Minden hónap harmadik péntekén 17:00 Női óra
Minden hónap utolsó vasárnapján 16:00 Házassággondozó
alkalom
Énekkari próbák
Szólampróbák:
basszus - hétfő 8:00
szoprán - hétfő 9:00
tenor - hétfő 19:30
alt
- hétfő 18:30
Összpróba:
szerda 18:30
Hálaénekkar próbája: szerda 17.30 és péntek 9:00
Zeneovi:
szerda 16:15

Különleges alkalmaink
November
December

24.

Egyházmegyei presbiteri csendesnap

25. 10:00

Örök élet vasárnapja

2. 10:00

Adventi zenés istentisztelet

2. 15:00

Idősek szeretetvendégsége

20-22. 18:00

Bűnbánati esték

Időpontok:

23. 10:00

Advent 4. vasárnapja

November 10. szombat 16:00
1-4. osztályosok részére

24. 16:00

Szentesti istentisztelet

25. 10:00

Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával

November 17. szombat 16:00
5-8. osztályosok részére
November 24. szombat 16:00
középiskolás korosztály részére
December 1. szombat 16:00
középiskolás korból kinőtt
fiatalok részére

Szeretettel:
az óvoda dolgozói
örömHíRlap

Január

26. 10:00

Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával

31. 17:00

Óévi istentisztelet

1. 17:00

Újévi istentisztelet

