
A Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség  

Védekezési Szabályozása 

 

Egyházközségünk a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa 

javaslatát követve, az előírt higiéniai és biztonsági szabályokat betartva tartja meg gyülekezeti 

alkalmait.  

 

- Az alkalmak helyszínét fertőtleníteni, szellőztetni kell. Különös gondot kell fordítani a 

kilincsek, korlátok és a mellékhelyiségek fertőtlenítésére.  

- A templomban és istentiszteleti, gyülekezeti helyszíneken is kötelező megtartani a 

védőtávolságot (1,5 m) a jelenlévők között. A közös háztartásban élők között a védőtávolságot 

nem kell fenntartani. 

- A templomba való belépéskor kézfertőtlenítő használata javasolt. 

- Az istentiszteleten kizárólag szájmaszkkal, sállal vagy kendővel eltakart arccal vehetnek részt 

a gyülekezeti tagok. 

- Az istentiszteleteken, gyülekezeti alkalmakon érintéssel járó köszöntést nem lehet 

alkalmazni. 

- Közösen használt énekeskönyveket, Bibliákat nem lehet kiosztani. Kérjük, hogy mindenki 

hozza magával saját énekeskönyvét, Bibliáját. Magyar Református Énekeskönyv telefonos 

applikáció elérhető: https://play.google.com/store/apps/details?id=enekeskonyv.mare&hl=hu  

 

 

Gyülekezeti alkalmaink, 2020. május 23-től a következők 

- istentisztelet, vasárnap 10.00 órakor a templomban. (Maximális létszám 250 fő. Ha ennél 

magasabb létszámot tapasztalunk, akkor a 65 éven felülieknek külön alkalmat szervezünk.) 

- pünkösdi sorozat, május 25. (hétfő) – május 30. (szombat) között 18.30-kor a templomban.  

- bibliaóra, pénteken 18.30-kor a gyülekezeti teremben. (A helyiség hasznos alapterületének 

figyelembe vételével, maximális létszám 23 fő.)  

- gyermek-istentiszteletek, vasárnap 10.00 órakor a gyülekezeti teremben. (A helyiségek 

hasznos alapterületének figyelembe vételével, maximális létszám fent 23 fő, az alagsorban 19 

fő.) 

- ifjúsági óra, szerdán 17.00 órakor a gyülekezeti teremben. (A helyiség hasznos 

alapterületének figyelembe vételével, maximális létszám 23 fő.) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=enekeskonyv.mare&hl=hu


- női bibliaóra, június 4-én 20.00 órakora a gyülekezeti teremben. (A helyiség hasznos 

alapterületének figyelembe vételével, maximális létszám 23 fő.) 

- férfi bibliaóra, június 15-én 19.00 órakor a gyülekezeti teremben. (A helyiség hasznos 

alapterületének figyelembe vételével, maximális létszám 23 fő.) 

- missziói óra, június 8-án 18.30-kor a gyülekezeti teremben. (A helyiség hasznos 

alapterületének figyelembe vételével, maximális létszám 23 fő.) 

 

Átmeneti ügyeleti rend:  

- hétfő 9.00-12.00, lelkészi hivatal 

- szerda 14.00-17.00, lelkészi hivatal  

 

Egyéb alkalmak, kazuáliák:  

- úrvacsorai közösséget már pünkösdkor is tartunk, a megfelelő védőtávolság és 

óvintézkedések betartásával.  

- a keresztség sákramentumát kiszolgáltatjuk, a megfelelő védőtávolság és óvintézkedések 

betartásával. 

- a konfirmációt augusztus 15-16-án tartjuk.  

- a házasságkötések megáldására van lehetőség, a megfelelő védőtávolság és óvintézkedések 

betartásával. 

- baba-mama kört és csütörtöki beszélgetős bibliaórát nem tartunk.  

- nyári balatonszemesi táboraink ebben az esztendőben elmaradnak.  

 

  

A Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség Védekezési Szabályozását a gyülekezet 

elnöksége összeállította, és a presbitérium azt, a 2020. május 21-én 19.00 órakor tartott 

presbiteri gyűlésen, az 1/2020.05.21. határozati számon elfogadta. 

 

 

 

 


