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Élő szeretetközösséget!

Isten kegyelméből eljutottunk odáig, hogy a hegyvidéki 
lelkészi körhöz tartozó hittestvéreink — addig is, amíg templo
munkat felépítjük — meghitt, kedves imateremben gyűlhetnek 
össze Isten dicséretére s a várbeli templomunk helyreállítása 
is annyira haladt, hogy Krisztus Urunk feltámadását előrelát
hatólag már az újjáépített templomunkban ünnepelhetjük. Ezzel 
kétségtelenül jelentős lépéssel jutottunk előbbre abban, hogy 
gyülekezeti életünket a háborúokozta elpusztultságából kiemel
jük. Tennivalónk természetesen még ezen a téren is sok van, 
sok gond nehezedik a gyülekezet tagjaira és azokra, akiket a 
gyülekezet bizalma a szolgálatra elhívott. Mindez azonban 
egyházközségünk életének csupán a látható, külső restaurálását 
jelenti; fontos, de nem a legfontosabb; kétségtelen eredmény, 
de nem minden.

Hol vagyunk még a gyülekezet belső lelki restaurálásá
tól? Hol vagyunk még attól, hogy gyülekezetünk olyan közös
ség legyen, mint amilyent Lukács ír le, mikor azt mondja 
(Ap. csel. 4, 32): „a sokaságnak, mely hitt vala, szívok, lelkűk 
egy vala“ . Hol vagyunk attól, amire Pál apostol inti az efezu- 
siakat, hogy egy test, egy lélek legyenek, amiképen egy re
ménységre is hivattak? (Ef. 4, 4.)

A megkezdett és előttünk álló új esztendő legfontosabb, 
mindennél előbbre való feladata: gyülekezetünk lelki közössé
gének a felépítése. Gyülekezetünknek élő bizonyságnak kell 
lenni arról, hogy Isten mindnyájunknak közös Atyánk, Krisz
tus a közös fejünk, mi pedig mindnyájan egyek vagyunk a 
testvéri szeretetben. Krisztus nem rendelt megkülönböztető 
viseletét, ruházatot, más külső jeleket annak a megismerésére, 
hogy kik az ő követői, hanem csak egyetlen egyet: „amint én 
szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri 
meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást 
szeretni fogjátok*4 (Ján. 13, 34—35).

A gyülekezetnek szeretetközösséggé való kiépülése — ez 
legyen ennek az esztendőnek legfőbb feladata. Ennek az alap
jait kell megvetni elsősorban az igehirdetésben, hogy a figyel
met ráirányítsuk embertársaink tengernyi lelki, testi nyomorú-
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ságára, szenvedésére, nélkülözésére, gondjára, bajára, hogy fel
ébresszük a lelkekben a felelősség érzetét Krisztus és Isten 
előtt s fogékonnyá, hajlandóvá tegyük a szíveket a segítésre s 
megjelöljük, kimunkáljuk a segítés útját és módját.

A puszta részvét, biztatás, vigasztalás szavától az áldo
zatos segítésig széles skálája nyílik a felebaráti szeretet keresz
tyén gyakorlásának. Hozzá kell fognunk! Meg kell szerveznünk 
a munkát! Meg kell ismerkednünk hittestvéreink személyi, csa
ládi, gazdasági viszonyaival, hogy megtudjuk, hol kell segíte
nünk és hol kaphatunk segítséget. Családok látogatása, kórhá
zak betegeinek, börtönök lakóinak felkeresése, a kenyérkereset
től, vagy a kenyérkeresőtől megfosztott családtagok felkuta
tása, a szégyenkező szűkölködők gondozásba vétele, az árvák 
felkarolása, a szeretetkonyhák fenntartása, szegény tanulóinak 
segítése, az iparostanoncok gondozása és a diakonia széles- terü
letének fel sem sorolható számtalan feladata, szinte döbbenetes 
súlyú követelésként áll elénk a Krisztus evangéliumából.

Döbbenetesnek és súlyosnak tetszik a feladat, de csak 
addig, amíg úgy tekintünk rá, mint valamire, ami rajtunk kí
vül álló. Mihelyt szívünknek, lelkűnknek az ügyévé, mihelyt a 
magunk ügyévé lesz, mihelyt megértjük és átérezzük Krisztus 
ígéretét: „mert aki innotok ád egy pohár vizet az én nevem
ben, mivelhogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom néktek, 
el nem veszti az ő jutalmát" (Mk. 9:41), a mások terhének vise
lése örömmé, a léleknek soha ki nem elégíthető és mégis édes 
szomjúságává válik. Dr. Vladár Gábor

gyülekezeti felügyelő.

B U D A V Á R I  
BÖJTI ÁH ÍTATO K .

Ami nagycsütörtökön történt. 
1948. II. 13. Aki felmagasztalja 

magát.
II. 20. Aki megalázza magát. 
II. 27. Üdvözítő és áruló.

III. 5. Kétféle szeretet.
III. 12. Gyötrődés és alvás. 
III. 19. Megfutás és győzelem. 

Nagyhéten hétfőtől szombatig min
den este 6 órakor: „AMI NAGY
PÉNTEKEN TÖRTÉNT" címen 
áhítat, nagycsütörtökön úrvacsora
osztással. — Igehirdetéseket: Gá
lát György és Sréter Ferenc lel

készek váltakozva tartják.

BUDAHEGYVTDÉKI 
BÖJTI ÁH ÍTATO K . 

Bűnbánat a zsoltárokban.
1948. II. 17. A 6. zsoltár. Józsa 

Márton missziói lelkész.
II. 24. A 38. zsoltár. Dr. Ko
kén András lelkész.
III. 2. Az 51. zsoltár. Csep- 
regi Béla missziói lelkész. 
III. 9. A 102. zsoltár. Dezséry 
László egyetemi lelkész.
III. 16. A  143. zsoltár. Tú- 
róezy Zoltán püspök.

Nagy héten minden este Danhanser 
László gyülek. lelkész hirdeti az 
Igét. — Nagycsütörtökön úrvacsora

osztás. Nagypénteken passió.
Az áhítatok minden este 6 órakor 
kezdődnek a kápolnában, XII., 

Böszörményi-út 2/a.
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REIF PÁL

Alig van evangélikus ember, Bu
dán, aki nem ismerte volna őt. Nem 
tanított sok iskolában, de 38 eszten
dőn keresztül mindenki megismerte, 
aki hűségesen eljárt a budavári 
evangélikus templomba. Mint a 
„szakállas** tisztelendő úr, ismert volt 
a diákság előtt és így a szülők előtt 
is. Sőt gyülekezetünk határain túl is 
ismert és szeretett egyéniség volt, 
aki nem az igehirdetés terén és a 
szószéken lett ismertté, hanem a csen
des és komoly vallástanítás terén. 
Higgadt, komoly és mély tudású val
lástanítót vesztett benne el egyhá- 

'zunk.
Egyszerű földműves evangélikus 

szülők gyermeke (R. András és 
Schettel Erzsébet). 1873 szeptember 
21-én Rajkán született, ahová olyan 
szeretettel tért nyári pihenőre és 
melynek monográfiáján oly sok esz

tendőn keresztül dolgozott. Teológiát Pozsonyban végzi 1894—98-ig. Ugyanott 
tesz lelkészi vizsgát 1902. aug. 1-én. Képesítést nyer magyar és német 
nyelvű szolgálatra. Aktív lelkészi szolgálatot azonnal nem vállal, mert egy 
főnemesi családnál nyer nevelői alkalmazást (1899—1904).

Tulajdonképpeni lelkészi szolgálatát, mint vallástanító lelkész a 
Budai gyülekezetben kezdte meg. 1904—1908-ig Óbudán tanított. Óbuda ön
állósulása után pesti vallástanárként tevékenykedett (1908—1910), ahonnan 
gyülekezetünk önálló hivánnyal rendes állami vallástanárnak hívja meg 
(1910. III. 1.) Mint állami vallástanító lelkész állami iskolákban (Toldi, 
Mátyás, Csalogány stb.) végezte szolgálatát.

Egyéniségét talán legjobban a hűség jelzővel fejezhetjük ki. Kül
földet járt, szerény, kissé zárkózott kutató egyéniség volt. Amihez hozzá
kezdett, vagy amit vállalt, abban a legaprólékosahb pontosságig hűséges 
volt. Ö volt a híres Budai Vegyeskarnak évtizedeken keresztül nemcsak 
elnöke, de egyben szakszerű irányítója, éltető lelke is. Az énekkar iránti 
féltő szeretete és rajongása abban is kitűnt, hogy amikor a közös nagy 
budai énekkarnak elnököt és vezetőt kerestünk, azonnal vállalta és a szer
vezési munkákban, de a szürke hétköznapi próbákon is hűséggel előljárt. 
Higgadt és megfontolt tanítómestere volt a reábízott ifjúságnak. Megbíz
ható kollega minden intézetben. Utóbbi években már a fáradtság jele mu
tatkozott rajta, különösen az ostrom után — amelyben megértő kollegáját,
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Hüttl Ármint, megszokott lakását s értékeinek nagyrészét elvesztette. De 
így is munkába állott s 1946 szeptember első hetéig dolgozott. Betegsza
badságát azzal a tudattal kezdte meg, hogy nyugalomba vonul. A Fébé 
egyik hűvösvölgyi otthonában lakott. Egy szerencsétlen esés következté
ben történt felsőlábszártörés és a hosszadalmas fekvés alatt beállott tüdő- 
gyulladás 1947 július 17-én befejezte földi küzdelmeit. Temetése 1947 július 
21-én volt a Farkasréti temetőben. A gyászszertartást Mohr Henrik al- 
esperes végezte. Gyülekezetünk nevében Dr. Vladár Gábor felügyelő bú
csúztatta.

Imádságos lélekkel nézünk utána és magvetésére. Bárcsak meg
áldaná őt az Ür kegyelemmel és üdvösséggel, hosszú évtizedes munkáját 
pedig Urukhoz és egyházukhoz hűséges növendékekkel.

#
Itt említjük meg, hogy terveink szerint sikerült H ü t t l  Á r m i n  

volt vallástanító lelkészünket is exhumáltatni és a farkasréti temetőben 
végleges pihenőhelyére kísérni. Az exhumálás, valamint a sírkő költségeit 
a volt tanítványok serege önkéntesen fedezte. A temetési szertartást Mohr 
Henrik alesperes, a sirkőavatását pedig Dr. Gaudy László vallástanítási 
igazgató végezte.

Ebben az esztendőben exhumálták Dr. V a r s á n y i  Má t y á s t ,  
gyülekezetünk volt lelkészét is. B a g á r  I v á n  segédlelkészünk sírjára 
pedig a hitvesi, szeretet egyszerű, művészi fejfát: egy töviskoronás keresz
tet állíttatott. ,

Nyugodjanak békességben.

Tájékoztató a budai evangélikus iskolák helyzetéről.
A lezajlott világháború iskolánkat is rombadöntötte, de az isko

lánk iránti szeretetet nem semmisíthette meg. Közvetlen az ostrom után 
a Donáti-u. 53. számú házban, Kesztler László hívünk lakásában gyűjtöt
tük össze tanulóinkat, számszerint 58-at s ott tanítottunk néhány héten 
át két tanerővel. Most három tanteremben folyik a tanítás 180-as létszámú 
tanuló sereggel, 5 tanerővel és 3 óraadóval.

A múlt tanév befejezése után iskolánk fejlesztésével foglalkoztunk 
féltő gonddal, hiszen tanterveink még mindig romokban hevernek. A  tan
teremkérdést előzetes tudakozódás után sem tudtuk megoldani, mígnem 
a honvédelmi minisztérium a Nándor laktanyában nyújtott megfelelő se
gítséget tanterem céljára. Most tehát 3 tanteremben folyik a tanítás: 
Bécsikapu-tér 8., Nándor laktanyában és a Fortuna-u. 25. sz. épületünkben.

A tanulók megoszlása a következő: I. oszt. 44, II. o. 50, III. o. 29,
IV. o. 31, V. o. 27, összesen: 181 tanuló. Ebből evangélikus 82, ref. 38, 
rk. 58, baptista 1, unitárius 2.

Az V. általános osztály megnyitásával forduló ponthoz érkezett isko
lánk. Ügy érezzük, ezzel megvetettük alapját a budai evangélikus közép
iskolának, ami régi vágya a Duna jobbpartján lakó evangélikus híveknek.

Iskolánk fejlesztésével módot és alkalmat kíván adni egyházközsé
günk az evangélikus szülőknek, hogy gyermekeiket evangélikus jellegű 
iskolába járathassák. Növendékeinket a rendes hittani órákon kívül a va
sárnapi iskolában való részvételre is buzdítjuk. Minden munkanap egy
házi énekkel, valamint az egyházi esztendőnek megfelelő szentírási ige
magyarázatával kezdődik. Növendékeink számára cserkészcsapat felállítása 
van tervbe és munkába véve.
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Szülői értekezleteink az iskolának a szülői házzal való együttműkö
dését célozzák. A  december 2-án tartott értekezleten a nagy számban meg
jelent szülők bizonyságot tettek arról, hogy ragaszkodnak gyermekeik 
evangélikus neveléséhez.

Iskolánk tantestülete: Várkonyi Endre igazgató. Vezeti a IV. osz
tályt. Koch István vezeti a II. osztályt. Mint óraadó az V. o.-ban tanít 
német nyelvet és éneket. Hunyadi Zoltán vezeti az V. osztályt. Soproni 
Jenő vezeti a III. osztályt. Özv. Tóth Lajosné sz. Gall Edit vezeti az 
I. osztályt. Óraadók: Markó Erzsébet (rajz—kézimunka, angol nyelv). Bá
nyai József közép. isk. tanár (számtan). Hitoktatók: Sréter Ferencné 
(V. o. hittan), Bírta Irma (ref. hitoktató), Eőrsy Erzsébet (r. k. hitoktató).

Várkonyi Endre 
igazgató.

Á t t e k in t é s  a  g y ü le k e z e t ü n k  t e r ü le t é n l é v ő  i s k o l á k b a n
(a z  1 9 4 7 — 4 8 . t a n é v b e n )  f o l y ó  v a l l á s t a n í t á s r ó l .

I. Glatz József növendékei és iskolái: Tanuló-
Iskola: létszám:

í. Szilágyi Erzsébet leánygimnázium — —- — — — 58
2. Ponty-utcai kereskedelmi középiskola — —------------— 11
3. Jurányi-utcai kereskedelmi leányiskola —------------— 17
4. Jurányi-utcai kereskedelmi szakiskola — — — — 5
5. Márvány-utcai kereskedelmi iskola — —- _  _  _  16

Összesen: 107
II. Ruttkay Elemér vallástanár iskolái és növendékei:

Iskola: Tanuló
létszám:

L II. kér. Ferenc József egyet, katolikus gimnázium 21
2. II. kér. Állami Mátyás király gimnázium — -------- 180o. II. kér. Toldi Ferenc gimnázium — — —- — — — 37
4. XII. kér. Állami Tanítóképző — — — — 17
5. I. kér. Állami Petőfi Sándor gimnázium —- — — — 50
6. II. kér. Érseki katolikus gimnázium — — 13
7, Baár-Madas református leánygimnázium —- — — — 96

Összesen: 252
III. Dr. Streck Laura növendékei: Tanuló-

Iskola: létszám:
Ált. iskolák V—VIII. o.:

Medve-utca — — — — — — —- — — — 10
Attila-utca — — — — — — — 10
Koronaőr-utca — — — — — — —- — — — 8
Batthyány-utca — — — — — —- — — — 7
Marczibányi-tér — — — — — —------------— 13
Németvölgyi-út — — — — — —• — — — 10
Csalogány-utca — — — — — —----------------- 2
Városmajor-utca — — — — — —- — — — 21

I—IV. oszt. összesen — — — — — —------------— 29
Gizella kir.-né leánygimnázium — — — —----------------- 19
Csalogány-utcai tanítónőképző — — — — 17
Orsolya tanítónőképző — — — — — —- — — — 7 

Összesen: 153
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IV. Aczél Lászlóné iskolái és tanítványainak létszáma:
Iskola: Tanuló-

létszám:
1. Attila-utcai elemi iskola — — — — — — — — 11
2. Fenyves-úti elemi iskola — — — — — — — — 23
3. Labanc-úti elemi iskola — — — — — — — — 11
4. Virányos-úti elemi iskola — — — — — — — — 5
5. Kis János altábornagy-utcai képző gyakor. — — 9
6. Márvány-utcai iskola — — — — — — — — — 27
7. Hidegkúti-úti iskola — — — — — — — — — 23
8.
9.

Koronaőr-utcai iskola — — — — — — — — — 5 
Marczibányi-téri iskola — — — — — — — — 24

10. Diana-úti fővárosi iskola — — — — — — — — 10
11. Városmajor-utcai iskola — — — — — — — — 8
12. Németvölgyi iskola — — — — — — — — — 24
13. I. kér., Krisztina-téri iskola — — — — — — — 10
14. I. kér. Baár-Madas református iskola — — — — 13
15. Bákóciánum — — — — — — — — — — — 1

Összesen: 204

V. Glogovácz Istvánné iskolái és növendékeinek száma:
Iskola: Tanuló-

létszám:
i . :XII. kér. Csemegi-utcai általános iskola — — — — 13
2. :XII. kér. Biró-utcai általános iskola és leánygimn. 13

Összesen: 26

VI. Noszticzius Attiláné iskolái és növendékeinek száma:
Iskola: Tanuló-

létszám:
1. Angol-Magyar elemi iskola — — — — — — — 15

Egész gyülekezetben összesen 757
növendéket tanítunk.

Kimutatásunkból hiányoznak azon diákok, akik Budapest teriile-
tén evangélikus iskolákba járnak, valamint a gyülekezet általános isko
lájába járó 82 evangélikus gyermek.

Egyházközségünk közígazgatása.
Az egyházközség közgyűlése 3, presbitériuma 2, pénzügyi bizott

sága í, tanügyi bizottsága 1, Hüttl Ármin exhumálására kiküldött bizott
ság 3 alkalommal tartott ülést. Szülői értekezlet mindkét lelkészt körben 
•volt. — Ezen a helyen emlékezünk meg arról is, hogy gyülekezetünk fel
ügyelőjét, dr. Vladár Gábor ny. igazságügyminisztert egyhangú lelkese
déssel bányakerületi egyházfelügyelőnek választották meg és tisztségébe 
ünnepélyes keretek között, a kerületi közgyűlésen, november 6-án beik
tatták. A közgyűlésen gyülekezetünk küldöttségileg vett részt és Isten 
áldását kérte szeretett felügyelőjére, örömünket csak növeli az a tudat, 
hogy nem válik meg a gyülekezeti felügyelő tisztségétől, hanem azt mind
addig megtartani óhajtja, míg mindkét lelkészi körben templomban dicsér
jük az Úr szent nevét.

Presbiteri tisztségéről lemondott: Nagymegyeri Nagy Károly. Az 
élők sorából pedig elköltöztek: Reif Pál vallástanár, Taubinger Rezső 
ny. vezéresperes, Mikus Csák István és Hegyaljai Mihály presbiter hí
veink. Emlékük és köztünk végzett szolgálatuk legyen áldott!
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Az 1947. év pénzügyi gazdálkodása.

Az egyházközségi közgyűlés — az 1947. évi adó mérvét — az évi 
jövedelem 1%-ában állapította meg. Ennek a kivetésnek alapjául híveink 
állami adóvallomásukba bejegyzett jövedelem szolgált. A  kivetés össze
géről minden egyházhívünknek írásbeli értesítést küldtünk. S hogy a 
kivetett, adó a jövedelemmel arányban állott — igazolja az a körülmény, 
hogy a kivetés ellen híveink 3%-a élt fellebbezéssel, míg 97%-a elfo
gadta azt.

Ezen kivetési értesítésen kívül még kétszer fordultunk híveinkhez 
levélben az adó befizetése iránt és pénzbeszedőink is több ízben felkeres
ték híveinket. Sajnos egyes híveink ezek után sem tettek eleget egyházuk 
iránti anyagi kötelezettségeiknek — dacára annak, hogy keresetük ké
pessé tette őket erre. Ezen kisszámú híveink hátralékát kénytelenek vol
tunk behajtás végett — a közigazgatási hatóságnak átadni. Erre a lépésre 
egyrészt az az általános elv vezetett, hogy az egyházfenntartási terhek
ből anyagi erejéhez képest minden hívünk vegye ki a részét. Másrészt 
szükségünk is volt az ekként behajtott jövedelemre, mert egyházunkat az 
általános, illetményemelésből folyó kiadásokon kívül, az 1947. évben olyan 
rendkívüli kiadások is terhelték, amelyekre az évi kötségvetés összeállí
tásánál számítani még nem lehetett. Ide tartozik a Böszörményi-úti ka
tonai kórházban átengedett imaterem helyiségének helyreállítása és be
rendezése. Ezenkívül az 1947. év őszén megnyitottuk régi jóhírű általános 
iskolánk ötödik osztályát. A  tanterem részére szükséges helyiségeket a 
honvédelmi minisztérium a volt Nándor laktanya épületében engedte át; 
ezeket is azonban saját erőnkből helyreállítani és a célnak megfelelően 
berendezni kellett, minthogy az erre kilátásba helyezett állami segélyt 
sajnos nem kaptuk meg. Ebből folyólag iskolánk általános fenntartási 
költsége' is (új tanerő fizetése, fűtés, takarítás stb.) lényegesen emelke
dett.

Az egyházi adóhátralékoknak közigazgatási úton történt behajtá
sának eredményeképen az említett rendkívüli kiadások akadálytalanul 
fedezhetők voltak. Amint a közgyűlés elé terjesztendő 1947. évi zárszám
adásunk igazolni fogja, az 1947. évben pénzügyi kötelezettségeinknek min
den irányban eleget tettünk.

Minthogy pedig az 1948. évi egyházi adó tőlünk független okokból 
csak később lesz kivethető, hogy egyházunk mindennapi szükségleteit fe
dezhessük — szeretettel kérjük híveinket, hogy 19Í8. évi adójának megfelelő 
részt előlegként befizetni szíveskedjenek. A befizetés történhetik a pénz
beszedőknél, vagy a postán kapható biankó csekkel (Budai ágostai hitv. 
evang. Egyházközség, Budapest 40.477. sz.). Szerényebb jövedelmű híveink
től köszönettel vesszük azt is, ha az előleget havi részletekben fizetik.

Tudjuk, hogy mindnyájunkra mérhetetlen terhek nehezednek és a 
mindennapi kenyérre is alig-alig jut s mégis arra kérünk mindenkit, 
hogy ha takarékoskodni kezdünk, ne kezdjük el azt a lelkieken, azon, 
amit a lélek táplálására kell költenünk. Az ó-ember mindig Isten ügyén 
akar először takarékoskodni. Fogadjuk az adóbeszedeőinken és csekk
lapjainkon keresztül egyházunk kinyújtott kérő kezét szeretettel és 
igyekezzünk jó lélekkel adakozni, emlékezvén az írás szavára: A  jó 
kedvű adakozót szereti az Űr!

Benczúr Váldemár 
pénztáros.
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A budavári lelkészi kör 1947. évi 
beszámolója

Az a reménységünk, hogy karácsonyra már az újjáépített szép 
Bécsikaputéri templomunkban tarthatjuk meg istentiszteletünket, sajnos, 
nem vált valóra. A  templom állami költségen épül újjá. Annyit 
azonban már örömmel jelenthetünk, hogy a belső berendezés, — oltárkép 
és orgona kivételével — rövidesen elkészül és Isten kegyelméből felszen
telhetjük. Az ünnepélyes felavatásról híveink külön értesítést kapnak. 
Szomorú szívvel kell itt megemlékeznünk a templomot újjáépítő hittestvé
rünk: dr. Friedrich Lóránt műegyetemi tanár haláláról, aki 1947. decem
ber 26-án Stockholmban elhúnyt. Ö tervezte a templom belsejét. Munkáját 
ifj. Bretz Gyula mérnök presbiterünk folytatja odaadó hűséggel és szere
tettel.

Budavári imatermünkben minden vasárnap és ünnepnap 9 és 11 
órakor van istentisztelet. A  hónap 1, 3. és 5. vas. a 11 órai, a 2. és 4. 
vasárnapon a 9 órai istentisztelet után van úrvacsoraosztás.

Hétfőn d. e. 8 órakor imaóra.
Kedden d. u. 6 órakor bibliatanulmányozó óra. (Br. Streck Laura).
Szerdán d. u. 5 órakor nőegyesületi bibliaóra (dr. Rezessy Zoltán).
Csütörtökön d. e. 8 órakor imaóra;

d. u. 6 órakor férfi bibliaóra (Sréter F.).
Pénteken d. u. 6 órakor gyülekezeti bibliaóra (Sréter F.).
Házibibliaóra havonta egyszer több családnál van a bejelentett 

kérelmek szerint. Minden hónap 1 és 3 csütörtökén d. u. 6 órakor Krémer 
Jánosné lakásán II., Mártírok útja 64/a.

A láthatatlan evangélizációt a budavári lelkészi kör többek szolgá
latával szintén megtartotta. Résztvett a budahegyvidéki ref. templomban 
febr. 9—16-ig tartott evangélizáción, melynek szolgálatát Turóczy Zoltán 
püspök úr végezte. A  böjt és az ádvent minden péntekén más-más ige
hirdető szolgált.

Torockó-téren (a református egyház épületeiben) folyó lelki mun
kák gondját a budavári lelkészi kör látja el. Istentisztelet minden vasár
nap 8.30 órakor van. Úrvacsora minden hónap első vasárnapján 8 órakor. 
Vasárnapi iskola minden vasárnap d. e. (?) órakor (Sréter Ferencné). 
Bibliaóra május 11-től minden kedden 5.15 órakor van (S'réter Ferenc).

Ifjúsági munka 1947-ben.
Az év elején, jan. 26—febr. 1-ig egyhetes ifjúsági evangélizáció 

volt konfirmandusok részére. Szolgálatát a gyülekezet lelkésze végezte. 
Febr. 2-án ifjúsági szeretetvendégség zárta be az evangélizációt. Részt
vevői számára a pünkösd hétfőn tartott konfirmációt megelőzően evangé- 
lizáló csendes napok voltak.

Minden vasárnap ifjúsági összejövetel volt d. u. 3 órakor fiúk-

BÖJT MINDEN PÉNTEKÉN 6 órakor áhítat a Bécsi 
kapu-téri imateremben. Téma: AM I N AG Y
CSÜTÖRTÖKÖN TÖRTÉNT.



10

leányok részére. Szerdán d. u. 4 órakor leány óra (vezette: Sréter Forenené). 
Szombaton d. u. 4 órakor fiúbibliaóra (Sréter Ferenc).

A budavári ifjúság 1947-ben is megtartotta tahi-i nyári evangéli- 
záló táborát aug. 4—11-ig. A résztvevők száma a multóvinek csaknem két
szeresére, 400 fölé emelkedett. Mióta Tahi tábor megvan, nem látott ekkora 
számú evangélikus ifjúságot. Ki kellett hozzá bérelni a szomszédos tá
bort is. A  tábor óta ifjúságunk két nyomtatott, illetve litografált levelet 
küldött szét a résztvevőknek. A táborban nyilvánvaló áldást adott az Űr.

Itt említjük meg, hogy az ifjúság segédkezik a vasárnapi iskola 
csoportjának vezetésében is.

Fogházmisszió.
Gyülekezetünk területén két fogház van. 1. A  pestvidéki törvény

szék. Minden vasárnap d. u. 2 órakor Bujdosó János lelkész tart isten
tiszteletet. 2. Völgy-utcái javító intézetben minden vasárnap Ruttkay 
Elemér vallástanító lelkész tart istentiszteletet.

A Mária Dorottya Nőegylet munkája.
A budavári lelkészi kör szeretetmunkáit a Mária Dorottya Nőegy

let intézte. A  Nőegylet 175 taggal működik. Tagjai részére minden hót 
szerdáján 5 órakor tart bibliaórát és munkadélutánt. —■ 1947. március 25. 
óta fenntartja szeretetkonyháját, melyen 40 szegénysorsú hívünk kap 
naponta ebédet. — Szeretetotthonában jelenleg csak két ápolt van. A  zug
lói szeretetotthonba kihelyezett 6 ápoltját rendszeres támogatásban része
sítette. — Havonta 6 hittestvért részesít állandó segélyben. — 60 személy
nek juttatott ruhát és pénzsegélyt. Az elmúlt év folyamán kb. 1.200 frt. 
segélyt osztott ki. — A  dán segélyakcióval karöltve július 14—aug. 15-ig 
naponta körülbelül 20—25 gyermeket nyaraltatott. Svájcba 12, Dániába 5 
gyermeket sikerült kijuttatni. — Az év folyamán három vallásos estet 
rendezett, melyen dr. Vladár Gábor, dr. Kékén András és Bujdosó János 
tartottak előadást. Közreműködtek: Czékus Kálmánná, Ramor Paula, Ré
vai Katalin, Molnár Márta, Török Gusztáv, Ramorné, Temesvári Paula, 
Kiszely Ilona, Riesz György és a Budavári Vegyeskar Koch István kar
nagy vezetésével.

A budavári énekkar munkája.
A budavári énekkar Koch István karnagy vezetésével 1947. jan. 

1-vel folytatta munkáját. Június 18-ig 25 próbát tartott. A  régi kórusok 
ismétlése mellett 7 újat tanult. Szerepelt 3 vallásos esten, egy énekkari 
tag esküvőjén, és résztvett a Bethlen Gábor Szövetség által június 8-áni 
rendezett protestáns énekkari versenyen, ahol csoportjában 14 induló 
énekkar közt a 4. helyen végzett.

Az új munkaévben szept. 24-től dec. 31-ig 14 próbát tartott az ének
kar, szerepelt 2 nőegyleti estén és a régi kórusok ismétlése mellett meg
tanult 5 új kórust.

B-LISTÁS ÉS ÁLLASNÉLKÜLI, felvidékről menekült 
híveink, jelentkezzetek a lelkészi hivatalokban.
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Népmozgalmi adatok.

A budavári lelkészi kör 1947. évi népmozgalmi adatai:
Kereszteltünk: 25 fi, 19 nő, összesen 44 (1946-ban 44).
Konfirmáltunk: 25 fi, 27 nő, összesen 52 (1946-ban 41).
Betért: 1 fi, 4 nő, összesen 5 (1946-ban 1).
Kitért: 4 férfi, 7 nő, összesen 11 (1946-ban 8). A  kitértek a követ

kezők: dr. Orova Zsigmond és neje sz. Bodó Klára, Kiss Jenőné sz. Bene
dek Éva, gr. Bethlen Ilona, Antal Lajosné sz. Győry Lídia, Silley Antal, 
özv. Antal Lajosné sz. Szabó Klára, Sándor Magda, dr. Gáspár-Bacher 
Kálmánná sz. Korosy Klára, Molnár János, Bittner Lajosné sz. Vági Er
zsébet, Tessényi János. Összesen 12.

Eskettünk 2 tiszta és 13 vegyes, összesen 15 párt (1946-ban 13 
vegyes).

Reverzális javunkra 6, kárunkra 14 eseteben. A  vegyesvallású 
házaspárok közül az állami anyakönyv szerint a következők adtak egyhá
zunk kárára reverzálist. Nevük a következő: özv. Török Sarolta, Csaba 
Elemér, Stampf Éva, Mészáros Erzsébet, Szekerka Pál, S'chneider Lehel, 
Gresheim Gudrun, Hovai Mária, Gáspár Mátyás, Tóth Zoltán, Kell Mag
dolna, dr. Szigethy Dániel elv., Semmelweiss Rózsa, Weninger Edit.

Temettünk és exhumáltunk: 30 férfit, 22 nőt, összesen 52 (1946- 
ban 63).

Úrvacsorát vett: 3504 (1946-ban 1720).
A vári lelkészi kör vendég igehirdetői és előadói: Gálát György, 

Bujdosó János, dr. Gyimessy Károly, Ruttkay Elemér, Glatz József ismé
telten és dr. Joó Sándor, Csepregi Béla, Jeszenszky Tibor, Danhauser 
László, Turóczy Zoltán, Deme Károly, Scholz László, Komjáthy Lajos, 
Balikó Zoltán, Biró Sándor, dr. Sólyom Jenő, Muntág Andor, Roszik Mi
hály, Jakus Imre, Kemény Lajos.

Személyi változás. A budavári lelkészi körből a püspök Riesz Györ
gyöt okt. hó 1-én Vácra helyezte helyére dr. Rezessy Zoltánt rendelte. 
Legyen áldás szolgálatukon.

Terveink.
Gyermekevangélizáeió. Diákcsendesnapok. Tahi táborozok konfe

renciája. Ökuménikus evangélizáción való részvétel. Gyülekezeti evangé- 
iizáeió. Nyári Tahi táhor.

Az újjáépített templom felavatása. Oltárkép (freskók) készítése. 
Orgona. A  templom külső képének elkészítése. Iskola részleges helyreállí
tása. A VI. általános osztály megnyitása. Szegénygondozás. Szeretetkonyha 
üzembentartása, stb.

ÁPRILIS 4— 11: Ökuménikus gyülekezeti evangélizáció 
a Szilágyi Dezső-téri és a Torockó-téri református 
templomokban.
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Budavári lelkészi körünkben befolyt adományok:

ofíertóriumok: 12.794.16 Ft (az átmenő off.-al együtt)
adományok:
egyházi célra: 1.086.28 „
vári templomra: 571.000 „
hegyvidéki templomra 315.00 „

A szociális célra befolyó adományok a Mária Dorottya Nőegylet pénz
tárába folytak be.

A  lelkészi körön kívül eső célokra befolyt ofíertóriumok a követ
kezők voltak: Nőegyesületnek (173 Ft), Külmisszióra (210 Ft), Teológus 
otthonra (50 Ft), Nőegyletnek (328.30), Árváknak (236 és 37.50), Lelkészi 
nyugdíjintézetnek (138.22), Árváknak: 266.54), Gyámintézetnek (31.28), Bib
liatársulatnak (92.34), Béthelnek (21.82), Gyámintézetnek (24.45), Babok 
karácsonyára (195.50), Kórházi betegeknek (80), Fogházmisszióra (167.80), 
Szeretetotthonra (200). Összesen: 2.252.75 Ft.

Sréter Ferenc 
gyülekezeti lelkész.

Budahegyvidéki lelkészi kör 1947. évi 
beszámolója

Új kápolnánk.

A budahegyvidéki lelkészi körnek legforróbb imádsága és kérése: 
a templom. Több mint 3.000 léleknek kérése ez. Minden lépés és eredmény, 
mely ehhez visz közelebb, öröm, mert imádság meghallgattatás. Ilyen az 
új kápolna is. A  magára találó és mindinkább növekedő templomozó gyü
lekezetnek többször kellett helyet változtatni. A  Kiss János altábornagy- 
Utcai kis imatermünk annyira kicsinek bizonyult, hogy nagyobb ünnepek 
alkalmával és nyáron a Németvölgyi-úti elemi iskola tornatermébe vol
tunk kénytelenek átköltözni.

1947. IX. 24-én kelt 464.565/1947. számú honvédelmi és pénzügy
minisztériumi hozzájárulással 10 esztendőre díjmentesen megkaptuk az 
Alkotás-utcai volt 11. helyőrségi kórház protestáns kápolnáját istentisz
teleti célokra. A kórház valamennyi épülete még mindig a háború pusztí
tását hirdeti. A  kápolna is siralmas állapotban hevert. De minden törme
lék és rom felett lelki szemünk meglátta az új kápolna körvonalait. Na
pok alatt készültek el a tervek, — ifj. Bretz Gyula mérnök önzetlen mun
kája! — szorgalmas mesterember-híveink és még szorgalmasabb gyüleke
zeti tágjaink siettek segítségünkre. Mindenki valamilyen formában ki
vette a részét a munkából. Csak így vált lehetségessé október 13-án imád
sággal elkezdett munka november 16-i ünnepélyes befejezése. A  kápolnát 
november 16-án délelőtt 11 órakor ünnepélyes istentisztelet keretében Ke
mény Lajos - budapesti esperes avatta fel. Az ünnepélyes istentiszteleten 
a megfelelő minisztériumok is képviseltették magukat. Bejárata a Bö- 
szörményi-út 2/a. alatti kapun van. Két istentiszteletet tartunk 9 és 11 óra-
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A budahegyvidéki evangélikus kápolna.
1947. nov. 16.

Bejárat XII., Böszörményi-út 2/a. 
Istentiszteletek: minden vasárnap és ünnepnap 9 és 11 órakor. 

Űrvacsoraosztás minden vasárnap.

kor. A  régi helyen (Kiss János altábornagy-u. 43.) tartjuk minden vasár
nap 9 órakor gyermekistentiszteleteinket, a heti összes bibliaórákat, va
lamint gyülekezeti estéinket. — Kápolnánk anyagi helyrehozataláról más 
helyen számolunk be. Nem mulaszthatjuk el azonban azt, hogy meg ne 
köszönjük mindazok fáradozását és segítségéit, akik kápolnánk megszer
zését és használatbavételét lehetővé tették. Névszerint hálás köszönetét 
mondunk D. Soltész Elemér tábori püspök, dr. Fóris László államtitkár, 
dr. Csulak Elemér osztályfőnök és dr. Pellionis Béla osztályfőnök urak
nak; híveink közül mindazon névtelen adakozóknak, akik a kápolna fel
szereléséhez pénzt és felszerelési tárgyakat adományoztak. Feljegyezzük 
azok nevét is el nem múló hálánk jeléiül, akik testi munkával siettették 
kápolnánk mielőbbi felavatását: Czabai Jánosné, Gyöngyösi Gézáné, Hayde- 
Sándor, Komjáthy Gyuláné, Liedemann Ferenc és neje, Melezer Elek, 
Müller Gusztávné, Nagy Viktorné, Neubauer József, Noekl Árpádné, Pulai 
Imréné, Beichardt N.-né, Streliez l'mréné, S'trelicz László, dr. Tátray 
Istvánná, Tóth Ernőné és Város Vilmosné. Benczúr Valdemár, Melezer 
Elek dr., Eozsdy Győző, Siki Béla és Égner Ilona híveink értékes közben
járással működtek közre. Amilyen örömmel lépjük át barátságos és meg
hitt kápolnánkat olyan szomorúságunk, de egyben örömünk is, hogy ez 
is kicsinek bizonyul.

FEBR. 17-TŐL kezdve minden kedden 6 órakor böjti 
áhítat a kápolnában.
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I. Igeszolgálatunk:

a) Istentiszteletet tartottunk az imateremben, illetőleg a kápolná
ban: 127, Diana-úton 31, a S'iesta és Vöröskereszt kórházban 27, a gyüle
kezeti bibliaórán 52, házi bibliaórákon 179, ha hozzávesszük az adventi, 
böjti istentiszteleteket, valamint Túróczy Zoltán püspök evangélizációját, 
a láthatatlan, a nagyheti és a gyülekezet 4 kieső pontján tartott evan- 
gélizáeiókat, akkor összesen 484 alkalommal hirdettetett Isten Igéje a fel
nőtt híveknek.

b) Bibliaőrák voltak: a gyülekezeti teremben, Labanc-út 1. sz. 
Kürtössy családnál, Alkotás-u. 39/b. sz. alatt Fabriczy Lajosné, Kissváb- 
hegyi-út 14/b. sz. alatt Lantosi Károly, Fészek-u. 7 dr. Molnár Gyula és 
Gébics-u. 8. Retkes Ferenené hittestvéreink lakásán.

c) Evangélizáció volt: január 26-tól február 2-ig, láthatatlan evan- 
gélizáció (Danhauser László), február 9—16. gyülekezeti evangélizáció 
(Túróczy Zoltán püspök), nagyheti evangélizáció (D. L., Glatsz, Balikó, 
Ruttkay). Október 20—26-ig Diana-úton (D. L.), november 2—9-ig Farkas
réten (D. L.), november 10—16-ig Virányosban (D. L.) és novemberi!—23-ig 
Krisztinában (D. L.). Túróczy püspök evangélizációjának áldása a gyüle
kezeti határokon túlra is kiterjedt és még ma is sok látható jele van.

d) A  vasárnapi iskolai munka az elmúlt esztendőben három cso
portban folyt. A lelkészi hivatalban Gyenes Gizella a 4—6 éves, a gyüle
kezeti teremben Bakos Emese a 6—10 éves, a Diana-úti iskolában Lejtényi 
Márta hirdette Isten igéjét a 6—10 éves gyermekeknek.

Kórházgondozásunk. OTBA kórházban (Kútvölgyi-út 2—4) minden 
hónap 2., 4., 5. vasárnapján 9 órakor, Szent János kórházban minden hó
nap 2., 4., 5. vasárnapján 10 órakor (dr. Gyimessy Károly lelkész). Szieszta 
postás alapítványi kórházban minden hónap 1., 3. vasárnapján 9 órakor, 
Vöröskereszt Kórházban minden hónap 1. és 3. vasárnapján 10 órakor 
{Danhauser—Balikó lelkészek, —■ Liedemann Ferenené.)

f) Iratterjesztésünk is igehirdetésünk szolgálatában áll. Kápol
nánk bejáratánál minden istentisztelet előtt és után megtalálható. Veze
tője Balta László. Iratterjesztésünk évi forgalma 5.000 forint volt. (Túró
czy Zoltán püspök evangélizációján 1.800 Ft bevétele volt.) Az iratter
jesztés résztvett a gyülekezeti lelkész által végzett 4 gyülekezeti evangé- 
lizáción és azóta a Szabadsághegyen (Diana-úton) minden vasárnap fiók- 
íratterjesztés található dr. Varsányi Mátyásné nagyt. asszony vezetésé
vel. Az írott ige missziójáért is hálás szívvel mondunk köszönetét.

II. Lutherszövetségünk munkája.

A budahegyvidéki gyülekezetben minden belmissziói munka össze
fogó szerve az Országos Lutherszövetség budahegyvidéki tagozata és an
nak megfelelő szakosztályai. Beszámolónkat ennek keretében tesszük:

a) Ifjúsági munka. Ifjúságunk minden vasárnap 4 órakor és szer
dán 6 órakor tart összejövetelt Ruttkay Elemér vallástanító lelkész veze-

B-LISTÁS, ÁLLÁSNÉLKÜLI, kitelepített és segítségre 
szoruló hívek jelentkezzetek a lelkészi hivatalban, 
X II., Böszörményi-út 5/a.
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tése mellett. Szerdán bibliaóra van. Vasárnap rendszerint meghívott elő
adó szolgálatával evangélizáció. Szolgáltak: Balikó Zoltán, Dezséry László, 
dr. Frenyó Vilmos, Kautzky Norbert, dr. Mády Zoltán, Munthag András, 
Riesz György, Takács János és a gyülekezet lelkészei. — Ifjúságunk éle
tében nevezetesebb események voltak: Túróczy Zoltán püspök úr evangé- 
lizációja alkalmával az ifjúságnak tartott két előadása, dr. Frenyó Vilmos 
és Friesen Margit kanadai misszionárius 3 napos evangélizációja. Az 
előbbi keretében • meglátogatta gyülekezetünk ifjúságát dr. Ordass Lajos 
püspök úr, aki „Találkozásom a külföld ifjúságával" címen tartott elő
adást és adott az ifjúságnak gyakorlati célkitűzéseket. — Az ifjúság kará
csonyi előadást is rendezett, melynek jövedelméből 6 család 11 szegény 
gyermekét vendégelte meg és ajándékozta meg. — Nagy szeretettel és 
gonddal készítette elő az új konfirmandusok fogadását. A  szeretetvendég- 
eégen felügyelő urunk, dr. Vladár Gábor tartott közvetlen hangú előadást, 
majd keresztszülők, szülők, hívek és idősebb ifjúsági tagok köszöntötték 
az új konfirmáltakat. — A  vasárnapi iskolai munkában 3 ifjúsági köri 
tag végez hűséges munkát. — A gyülekezeti iratterjesztést Balta László 
és Strelicz László látja el. — Az ifjúság meglátogatta az óbudai, a pasa
réti ifjúsági egyesületeket és a Kiében rendezett evangélikus gyűléseket. 
Több tagja résztvett a különböző nyári konferenciákon. Cantate vasár
napján rendezett énekversenyen díjat nyert. — Karácsony ünnepén az 
egyesület minden tagját megajándékozták. Tervek: Taglétszám növelés, 
a tagok megtartása, hitben gyarapítása, az elmaradozók látogatása és 
hívogatása, ifjúsági otthon létesítése, nyári vidéki táborozás. Tagok száma 
20—30 között van. Az ifjúsági vezető lelkész munkatársai Balta László, 
Strelicz László, Bakos István, Rozgonyi Ernő, Klein Zsuzsana.

b) Cserkészcsapatunk szervezése is folyamatban van. Beláttuk, 
hogy nem mondhatunk le gyülekezetünk jövendőjéről és nem lehet mel
lékes a számunkra, hogy gyermekeink hol töltik a szabad idejüket és mi
lyen világnézeti erkölcsiséget szívnak magukba. Egyelőre a kiscserkészek 
fiú tagozata működik 10—15 létszámmal. Ha a felelős szülők megértenék ké
résünket és hívásunkat és idősebb gyermekeiket is e munkára buzdítanák, 
gyülekezetünk régi jóhírű csapata támadna fel. Vezetőben nincs hiány, 
csak az ifjúságra várunk.

c) Gyülekezetünk énekkara Rezessy László karnagy és Liedemann 
Ferenc presbiterünk elnöklete alatt működött. 12 alkalommal szerepelt és 
18 új kórust tanult meg az elmúlt esztendőben. Résztvett az egyházmegye 
ifj. belmissziói bizottság által Cantate vasárnapján rendezett énekverse
nyen, ahol az énekkar Szilágyi Erzsébet leánygimnázium növendékei az 
I-ső díjat, a Luther-szobor kicsinyített fejmását, az énekkar ifjúsági tago
zata a II. díjat: 54 kötetből álló könyvtárt; vegyeskarunk pedig verse
nyen kívül szintén egy 54 kötetből álló könyvtárt nyert. — Énekkarunk 
résztvett a Bethlen Gábor Szövetség által június 8-án, a fasori gimná
ziumban tartott selejtező versenyen, ahol a döntőbe került a kezdők cso
portjában. A  döntő versenyen, a Zeneakadémia nagytermében, viszont 
ugyanebben a csoportban elnyerte a III. díjat, a Nemzeti Bank ezüst ser-

ÁPRILIS 4— 11-IG: Ökuménikus gyűl. evangélizáció a 
Szilágyi Dezső-téri és Torockó-téri ref. templo
mokban. Mi is odamegyünk!
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legét, a Bethlen Gábor Szövetség díszoklevelével. Szerény keretek között 
működő énekkarunknak ezen eredmények sok buzdítást jelentettek. — Az 
énekkar 2 szeretetvendégséget rendezett, melyen Grünvalszky Károly és 
Peskó Zoltán tartottak előadást.

Az énekkar 1948. március 7-én d. u. 5 órakor ünnepli meg 10 éves 
működését a kápolnánkban tartandó zenés áhítat keretében.

Énekkarunk működését és szolgálatát különös szeretettel helye 
zem az énekelni tudó és jó hallású híveink szívére, mert nagyobb létszám
mal még szebb és nagyobb eredmény elérésére válna alkalmassá.

2. Kulturális szakosztályunk rendezte meg a havi gyülekezeti esté
ket, melyek gazdag kísérő műsor keretében a külmisszióról, Finnország
ról, a szórványmisszióról, a kórházmisszióról, az epileptikusok közötti 
misszióról tájékoztattak. Gyönyörködhettünk Kauczky Norbert „Az élet 
újra visszahív" című 3 felvonásos tanulságos színdarabjában. Reformáció 
emléknapján a reformátusokkal közös emlékünnepélyt rendeztünk.

a) Kölcsönkönyvtárt is szerveztünk azon híveink részére, akik hit
ben elmélyülést és vallásos tárgyú olvasmányokat keresnek. Könyvtá
runk kiinduló anyagát az ifjúsági és énekkarunk 100-nál több kötetes 
nyereménye képezte, amit még önkéntes adományokkal szaporítottunk és 
bővítettünk. A kölcsönkönyvtárt minden gyülekezeti tag használhatja és 
azt mindenki figyelmébe ajánljuk. Könyvtári órák: csütörtökön 4—5 óra 
között.

3) Szociális szakosztályunk minden csütörtökön d. u. 4—6 óra kö
zött tartott megbeszélést, illetve munkadélutánt és hivatalos órát, melyen 
a befutó kéréseket, a rászoruló és nincstelen híveinket fogadta és támo
gatta. Gyülekezetünkben napról-napra emelkedik a B-listások, állásukat 
vesztett és lassan mindenüktől megváló, valamikor jobb napokat látott 
szemérmes szegények száma. Ezen híveink felkarolása, megsegítése állt 
■előttünk az elmúlt esztendőben elsősorban. És mit tehettünk szerény tehet
ségünkhöz képest? Adományokat gyűjtöttünk, karácsonyi vásárt rendez
tünk, gyülekezeti estéket tartottunk és híveinktől önkéntes megajánlá
sokat kértünk.

a) Szeretetkonyhánkon, mely eleinte a Márvány-utcai Fébé inter- 
nátussal, később önálló keretek között, de a Fébé diakonissza egyesület 
megértő és szíves támogatásával működött, januártól—júniusig 37 személy 
kapott minden nap ingyen vitamindús ebédet.

b) Tejkonzervet két ízben osztottunk 1—3 éves gyermekek között.
c) A  dán nyári nyaraltatással kapcsolatban 20—24 gyermekünk sé

tált fel minden nap a Szabadsághegyre Polgárdy Gizella úrhölgy vezeté
sével, ahol másfél hónapon keresztül teljes ellátásban, szórakozásban és 
felügyeletben részesültek.

d) Külföldi nyaraltatásra Svájcba 4, Dániába 10 gyermeket sike
rült kijuttatni. Sok kérés teljesítése rajtunk kívül álló okok (életkor, súly, 
magasság) miatt hiúsult meg.

e) A  Norvég zsidó misszió útján 3 család részesült élelmiszer támo
gatásban.

f) A Fébé diakonissza egyesület felügyelete alatt álló amerikai és 
svájci gyermeküdültetésen 4—8 gyermek nyert elhelyezést. Úgyszintén a 
Pax hűvösvölgyi gyermekotthonban.

g) Ingyen orvosságot 10—12 hívünknek juttattunk az egyetemes 
egyház szíves jóindulatából.

h) A  Don Suisse szeretetadományából 33 család élelmiszercsomagot, 
16 gyermek pedig cipőt kapott.
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i) Karácsonykor híveink és egyéb adományokból 33 fő részesült 
élelmiszer adományban (2—5 kg-ig). 89 személy lábbelit, ruhaneműt vagy 
gyermekruháeskát kapott. Összesen kiosztottunk 43 pár használt, 16 pár 
új cipőt, 88 drb. felsőruhát, 128 drb. alsóruhát és 85 drb. gyermekruhát.

j) A fogházmissziónak karácsonykor 10 csomagot küldtünk.
k) Pénzbeli segélyül 2.440.66 frt-ot osztottunk ki az év folyamán. 

Házi bibliaóráink egyéni támogatásban részesítettek hittudományi hall
gatókat, foglyokat, és különböző missziói munkákat.

l) A  szeretetszolgálathoz tartoznak azon látogatásaink is, ahol Igé
vel szolgáltunk. A  gyülekezet lelkésze 86 alkalommal család-, 65 alkalom
mal beteglátogatást, a s. lelkész 35 látogatást, a gyülekezet „Örállói“ , a 
lelkészek segítőtársai kb. 80 látogatást végeztek. Összesen kb. 250—300 lá
togatást végeztünk lelkészi körünkben:

m) Végül itt említjük meg azon offertóriumokat is, melyeket gyü
lekezetünkön kívüli célokra kértünk és adtunk tovább. Külmisszióra 
(507 frt), Árváknak (251 frt és 300 frt), Gyámintézetnek (56.54 frt), Biblia- 
társulatnak (36.58 frt), Fogházmissziónak (41 frt), Orsz. evangélizációra 
(500 frt), Lelkészi nyugdíjintézetnek (114 frt), Lutherszövetségnek (339 
frt). Összesen: 2.145,12 frt.

A  Budahegyvidéki lelkészi kör területén befolyt
adományok:

Oí'íortór minőkből Ft 9,856.69 (átmenő offertóriumokkal
együtt)

Adományok:
Egyházi célra „ 1,696.98
Szegényeknek „ 1,775.73
Szegények karácsonyára „ 870.70 ,
Karácsonyi vásár „ 1,323.10
Szabad rendelkezésre „ 905.03
Népkonyhára „ 612.31
Hiittl exhumálására „ 3,072.86
Szőnyegre „ 410.—
Székekre „ 1,030.—

Összesen: Ft 21,553.40
Karácsonyi megajándékozáshoz 33 hittestvérünk küldött élelmiszert,

ill. ruhát. Kápolnánk felszerelésére 17 hittestvérünk küldött ajándéktár-
gyakat (szőnyeg, váza, bútor, szék, pad, 
5 hittestvérünk küldött több ízben.

gyertya, stb.). Űrvacsorai bort

Kiadás:
Segélyekre kiosztva Ft 2,440.66
Népkonyhára „ 612.31
Hüttl exhumálás és sírkő „ 3,031.57
Futószőnyegre „ 350.—

ÁPRILIS 11— 18-IG: Nagy budapesti ökuménikus evan- 
gélizáció a Tattersallban. —  Gondoljunk rá imád
ságban és készüljünk!
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Vendégeink.

Gyülekezetünkben a következő igehrdetők, előadók és művészek 
szolgáltak: Balikó Zoltán, Bujdosó János, Bottá István, Gálát György, 
dr. Gaudy László, Görög Tibor, Grünvalszky Károly, dr. Gyimessy Ká
roly, Győry János, Jakus Imre, Kemény Lajos, Komjáthy Lajos, Kutass 
Kálmán, dr. Mády Zoltán, Mohr Henrik, D. Ordass Lajos, Scholz László, 
Sréter Ferenc, Takács János, Turóczy Zoltán, dr. Yladár Gábor, Zay 
László. Bahryj Hedvig (zongora), Czékus Kálmánné (ének), dr. Fauszt 
Lujza (szavalat), dr. Gyimessy Károly né (ének), Horváth Zsuzsanna (sza
valat), Jausz Marietta (szavalat), Jankó Jánosné (hegedű), Kappel Emma 
(zongora), Peskó Zoltán, Komjáthy Ilona, Kiss Irén, Szalay Vera, S'teller 
Mária (ének), Turmezey Erzsébet, Bezessy Zoltán, Koch István (kíséret), 
Zongor Endre és neje (előadás). A szolgálatokat e helyen is hálás szívvel 
megköszönjük.

Külső szolgálataink.
Danhauser László külső szolgálatai: Deák-téri gyülekezetben (3), 

Hódmezővásárhelyen (4), Bp—Üllői-úton (1), Fébé népfőiskolán (16), KIE- 
ben (1), Kelenföldön (1), bpesti egyhm. lelkészértekezletén (1), Tordason 
(3), Fébé konferenciákon (2), Nagytarcsán (2), Újpesten (1), Gyenesdiás
(1) , Szarvas (2), Nyíregyháza (4 és 8), Bp. Leánygimnázium (1), Bethlen 
Gábor Szöv. (1), Óbudán (1, Zugló (1), Tisztviselőtelep (1), Budavárban
(2) , Baár—Madas (2), Sopron theologia (8), Fébé bp-i internátusbán (5), 
Prot. árvaházban (1), és 6 idegenben végzett esketés. Szerkesztette a 
Missziói Lapokat.

Balikó Lajos főesp. külső szolgálatai: Kéthely (1), Győr (2), Liszó 
(2), Érd (2), Pestszenterzsébet (1), Óbuda (1).

Népmozgalmi adatok.
Keresztelés volt 31 fi és 26 nő, összesen 57 (1—1 felnőtt fi és nő). 

Kebelbeli volt 36, egyéb budapesti 13, vidéki 8 (1946-ban 50).
Konfirmáltunk: 12 fiút és 13 leányt, összesen tehát 25 gyermeket 

(1946-ban 41 gyermeket).
Betért egyházunkba: 2 férfi és 2 nő, összesen tehát 4 személy 

(1946-ban 14 személy).
Kitért egyházunkból: 2 férfi és 10 nő, összesen 12 személy, még 

pedig 2 férfi és 8 nő a rk. egyházba, 1 nő a ref, egyházba és 1 nő az 
izr. hitközségbe (1946-ban 9 személy).

A  kitértek a következők: dr. Stepán Ferenc, dr. Halmai János, 
Czerukovich Miklósnó szül. Wimmeű Ibolya, dr. Hüttl Tivadarné szül. 
Máthé Éva, Farkas Ilona, Jeszeszky Éva, Eadnai Eózsay Miklósnó szül. 
Frőhlich Adél, Jeszenszky Tiborné szül. Osztroluczky Erzsébet, Horváth 
Dénesnó szül. Eockstroh Edit, özv. Plavsics Józsefné szül. Flöpsz Katalin, 
dr. Kopáosy Ipolynó szül. dr. Szalay Éva és Dobos Ilona.

Eskettünk 3 tiszta és 12 vegyes párt, összesen tehát 15 párt, még 
pedig 8 ev.—rk., 3 ev.—ref. és 1 ev. unit. vallásúakat (1946-ban 14 párt).

Az állami anyakönyvek tanúsága szerint ezeken kívül még 33 
bennünket is érintő házasságkötés volt. Még pedig: 5 tiszta evang., és 
28 vegyes. E vegyesből ev.—rk. 19, ev.—ref. pedig 9 pár volt.

Reverzális javunkra 5, kárunkra pedig 8 esetben köttetett (rk. 
részre 7, ref. részre 1; 1946-ban javunkra 2, kárunkra 17 reverzális volt).
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Reverzálist adott kárunkra: Laki Ferenc, Illyés János, Szent- 
királyi Gyula, Tölgyesi László, Dobos Ilona, Baulovits Ludmilla, Horváth 
János és Lesznik Sándor.

Temettünk 29 férfit (ebből exhumálás volt 5) és 22 nőt (ebből 
exhumálás 1), összesen tehát 51 személyt (1946-ban 64 személyt).

Űrvacsorával élt: 1806 lélek.

Terveink.
Ökuménikus evangélizáción való részvétel. — Kofirmandusok evan- 

gélizációja. — Gyülekezeti evangélizácó. — Nyári diáktáborozás. — Ifjú
sági otthon és berendezése. — Templomtelek megszerzése. — A budai ev. 
középiskola tervezete. — Gyülkezeti terem restaurálása. — Házilátogatá
sok fokozása. — Állásnélküli hívek különös gondozása. — „Örállók" mun
kába állítása. i

Imádkozzunk érte, mert „emberé a munka, Istené az áldás!"

Beszámolónkat, —

$ gyülekezeti levelünket — minden adózó hittestvérünknek megküldjük, 
még azoknak is, akik semmi érdeklődést sem tanúsítottak az elmúlt eszten
dőben. Szeretnénk, ha mindenki átolvasná és megérezné, hogy az Űr Jézus 
szeretetével kopogtatunk be és mondjuk el mindazt, ami történt és amit 
■cselekedni szeretnénk. Nem akarunk kérkedni az eredményekkel, hiszen 
nincs mivel, mert amit tehettünk, az egyedül Isten kegyelméből volt, mag
gunk erejével semmire sem mehettünk. Azt is tudjuk, hogy az egyház 
igazi gyümölcse láthatatlan és ezért leírhatatlan. Bizonyára több áldás 
is lenne, ha több lenne a hűség és engedelmesség mibennünk. De ha egy 
lelket is vezethettünk Krisztushoz, ha egy testvérnek száríthattuk fel 
könnyeit, ha csak egy családnak juttathattunk testvéri szeretetet és támo
gatást, vagy egyetlen egy léleknek hirdethettük bűnei bocsánatát, az 
•evangéliom örömhírét, akkor nem dolgoztunk hiába.

Szomorú azonban az, hogy gyülekezetünknek még mindig csak 
10—15%-a keresi Istennél á boldogságát. A megtelt templomok ne tévesz- 
szenek meg. Azok hiányoznak állandóan, akiknek legjobban kéne az örök 
Ige. Hát hol vannak ők? Mi lesz velük? Hol töltik majd az örökkévalósá
gukat? Őket is el kell érni és nekik is meg kell mondani: Testvér! Lélek 
nélkül robot a munka, Isten nélkül gyűlölet és bosszú ez áz élet. Krisztus 
nélkül békétlen a szív, reménytelen a jövő. Senkiről sem mondáink le, 
— azért küldjük mindenkinek Beszámolónkat — hiszen Isten sem mondott 
még le mirólunk. Mindenki felé kitárjuk hívogató kezünket: Testvér jöjj, 
Isten szeret, téged is vár! Épülj be a testvér szívek közösségébe. Élj az 
anyaszentegyházadban mint élő tag. Törődj a te örökkévalóságoddal!

Gyülkezetünk minden tagját, munkását, otthonát, munkáját és 
tervét Isten megsegítő oltalmába ajánljuk, „ő , aki véghetetlen bőséggel 
mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgon
dolhatjuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, Annak legyen dicsőség 
az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzetségről-nemzetségre örökkön 
űrökké. Ámen.“

Erős vár a mi Istenünk!

Dannhauser László 
ig-. lelkész.
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Gyülekezeti | „BESZÁMOLÓNK" megjelenését és időszaki meg
ismétlését önkéntes adományokra alapozzuk. Szeretettel kérjük, hogy a 
mellékelt csekklap felhasználásával küldjön erre a célra 2 Ft-ot. A felül- 
fizetés a nincstelen és közömbös hívek példányát fedezi majd. Egymás 
terhét hordozzuk!

#

Beszámolónkhoz , szeretettel csatolunk egy Megajánlást az egész 
esztendei belmissziói munkák támogatására. Bizonyára mindenki megérti, 
hogy másképen lehet tervezni, ha előre tudjuk, mire lehet számítani és 
építeni. Fogadják megértő szeretettel és mindenkitől tehetségéhez mér
ten kérünk megajánlást. Aki annyira szegény, hogy semmit sem tud meg
ajánlani, attól hűséges imádságot kérünk. Az Emlékeztetőt tegyük énekes
könyvünkbe, hogy meg ne feledkezzünk róla. „A  ,,Megajánlást" juttassuk 
el valamiképen a lelkészi hivatalba.

Budahegyvidék heti munkarendje.
Vasárnap: d. e. 9. ó. Istentisztelet. Kedd: d. u. 6 ó. Gyülekezeti bibliaóra.

9 ó. Vasárnapi iskola. Szerda: d. u. 4 ó. Házi bibliaóra.
10 ó. Cserkész összejövetel. D. u. G ó. Ifjúsági bibliaÓTá.
11 ó. Istentisztelet. Csütörtök: d. u. 4 ó. Szegénygön'dozás.

D.ü. 4 ó. Ifjúsági összejövetel. D. u. 6 ó. Házi bibliaóra.
4 ó. Háztartási alkalmazottak Péntek: d. u. 6 ó. Imaóra. ■ 

összejövetele. Szombat: d. u. G ó. Énekóra.
Minden hónap 1, 3, 5. vasárnapján 10 órakor, 2, 4. vas. 12 órakor 

úrvaesoraosztás. A Szabadsághegyen (Diana-út 4. I. 43. Főv. iskolában) 
minden vasárnap d. e. 9 órakor istentisztelet, ill. bibliaóra.
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