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Temetés, keresztelés, esketés be elentése a lelkészi hivatalban, nyitvatartási id en, vagy telefonon történt egyeztetést 

követ en. Beteglátogatás (otthoni, kórházi), betegúrvacsora igényét kér ük, a fenti elérhet ségeken elezzék. 

Petrovics Pál Budafoki Evangélikus Alapítvány  
Gyülekezetünk alapítványa a Petrovics Pál Budafoki Evangélikus alapítvány szeretettel vár a az adó második 1%-
ának fela ánlását. Az alapítvány cél ai a Budafoki és a Hosszúfalu-f részmezei gyülekezet támogatása. Kér ük él e-
nek ezzel a lehet séggel, és hív ák fel erre ismer eik figyelmét is! Az alapítvány adószáma: 18397279-1-   

Gyülekezetünk urnatemet ében lehet ség van sírhelyek bérlésére. Részletek a www.urnatemeto.hu honlapon. 

Az adakozásról  
Gyülekezetünk önfenntartó, semmiféle rendszeres központi támogatásban nem részesül, sem állami, sem önkor-
mányzati, sem egyházi forrásokból. Gyülekezetünk tag ainak adományából fizet ük a kiadásokat a rezsit l a lel-
kész fizetésén át az épületek, templom karbantartásáig. Köszön ük az eddigi adományokat, egyúttal kér ük, hogy 
amennyiben tehetik a mellékelt csekken, vagy a 11795009-20009520 OTP Bankos számlaszámra tört utalás-
sal támogassák a gyülekezetet.  

90 évesek lettünk! 
1928. augusztus 12-én közgyűlésen mondták ki elődjeink 

a budafoki evangélikus gyülekezet önállóságát.

Június 17-én tartottuk a hagyományos hálaadó tanévzáró istentiszteletünket.  Ebben az évben a mottónk 
a „Gyülekezet és Egyház” volt.

„Mint élő kövek, épüljetek lelki házzá…” (1Pét 2,5)
A családi alkalmunkat bográcsozás, rajzverseny, sütikészítő verseny, és sok meglepetés program színesítette.

Az alábbiakban az ünnepre tekintettel Petrovics Pál 1928 május 
17-én tartott igehirdetésének bevezető gondolatait olvashatják: 

Mit hordozzunk magunkkal? A keresztyén mindene. 
(Áldozó csütörtök. Mt 28,18-20, Csel. 1,9-11)
K.T. Egy pogány bölcs, – gondolom Bias – oly szabadnak 
érezte magát minden földi teher, kincs, gazdagság s ezekkel 
járó gondok koloncaitól, hogy dicsekedve hajtogatta meg- és 
lesajnált, elgyötörült embertársai előtt: „omnia mecum porto!” 
„Mindenemet magammal hordom”. Mindene volt: az ő böl-
csessége. 
A keresztyénnek, mint a Bölcsek Bölcse tanítványának és 
hívének még bölcsebbnek kell lennie, mint ama pogánynak. 
Neki nemcsak a földi javak és gondok, hanem a pogányság 
láncaitól: a bűnöktől is szabadnak kell lennie, könnyen járnia 
a földi élet göröngyei között. És az a mindene, amit magával, 
illetve, magában kell hordoznia, csupán az a hagyaték, hitének 
ama drága kincse, amelyet a mennybement Jézus övéinek itt 
hagyott. Olyan kincse, olyan hithagyatáka, amely nem terheli 
meg a hívőket, s amely nem húz lefelé, hanem fölfelé emel, 
mint magát Jézust, e kincsek birtokosát a menny felé!...
Mi ez a kincs, mi ez a hagyaték, az a minden, amit a keresz-
tyénnek mindig és mindenütt magával kell hordania? Petrovics Pál kézzel írott igehirdetésének részelte

Adatvédelmi tájékoztató: Igyekszünk megfelelni nem csak az isteni, hanem a világi törvényeknek is, ennek megfelelően adatvédelmi szabályzatunk kialakítása folyamatban 
van. Az ideiglenes szabályzat megtekinthető honlapunkon és a lelkészi hivatalban. Minden adatot bizalmasan kezelünk, azt csak gyülekezeti célokra (pl.: hírlevél címzet-
tekhez való eljuttatása) használunk fel. Amennyiben nem szeretne hírlevelet kapni a továbbiakban jelezze ezt a budafok@lutheran.hu e-mail címen, vagy a 1221 Budapest, 
Játék u. 16. postai címen. 

Mi a keresztyén mindene? Hitünk, hitéletünk két kincse: – 
ikerkincse – az Úr velünk, és 2, áldozata a mienk. 
Mind a két kincs szellemi, láthatatlan, Nem terhel meg. Köny-
nyű. Magunkkal vihetjük. Sőt ezek nélkül nem is mozdulha-
tunk. Meg sem indulhatunk: sem jobbra, sem balra, sem le, sem 
föl, semerre. Iránytalanok, tájékozatlanok vagyunk. A botor és 
botorító bizonytalanság köde ül és nehezül lelkünkre. Suta sö-
tétség süvít és rémít környöskörül. Elveszünk és elkárhozunk. 
E két kincsnek csodavarázsa van. Ezek adnak erőt az útrain-
dulásra, világosságot az útirányra, eszközöket a célhoz jutásra. 



További alkalmaink: 

 Augusztus 21-25. között tartjuk nyári konfi rmandus és ifjúsági táborunkat. 
  Jelentkezés aug. 13-ig e-mailben. 

 Szeptember 1-2. Budafoki Bornapok – a fesztivál ideje alatt a gyülekezeti teremben kiállítás 
  az udvaron gyerekfoglalkozás várja az érdeklődőket. 

 Szeptember 2. 10:00 tanévnyitó istentisztelet. 

 Szeptember 9. 10:00 Konfi rmációs vizsga és istentisztelet. 

 Szeptember 15. 9:30-12:30 Évkezdő gyereknap. Játékos programokkal, rendhagyó szülői értekezlettel 
  a hitoktatásban résztvevő családoknak, közös ebéddel és rengeteg vidámsággal. 

 Október 4-8. Látogatás testvérgyülekezetünkbe a barcasági Hosszúfalu-fűrészmezőre. 
  A buszos kirándulásra még korlátozott létszámban lehet jelentkezni. 

 Október 7. Őszi hálaadó istentisztelet. A terményekkel feldíszített templomban adunk 
  hálát Isten gondoskodó, megtartó szeretetéért.

Az 1928. augusztus 12-i közgyűlés jegyzőkönyvének részlete, a résztvevők felsorolásával.

Evangélikus egyházunkban hat évente általános tisztújítást tartunk. Ennek keretében lehetőség van a gyülekezetek 
vezető testületeinek, presbitériumainak megújulására is. A gyülekezeti választások a húsvét előtt időszakban zajlottak, 
hosszú előkészítő folyamatot követően, melyben az alábbi összetételben újult meg gyülekezetünk presbitériuma. Új 
felügyelőt, gondnokokat, jegyzőt köszönthetünk a vezetőségben. Isten áldása kísérje közös munkánkat. 

Bujdosóné Sztruhár Szilvia vagyok, 
Oroszlányon születtem és az Oroszlányi 
Evangélikus gyülekezetben kereszteltek, 
itt konfi rmálkodtam, és az itteni ifj úsági 
élethez szorosan kapcsolódtam, illetve 
az énekkar tagja is voltam.

A Műegyetem vegyészmérnöki karán 
végeztem, itt ismerkedtem meg férjem-
mel. Az egyetem után Budafokon volt 
az első lakásunk, így kerültünk kapcsolatba a Budafoki evangélikus 
gyülekezettel. Aztán egyre jobban kezdtünk ide tartozni. 12 éve már 
presbiter is vagyok.

Két nagy gyermekünk van: Levente 25 éves, Csenge 21 éves.

Reklám és grafi kai céget vezetek férjemmel közösen.

Nagy megtiszteltetésnek érzem a Felügyelői tisztséget, és megpró-
bálom az elődöm szellemiségében folytatni a munkát és minden-
ben segíteni lelkészünk tevékenységét.

Nem elég örülni annak, hogy egy nagyon jó gyülekezetbe járhatunk, 
tenni is kell érte.  

Úgy érzem, a Jóisten engem most talált meg erre a feladatra.

Zelenák Levente vagyok, frissen megválasztott presbi-
ter és felügyelő helyettes. 
Diósdon lakom, kis kertes házban. Feleségemmel, Timi-
vel négy fi úgyereket nevelünk. 
A Fasori Evangélikus Gimnáziumban érettségiztem 
1991-ben, a gimnázium újraindulása után két évvel. 
Szerencsés voltam, hogy a régi nagy tanárok közül Gya-
pay Gábor történelemóráit hallgathattam.
Biomérnökként végeztem a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Karán. 
A Győri Keksz Kft. Minőségbiztosítási Osztályán dolgozom Székesfehérváron. 
Gyerekkoromban Budafokon laktam húgommal, szüleimmel és nagyszüleimmel. 
Édesapám evangélikus, Édesanyám katolikus hagyományokat hozott a családba és a budafo-
ki evangélikus istentiszteletekre együtt jártunk. A vasárnapokat a Nagypapáméknál töltött, 
jó emlékű, beszélgetős ebédek tették teljessé.
A budafoki evangélikus ifj úság alkalmaira katolikus Nagymamám hozott el Rőzse István 
lelkész úrhoz. Ezeket az alkalmakat később is rendszeresen és szívesen látogattam, majd 
vezettem.
Igyekszem aktívan részt venni a Budafoki Evangélikus Egyházközség közösségépítő életében 
és hatékonyan bekapcsolódni a Presbitérium munkájába, ahol már régóta hasznosan tevé-
kenykedő presbiter társaim ebben nagy segítségemre vannak.
Egyik tervem a Gyülekezet rendszeres tájékoztatása a Presbitérium tevékenységéről és az 
aktuális eseményekről, feladatokról.
Hobbim a kertészkedés (bár ezt számon is kérheti rajtam a Gyülekezetben pár éve létrehozott 
Kertész Klub), a borászkodás és a tenisz, mely utóbbi kettő budafoki eredetű.

  Felügyelő   Felügyelő helyettes

Jarács István, 68 éves nyugdíjas vagyok. 

Napi rendszeres bibliaolvasó, evangélikus családba 
születtem, és ebben a szellemiségben neveltek a 
szüleim, testvéremmel együtt nehéz anyagi és egyéb 
körülmények között. 

Akkor tanultam meg:  „hol Isten, ott szükség nincsen”... 
Minél nehezebb a pálya annál nagyobb az öröm, ha 
sikeresen a feladat végére jutok, megtapasztalva, hogy 
mindenhez kaptam erőt, csak az első mindig az Isten 
országának keresése legyen, a többi pedig: „ráadás.”  

Tizennégy éves koromtól 45 évig dolgoztam különböző „rázós” munkahelyeken, nyugdíjazá-
somig. Villanyszerelő inasként kezdtem, a végén pedig Ingatlan üzemeltetési, hibaelhárítási 
osztály csoportvezetőjeként mentem nyugdíjba. 

Negyvenkilenc éve megházasodtam, és az évek alatt 10 gyermekünk született, akiket igye-
keztünk hasonló szellemben az Életre nevelni, de úgy, hogy ezen a világon is megállják a 
helyüket, tudva azt, hogy ezen a világon kell bebizonyítani, tetteinkkel, hogy a mi állampol-
gárságunk a mennyekben VAN. 

Feleségem az első gyermekünk megszületésétől, egészen a nyugdíjazásáig odahaza nevel-
te, ellátta a családba született gyermekeket, és később betegségük miatt ápolásra szoruló 
szüleinket is. Hét éve járunk a Budafoki gyülekezetbe vasárnaponként, és a bibliaórákra, 
igyekezvén az  „ alkalmakat áron is megvenni”  tudva azt, hogy az idő rövidre van szabva. 

Tizennégy éve, annak a 41 lakásos társasháznak, ahol lakunk a választott Közös Képviselője 
vagyok. Gondnoki-, presbiteri feladatra választott meg a gyülekezet, amelyet igyekezek a 
lehetőségekhez képest megoldani, erőt és bölcsességet kérve attól, akinek eddig is volt és 
ezután is Gondja van reánk.

Balog Péter nyugdíjas gépészmérnök 
vagyok.

1974 óta budafoki lakos. Feleségem 
(Schultz Zsuzsanna) mindkét ágról evan-
gélikus lelkészi családból származik. Az 
Ő példájuk és hitük nyomán kapcso-
lódtam be én is a budafoki gyülekezet 
életébe, Rőzse István lelkész úr idejében. 
Nősülésem előtt nem volt kötődésem az 
egyházhoz.

Homoki Jánosnak segítettem a templom réz ereszcsatornájának 
felújításán.

1976-tól 81-ig saját erőből építettük fel a családi házunkat az Arany 
János utcában.

Eközben ritkábban jártunk a gyülekezetbe. A feleségem több cik-
lusban presbiter volt. A rendszerváltás után a gyülekezethez tartozó 
iskolákban az egyik hitoktató volt. 2012 szeptember 12.-én 48 évi 
közös életünk után rákban meghalt. 

Az építkezésünk alatt szerzett tapasztalataimat és a tervezési mun-
kám során szerzett generáltervezői ismereteimet remélem felhasz-
nálni a gyülekezet javára a gondnoki munkám során.

  Gondnok

Homoki Olga vagyok. A gyülekezet kán-
tora és pénztárosa. 

Kántor:  Mert  a Szüleim a Fóti Evangé-
likus Kántorképzőben ismerkedtek meg. 
Így adott volt, hogy 9 éves koromtól 
gyermekként én is eltöltök ott minden 
nyáron egy-egy tanfolyamot.  Aminek az 
lett a vége, hogy 1993-ban kántori okle-
velet szereztem .

Pénztáros: Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem, bár a 
Gondviselés később más pályára irányított, azért az ott szerzett is-
mereteimet azóta is gyakorlom.

Civilben Óvodapedagógus, Köznevelési szakértő vagyok. Jelenleg 
a XXII. kerületi Egyesített Óvoda, Leányka tagóvodájának vagyok a 
vezetője.

  Kántor, pénztáros

  Gondnok

12 évesen keresztelkedtem és konfi r-
máltak meg Budafokon, azóta érzem 
magaménak a gyülekezetet. Két kamasz 
lányom van, a nagyobbik két éve konfi r-
mált, a kisebbik várhatóan idén fog. 

Fiatal koromban biztos hátteret jelentett 
számomra ez a közösség. Úgy érzem, 
hogy a presbiteri szolgáltat lehetőséget 
ad meghálálni ezt.  

Közgazdász vagyok, ezért a gazdasági feladatok elvégzésének szol-
gálata áll hozzám legközelebb.  

2010 óta végzem a gyülekezet könyvelését. Mivel a gyülekezet sem-
milyen állami támogatásban nem részesül, ezért fontos a pályázati 
források bevonása, ebben nyújtok segítséget lelkészünknek. 

Legfontosabb a presbitérium munkájában, hogy a gyülekezet ér-
dekeinek fi gyelembe vételéve, Isten iránymutatásai alapján, támo-
gassák a lelkész munkáját és „minden dolguk szeretetben menjen 
végbe”. 1Kor16,14

  Gazdasági vezető

Magassy Éva vagyok, 1969-ben születtem egy többgenerációs evan-
gélikus lelkészcsalád 5 gyermeke közül negyeddikként. Közgatdász 
végzettségem mellett német nyelvtanár szakot is végeztem, jelen-
leg egy multinacionális cégnél dolgozom.

Hálás vagyok Istennek, hogy hívő családban felnőve a Vele való 
kapcsolat illetve a gyülekezeti közösség mindig is az életem szerves 
része lehetett. Középiskolásként jutottam el odáig, hogy már  felnőtt 
hittel is el tudtam mondani: Jézus Krisztus az én Megváltóm is, és 
szeretném, ha Ő lenne életem Ura. 

Fontos számomra, hogy keresztyénnek lenni nem „fogyasztói” ha-
nem „szolgáló” életforma. Ezt a szolgálati területet számomra sokáig 
a Keresztyén Ifj úsági Egyesület (KIE) jelentette, amelynek újraindulá-
sától tagja és munkatársa vagyok. 

Újonnan megválasztott presbiterként szeretnék tapasztalatimmal 
és Istentől kapott ajándékaimmal a gyülekezet épüléséhez hozzá-
járulni, és (keresztelési és konfi rmációi áldó igém – Lk 12, 43-44) 
értelmében) „hű és okos sáfár” lenni.

  Presbiter

Feleségemmel együtt Szekszárdról szár-
mazom, tanulmányaink és munkánk 
révén kerültünk Budapestre, 2011 óta la-
kunk Kelenvölgyben. Az ELTE Bölcsészet-
tudományi Karán 2006-ban végeztem, 
2009 óta pedig az államigazgatásban 
informatikusként dolgozom. Feleségem 
közgazdász, három gyermekünk van: 
Marcell (9 éves), Lőrinc 7 (éves) és Bol-
dizsár (2 éves). 

A családom nagyon fontos szerepet játszik életemben, a hit mellett 
ők a legfontosabb támaszaim.

Nagy megtiszteltségnek vettem, hogy presbiteri jelölést kaptam, 
bár csak néhány éve vagyok tagja a gyülekezetnek. Az idei évtől 
kezelem gyülekezetünk honlapját. Presbiterként is a hit gyakorlását 
tartom a legfontosabbnak, de emellett továbbra is aktív részese 
kívánok lenni a gyülekezet életének, valamint a honlapszerkesztés 
mellett egyéb informatikai feladatokat is ellátni. Fontosnak tartom, 
hogy folytassuk a gyerekek és fi atalok megszólítását (mert rajtuk ke-
resztül a szüleik is becsalogathatóak a templomunkba), valamint azt 
is, hogy a megkeresztelt gyermekeket konfi rmandusként is viszont 
láthassuk.

  Presbiter

Bobkó Lillának hívnak , 20 éves vagyok. Jelenleg a Budapesti mű-
szaki egyetem építész karán tanulok. Albertfalván lakom, és a Don 
Bosco általános iskolába jártam, ahol első hitoktatóm Balogh Zsuzsa 
néni volt. Ő invitált először a Budafoki evangélikus gyülekezetbe, 
ahol kedvesen fogadtak, így aztán rendszeresen járni kezdtem isten-
tiszteletre, majd konfi rmacios előkészítőre. 2013-ban konfi rmáltam. 
A gimnáziumi évek alatt is hűséges tagja maradtam a gyülekezetnek 
és az iskolában kötelező közösségi szolgálatot is itt végeztem. Meg-
lepetésként ért, hogy presbiternek jelöltek, ezt nagy megtisztelte-
tésnek érzem. Még nem ismerem pontosan a rám váró feladatokat, 
de abban biztos vagyok hogy szeretnék hasznos tagja lenni a pres-
bitériumnak és szolgálni a gyülekezetet.

  Presbiter

61 éves vagyok. Mindkét szülőm evan-
gélikus lelkész volt, s két testvérem 
is lelkészként szolgál/szolgált egyhá-
zunkban. 1985. óta élek a kerületben, s 
ezen idő óta tartozom a gyülekezethez. 
Mindig úgy éreztem, hogy a „lelki kö-
zösségben” is a lakóhelyi közösséghez 
szeretnék tartozni.

Gyermekkoromban belenőttünk nem 
csak a „vallásgyakorlás”-ba, hanem a 
Jézust személyes Megváltónak ismerő hitvalló családtagok élet-
gyakorlatába is. Számomra ez a felismerés – nem sokkal a konfi rmá-
ciómat követően – egy fóti kántorképző alkalmával következett be, 
ahol megrendüléssel és ujjongó örömmel éltem át, hogy „Öröm van 
a mennyben egy bűnös felett, ha megtérve hazaérkezett”.

A megélt hit különös lenyomata életemben, hogy keresztanyám, 
Magassy Vilma diakonissza testvér keresztelési igéje vált számomra 
is nagyon fontossá: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítot-
talak, enyém vagy!”

Szeretném jegyzői – és a presbitériumi tagságból eredő – feladato-
kat társaimmal együtt Isten dicsőségére, s gyülekezetünk közössé-
gének munkálására végezni. Együtt dolgozni a vezetőséggel, pres-
bitertársakkal, odafi gyelni a gyülekezet tagságára, terheket levenni 
a lelkészünk válláról.

Erős vár a mi Istenünk!

  Jegyző

Patóné Nemes Anita vagyok. Budapest, 
XXII. kerületben születtem 1972. május 
23-án. Édesanyám Szombathelyi Jolán. 
Édesapám Nemes Zoltán itt volt presbi-
ter 35 évig. Ő talált rá erre a közösségre. 
Rőzse István lelkészhez jártam hittanra és 
ifj úsági órákra. 1986. májusában konfi r-
máltam. Közgazdasági Szakközépiskola 
igazgatási és ügyviteli ágazatán érettsé-
giztem. Ebben a templomban kötöttem házasságot 1992-ben. Gyer-
mekünket itt keresztelte Solymár Gábor lelkész. Gyermekkori baráta-
im felkérésére Presbiteri tisztséget vállaltam 2002-ben. Polgármesteri 
Hivatalban Anyakönyvvezetőként dolgozom. Szeretek az emberek 
ügyintézésében segítséget nyújtani, ebbe e gyülekezetbe tartozni, 
részt venni   a közösség munkájában. Ezért vállaltam továbbra is ezt 
a megbízatást.

  Presbiter

Az általános tisztújítás keretében az egyházmegyei választásokon gyülekezetünk is több területen érintett volt. A június 14-i köz-
gyűlésen Hokker Zsoltot – lelkészünket – a Budai Evangélikus Egyházmegye esperes-helyettesévé, Homoki Olgát – kántorunkat 
– egyházmegyei másodfelügyelővé, Sztyéhlik Csabát – gyülekezeti munkatársunkat – az egyházmegyei ifjúsági felelőssé, Szepes-
falvyné Magassy Mártát zsinati póttaggá választották.  

Szeptembertől megújuló programokkal, alkalmakkal várunk mindenkit. 
Kérjük tájékozódjanak honlapunkon: http://budafok.lutheran.hu, iratkozzanak fel havi hírlevelünkre: 

budafok@lutheran.hu, vagy keressenek bennünket személyesen vasárnapi istentiszteleteinken. 
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