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„Maga a békesség Ura adjon nektek  
mindig minden körülmények között békességet. 

Az Úr legyen mindnyájatokkal! ” 
2 Thesszalonika 3,16
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— Mondd, te nem vágysz a békességre? 
Arra, hogy benned is, körülötted is békes- 
ség legyen?

— Már hogyne vágynék! Gondolod, van em-
ber, aki ne erre vágyna?!

— Igen, szerintem van. Találkoztam már töb-
bekkel, akikben és akik körül sosem volt 
békesség. Rohantak, veszekedtek, zakla-
tottak, türelmetlenek és idegesek voltak… 
és sosem láttam őket másnak.

— De azt hiszed, nem is vágynak másra? 
Konkrétan, a békességre?

— Szerintem nem. Hiszen nem is ismerik. 
Amit nem ismersz, az után hogyan vágya- 
kozhatnál?

— Nem is tudom… szerintem minden em- 
ber vágyik valahol mélyen az igazi békes- 
ségre…

— Jó, de mi van azzal, aki szándékosan 
támaszt békétlenséget? Aki kimegy az 
utcára, lázad, tüntet, felvonul, fegyvert 
fog, harcol?

— Pont azért teszi, hogy békesség legyen. 
Nem a békétlenségért, noha egy időre 
azzá kell válnia az életének, a környezete 
életének.

— Szerintem nincs jól ez így. Ha a békességre 
vágyom, nem hirdetek háborút…!

— Nézd, nem olyan könnyű ez a kérdés,  
ahogy te gondolod. Szerintem minden 
ember vágyik a békességre, de különböző 
eszközöket választanak, választunk a cél 
elérése érdekében. És nyilván nem min- 
denki a megfelelő utat választja ehhez.

— Hát tudod, mondasz valamit. Mert való-
jában nem azzal van bajom, hogy a ro-
hanó, zaklatottnak látszó, hangos em-
berekben látok békétlenséget…és nem is 
velük van igazából problémám…

— Hanem?

— Hanem akkor is, vagy leginkább akkor 

találkozom békétlenséggel, ha a tükörbe 
nézek. Annyira szeretném megtalálni a 
lelkem békéjét, és hiába mutatom a világ 
felé, magamat is becsapva, hogy béke van 
a lelkemben, ha valójában csupa aggo- 
dalom, rettegés, irigység és rejtett harag 
ül a szívemben!

— Azt hiszem, talán tudok neked segíteni.

— Nem hiszem. Te magad mondtad, minden-
ki különböző eszközt választ a cél elérése 
érdekében. Én már mindent kipróbáltam. 
Jártam egy jósnőnél, természetgyógyász 
masszírozta a talpamon a problémás 
pontokat, félévente wellness hétvégére 
utazom a férjemmel, tornázom, este nagy  
filozófusok gondolatait olvasom a béké- 
ről, a béke megteremtéséről… de semmi 
változást nem tapasztalok.

— Lehet, hogy mindez kiegészítője lehet 
annak az egynek, ami a legfontosabb.

— De mi a legfontosabb?

— Isten békessége. Rátalálni és élni belőle, 
általa. Mert ha az a tiéd lesz, akkor 
benned és körülötted is megteremtődik 
a békesség. De Isten nélkül talán soha.

— Mit adhat nekem Isten?

— Sok kérdésedre választ, sok aggodal-
madra megnyugvást, sok hibádra, vét-
kedre megbocsátást. Útmutatást és célt,  
segítséget a cél elérésében. Az a közös- 
ség pedig, ahol Istentől többet hallhatsz, 
igazi közösséged lehet, ahol előbb-utóbb 
megtapasztalod a mindezidáig minden-
ben hiába keresett lelki békességet. Ve-
lem jössz?

— Nem tudom. Talán igen. Mit veszíthetek?

— Pál apostol szavaival hívlak és kívánom, 
legyen valóság a te életedben is! „Maga 
a békesség Istene adjon neked mindig, 
minden körülmények között békességet.”

Keczkó Szilvia

Szárszó – A nagy család
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Először vettünk részt a gyülekezet immár 
tizenegyedszerre megrendezett családos 
hétvégéjén. Bevallom, izgalommal indul-
tunk neki az útnak: „Vajon milyen lesz?” 
Számítottunk arra, hogy egy nagyon össze- 
szokott társaság találkozik Balatonszár- 
szón újra és újra. Valóban ezt tapasztaltaluk, 
ugyanakkor nagy nyitottságot és befogadó 
szeretet is megélhettük ebben a körben a 
szintén újonnan érkezőkkel együtt. 

Rögtön az elején az összeszokást, az egy- 
más megismerését szolgáló játékok vidám 
hangulatot teremtettek, melyet Mihályi 
Szabolcsnak köszönhetünk, aki többekkel 
együtt szintén nagy részt vállalt a hétvége 
megszervezésében. Az esti áhítatok kép-
meditációk segítségével a lelki elcsendese- 
dést szolgálták. 

Szombat reggel a testi és lelki töltekezés 
után minden korosztályt külön programok 
vártak a nap folyamán. A felnőtteknek 
Mohai Tamás rendezett egy nagyszerű 
vetélkedőt, melyben felfedezhettük, hogy 
ki tud akár pár színkocka alapján gyönyörű 
festményeket felismerni, és a férfiak jeles- 
kedhettek, mennyire kísérik nyomon a téli 
olimpiákat. A fiataloknak Mészáros Gabi 

készült egy izgalmas telefonos vetélkedő- 
vel, mellyel a gyülekezetünket, templomun- 
kat, Budapestet és a mesék világát is job-
ban megismerhették. 

Délután Horváth Gergellyel (rádiós, író) 
Jézus és a rock and roll című könyve témá-
járól beszélgettek a legnagyobbak. Az ifi és 
konfis korosztály felhőtlenül játszottak, míg 
a legkisebbek szorgos kezei farsangi álar-
cokat készítettek. 

Este szinte az egész gyülekezet apraja- 
nagyja beöltözött, és egy vidám farsangi 
mulatság vette kezdetét, még néptáncolni 
is tanulhattunk. 

Fantasztikus volt megtapasztalni, hogy 
a gyülekezet egész hétvége alatt mint egy 
nagy család volt jelen. Együtt örültünk, 
együtt nevettünk, beszélgettünk, elmélyül-
hettünk az Igében, és mindenki odafigyelt 
mindenkire. Igen, lélekemelő volt a vasár-
napi istentisztelet, és utána még hosszan 
dicsértük Istent énekléssel. 

Többekkel beszéltük, hogy az ifik hangu-
latát idézte ez, megfiatalodott lélekkel és 
jókedvvel tértünk haza. 

Manhardtné Szlovák Katalin

Szárszó – A nagy család
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Az ÉGIGÉRŐ legutóbbi, 2017. évi adventi 
számának megjelenése óta történt fon-
tosabb gyülekezeti eseményekről rövid 
összefoglalást adunk olvasóinknak. 

November 23-tól 27-ig a tuusulai testvér-
gyülekezet meghívására Keczkó Szilvia és 
Molnár Lilla lelkészek kíséretében gyüle-
kezetünk 18 konfirmációra készülő fiatal-
ja utazott Finnországba, ahol változatos  
programokban, majd a vendéglátókkal 
együtt közös istentiszteleten vettek részt. 
(Az utazásról az Evangélikus Élet 2018. feb- 
ruár 25-én megjelent számában fényképes 
beszámolót olvashatunk.)  

November 27-én a Keresztyén Értelmiségi 
Fórumon dr. Hubert Gabriella, az Evangé-
likus Országos Gyűjtemény igazgatója és 
dr. Ecsedi Zsuzsa, gyülekezetünk kántora 
a 17. századi gyülekezeti énekekről és mai 
kapcsolódásaikról tartott előadást. Ecse-
di Zsuzsa bemutatta az Énekkincstár című, 
frissen megjelent kézikönyvet is. 

December 5-én adventi zenés áhítaton 
dr. László Virgil lelkész, 12-én Török Anett   
erdőkertesi lelkész volt az igehirdető. 
Az első adventi áhítatot követő szere-
tetvendégségen budakeszi és dunakeszi 
testvérgyülekezeteink küldöttségeit is 
köszönthettük.

December 9-én a XII. kerületi Önkormány-
zat székháza melletti téren hittanosaink 
énekét hallgattuk; ezt követően az adventi 
gyertyagyújtáson közösen énekeltünk egy 
adventi éneket, majd Keczkó Pál áldotta 
meg az összegyűlteket.

December 16-án a karácsonyi szeretet-
vendégségen nagyon nagy számban 
gyülekeztünk össze. Az ifisek árnyjátékot 

adtak elő, a legkisebbek szavaltak, énekel- 
tek. Az énekkar sok hangszeres gyermek-
kel kiegészülve tartotta meg szép műsorát, 
végül a felnőtt színtársulat előadása követ-
kezett. Ezzel párhuzamosan a gyermekek- 
nek Domokos Béla, a Bábszínház művésze 
tartott bábelőadást.

December 17-én elhelyeztük kivilágí-
tott, szép betlehemünket az Istenhegyi 
út, Németvölgyi út és Böszörményi út 
sarkán lévő Turul-emlékmű közelébe, ez-
zel is hirdetve az arra járóknak Megváltónk 
születésének ünnepét. 

A december 30-án tartott ifjúsági elő-szil-
veszteren gyülekezetünk fiatalabb korosz-
tálya vett részt. A hangulatos összejövete- 
len mintegy 25-en voltak.

A 2018. január 21-e és 27-e között tartott 
budahegyvidéki ökumenikus imahéten az 
evangélikus, református és katolikus gyü- 
lekezetek lelkészei és hívei vettek részt.  
A nyitó alkalmon Kék Golyó utcai templo- 
munkban Lambert Zoltán városmajori plé- 
bános, kanonok, szerdán a Mindenszentek  
katolikus templomban Keczkó Pál hirdette  
Isten igéjét. Minden alkalmat szeretet-
vendégség követett, ahol a különböző vallá- 
sú, de valamennyien keresztény hitet valló 
hegyvidékiek találkoztak és beszélgethet-
tek egymással és a lelkészekkel.

Január 28-án a Keresztyén Értelmiségi 
Fórumon Beer Miklós római katolikus váci 
megyéspüspök tartott előadást az öku-
menéről, amit élénk beszélgetés követett.

A gyülekezet fiatal családjainak téli talál- 
kozója  –  több mint 90 résztvevővel – feb- 
ruár 9-e és 11-e között Balatonszárszón 
volt, ahol Horváth Gergely író, rádiós tar-

VISSZAPILLANTÓ
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tott előadást a Jézus és a rock and roll  
című könyvéről. Balaton-parti séták és 
vidám játékok előtt és után az áhítatokat 
és a vasárnapi istentiszteletet lelkészeink 
tartották.

Február 18-án zenés áhítaton Kalocsay 
Károly orgonaművész rövid ismertetést 
követően Nicolas de Grigny, Johann Se-
bastian Bach és Liszt Ferenc műveit adta 
elő; igehirdetéssel Keczkó Szilvia szolgált.

A február 26-án tartott közgyűlés hat 
évre megválasztotta a gyülekezet új pres-
bitériumát és tisztikarát, és újraválasztot-
ta dr. Vidovszky István felügyelőt és Mihályi 
Szabolcs másodfelügyelőt. (Fényképes be-
mutatkozásukat hírlevelünkben külön cikk- 
ben olvashatjuk.) 

Március 4-én az istentisztelet kereté-
ben Keczkó Pál lelkész beiktatta az újon-
nan megválasztott presbitériumot és a 
tisztségviselőket hivatalukba.

Az ÉGIGÉRŐ szerkesztőségének nevében 
a megválasztottak életére és szolgálatára 
Isten vezetését és áldását kérjük. 

Összeállította: Kézdy Pál

EGYHÁZUNK ÉS GYÜLEKEZETÜNK  
JAVÁT SZOLGÁLÓ 1+1 SZÁZALÉK 

Szeretettel kérjük idén is gyülekezetünk tagjait  
– megköszönve a korábbi évek felajánlásait –, hogy személyi jövedelemadójuk (SZJA)

egyik 1 %-át a Magyarországi Evangélikus Egyház (technikai szám: 0035),
másik 1 %-át a Budahegyvidéki Evangélikus Templomépítési Alapítvány  

(adószám: 18077397-1-43) részére ajánlják fel.
Mint tudjuk, ez nem jelent a felajánlónak többlet anyagi terhet,  

azonban egyházunk és gyülekezetünk költségvetésének jelentékeny forrását képezi, 
és hitéleti tevékenységét nagymértékben segíti.

Köszönt e vers, te váltig visszatérő  
Föltámadás a földi tájakon, 
Mezők smaragdja, nap tüzében égő, 
Te zsendülő és zendülő pagony! 
Köszönt e vers, élet, örökkön élő, 
Fogadd könnyektől harmatos dalom: 
Szivemnek már a gyász is röpke álom, 
S az élet: győzelem az elmuláson. 

Húsvét, örök legenda, drága zálog, 
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén, 
Öröm: neked ma ablakom kitárom, 
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény! 
Virágot áraszt a vérverte árok, 
Fanyar tavasz, hadd énekellek én. 
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van 
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott 
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék, 
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok, 
És neki szánok lombot és zenét. 
E zene túlzeng majd minden harangot, 
S betölt e Húsvét majd minden reményt. 
Addig zöld ágban és piros virágban 
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van! 

Húsvétra -  Juhász Gyula
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Egyházunkban – az idevágó törvény alap-
ján – hatévente minden választott tisztség-
viselő mandátuma (a püspökökét leszámít-
va) lejár. Ez alól a mi gyülekezetünk sem 
kivétel, ami azt jelenti, hogy újra presbitéri-
umot és tisztségviselőket kellett választani.

A választási procedúra már 2017 novem-
berében elkezdődött, amikor a közgyűlés 
megválasztotta a jelölőbizottság öt tagját, 
akik ezt követően elkezdték munkájukat. 
Első lépésként egyesével megkérdezték a 
még hivatalban lévő presbitereket, hogy 
vállalják-e az újbóli jelölést az előttünk 
álló ciklusra. Közülük heten leköszöntek, 
a többiek viszont vállalták a további szol-
gálatot. Második lépésként begyűjtötték a 
gyülekezet tagjaitól az új ajánlásokat, majd 
azokat mérlegelve a megadott január 8-i 
határidőre javaslatot tettek az új jelöltekre. 
Ez összesen 24 főt jelent (a törvény 25 fő-
ben maximálja a presbitérium választott 
tagjainak számát). 

A gyülekezet tagjai a levelezőlistán, a hon-
lapon, valamint a templomi hirdetőtáblán ol-
vashatták a jelöltek rövid bemutatkozását. 

A 2018. február 25-én tartott közgyűlésen 
a jelenlevő, szavazásra jogosult gyülekezeti 
tagok szinte egyhangúan megválasztot- 
ták az új tisztségviselőket, valamint a pres-
bitériumot. 

2018. március 4-én a 10.00 órakor kezdő- 
dő istentiszteleten Keczkó Pál ünnepélyes 
keretek között, az újonnan szolgálatot vál-
lalók eskütételét követően beiktatta a meg-
választott testvéreket.

A gyülekezet vezetése nevében ezúton is 
szeretném megköszönni a leköszönő test-
vérek, közülük kiemelve dr. Müller Miklós 
korábbi felügyelőnk és Hikisch Lóránt több 
évtizedes áldozatos szolgálatát, valamint a 
jelölőbizottság lelkiismeretes munkáját! 

Mihályi Szabolcs

Gyülekezeti választás 2018 A megválasztott presbiterek bemutatkozása
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Bakos Gyuláné sz. Kardos Piroska
Gyermekkorom óta a budahegyvidéki evangélikus gyülekezet tagja  
vagyok. Édesapám, dr. Kardos Ernő a gyülekezet első felügyelője volt.  
1956-ban konfirmáltam itt Danhauser László lelkészsége alatt. Magyar–
történelem szakos tanárként negyven évig tanítottam az I. kerületben. 
Voltam általános tanulmányi felügyelő és igazgató is.
2000-től kapcsolódtam aktívabban ismét a gyülekezet életébe. Nagy 
megtiszteltetés volt számomra, hogy 2006-tól két cikluson át pres-
biterként szolgálhattam, és részt vehettem családias közösségünk 
formálásában az irodalmi délutánok szervezésével 2007-től 2017-ig.
51 éve házasságban élek. Egy fiam és két unokám van, őket is a gyüle-
kezetünkben keresztelték. 
„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” (Zsolt 
103,2)

Bakosné Kenessey Erzsébet
Presbiter vagyok, és több mint hat éve felelős a gyülekezet gazdasá-
gi ügyeiért. Közgazdászként végeztem, majd ezt követően az utazási 
szakmában (utazási iroda) helyezkedtem el, ahol a megfelelő gyakorlat 
megszerzése után vezetői pozíciókban dolgoztam. Gyülekezetünkben 
már régóta vállalt feladatom a senior csütörtöki órák és a nyári csalá-
dos hétvégék szervezése. 
Családommal a kerületben lakunk, férjem, Balázs informatikusként 
dolgozik, lányom, Petra a jelenlegi konfirmandus csapat tagja, Mar-
cipán kutya (bichon havanese) másfél éves.

Dr. Bognár Attila 
Budapest XII. kerületében lakom feleségemmel és két gyermekemmel, 
a lányok tizenhárom, illetve kilenc évesek. Foglalkozásom ügyvéd.
Harmadik éve vagyok a gyülekezet tagja. Az istentiszteleti alkalmakon 
heti rendszerességgel veszek részt, a házaskör és a szenior ifjúság 
alkalmait ugyancsak rendszeresen látogatom. Ezen felül igyekszem 
gyakorta részt venni a gyülekezet más alkalmain, köztük a liturgikus 
kórus szolgálataiban, irodalmi délutánon. 
Helka lányom a konfirmációs előkészítő óra hallgatója.
A presbitérium működésével és a gyülekezet életével kapcsolatos fela-
datok ellátását szakmai tapasztalataimmal tudom segíteni.

Gyülekezeti választás 2018 A megválasztott presbiterek bemutatkozása



8  |  2018. HÚSVÉT  |  ÉGIGÉRŐ

Büky Anna 
Régi evangélikus családból származom. Egy évtizede vagyok aktív tag-
ja a gyülekezetnek, melyet lehetőségeimhez mérten szeretnék tovább- 
ra is szolgálni.
Eddigi életem legszebb élményei közé sorolom a Megtérés című könyv 
megírását, a magyarkeresztúri evangélikus templom felújításának meg- 
szervezését és az Égigérő gyülekezeti lap szerkesztését.
Köszönöm a budahegyvidéki gyülekezet belém vetett bizalmát, melyet 
rendkívüli megtiszteltetésnek érzek, és alázattal elfogadom.

Csathné Solymár Katalin
Lelkészcsaládból származom. Végzettségem üzemgazdász, könyvvizs-
gáló.
28 évig voltam a Pénzügyminisztérium köztisztviselője, szakmai terüle-
tem a társas vállalkozások jövedelemadózása.
Családommal 1994-ben költöztünk a XII. kerületbe, azóta vagyok a 
gyülekezet tagja. Két gyermekem van. Férjem Csath Gábor, akivel 
harminc éve vagyunk házasok.

Dr. Ecsedi Zsuzsa
2007 óta vagyok a gyülekezet kántora. Legfontosabb feladatom az 
istentiszteletek méltó végzésének elősegítése: hogy minden az evan-
gélium átadását és befogadását szolgálja. Ehhez hozzátartozik gazdag 
egyházzenei örökségünk megismertetése is, „mert nem tehetjük, hogy 
ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk” (ApCsel 4,20).
Kórusvezetésre itt kevesebb lehetőségem adódik, zenével kombinált 
programok szerkesztésére és az Égigérő újság korrektúrájára annál 
inkább. Az Evangélikus Kántorképző Intézet tudományos munkatár-
saként is sokrétű a tevékenységem: tanítás, kiadványok, programok, 
tudományos kutatás.
Nagy öröm, hogy férjemmel, dr. Hafenscher Károllyal szakmai tevé- 
kenységünk is összeköt: a liturgia és a zene egységének megteremtése 
az istentiszteletben.
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Hikisch Zoltán
A budahegyvidéki evangélikus énekkar vezetője vagyok. 
Gyülekezetünkbe gyerekkorom óta járok. Gyermek-bibliaórákat, ifjúsá-
gi órákat tartottam egykor, és gyerektáborokat szerveztem, vezettem. 
Az általam vezetett énekkar 1989-ben alakult. 
Zenetanárként dolgozom, családommal Budapesten élünk.

Kézdy Pál
1936-ban születtem Budapesten. 1945 őszén kapcsolódtam buda- 
hegyvidéki gyülekezetünkhöz. Itt konfirmált 1949-ben Danhauser Lász-
ló, a gyülekezet első lelkésze.
52 éven keresztül dolgoztam híd- és szerkezetépítő tervező mérnök-
ként. Feleségem Németh Edit gyógyszerész. Esküvőnk 1961-ben volt 
gyülekezetünk Tartsay Vilmos utcai kápolnájában. Isten három gyer-
mekkel (Edit, Pál és Péter) és hét unokával áldotta meg házasságunkat.
1962 óta vagyok presbiter, 1964 óta a gyülekezet jegyzője, később egy 
ciklusban voltam felügyelő is. Ma is hittel és örömmel végzem a rám 
bízott szolgálatokat.

Mészáros Gabriella
Családommal a XI. kerületben lakunk, két fiam van, a nagyobbik idén 
kezdte az 5. osztályt a Deák téri gimiben, a kisebbik most másodikos. 
Konzulensként dolgozom egy informatikai cégnél, hobbiként tortákat 
és egyéb kreatív dolgokat készítek.
A gyülekezethez körülbelül tíz éve csatlakoztunk, mely ez idő alatt 
nagyon a szívünkhöz nőtt, ami nem csoda, hiszen pár éve nemcsak 
a kisebbik fiam, hanem az én keresztelőm is itt volt. Szívesen veszek 
részt aktívan bármilyen gyülekezeti alkalmon. Férjemmel lelkes kvíz-
mesterek vagyunk, több elvonulásos alkalomra készítettünk már 
kisebb-nagyobb vidám feladványt.
Bízom benne, hogy presbiterként hasznos tagja lehetek a gyülekezet-
nek, és munkámmal mind a gyülekezetet, mind a lelkészeket segíteni 
tudom.
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Mihályi Szabolcs 
1973-ban születtem, és keresztelésem óta a gyülekezetben nőttem fel. 
1986-ban konfirmáltam, ekkor kapcsolódtam be a gyülekezet ifjúsági 
életébe, ahol később hosszabb ideig vezetőként is szolgáltam. 
Családommal rendszeres látogatói vagyunk a gyülekezeti alkalmak-
nak, az elmúlt több mint tíz évben a téli családos hétvégék szervezésé-
ben veszek részt. 
1997 óta vagyok presbiter, 2012 óta pedig másodfelügyelő.

Mihályi Zoltán 
1957 óta járok a budahegyvidéki gyülekezetbe, ahol 1958-ban kon-
firmáltam. Ugyanitt volt az esküvőm 1970-ben. Itt keresztelték két fi-
amat és öt unokámat.
Gyülekezeti szolgálataim: gyerekbibliakör-vezető, serdülő, majd ifjúsá-
gi óra világi vezetője.
1972 óta vagyok a gyülekezet presbitere. Különböző területeken 
végeztem szolgálatot (bibliaóra-vezetés, szervezés, műszaki terület, 
külkapcsolat).
Jelenlegi főbb tennivalóim: a Keresztyén Értelmiségi Fórum szer- 
vezőbizottságának nem lelkészi vezetője; a külkapcsolati bizottság 
tagja; a műszaki bizottság tagja; a keddi bibliaóra tagja; a révfülöpi 
gyülekezeti konferencia nem lelkészi szervezője.

Müller Judit 
54 éves kertészmérnök, mérnöktanár vagyok, enyhén sérült fiatalokat 
tanítok. A budahegyvidéki evangélikus gyülekezetnek születésemtől 
tagja vagyok, itt kereszteltek, itt konfirmáltam, és a Tartsay Vilmos 
utcában kötöttem házasságot. Édesapám több mint harminc évig volt 
a gyülekezet felügyelője, és két lányom is a gyülekezet tagja. 
Több mint huszonöt éve részt veszek a presbitérium munkájában, val-
amint alapító tagja vagyok az énekkarnak és a csütörtöki szenior bib-
liaórának is, melyen alakulása óta rendszeresen részt veszek. A ren-
dezvényszervező bizottságot több mint tizenöt éve vezetem. 
A gyülekezethez való kötődésemet az is nagyban erősíti, hogy 
évtizedes barátságokat kötöttem itt, a biciklitúrák, kirándulások és 
egyéb közös programok során. 
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Némethyné Dr. Uzoni Hanna
1971-ben kötöttünk ökumenikus házasságot Némethy Zoltán római 
katolikus gépészmérnökkel, és azóta élek a gyülekezet területén, de 
„visszakéredzkedtem” Ruttkay Elemér bácsitól Kelenföldre, ahol fel-
nőttem, és ahol édesapám után én is presbiter lettem jó pár évre.
Hat házas gyerekünk van, és 22 unokánk született.
68 éves vagyok, a volt Kertészeti Egyetemről mentem docensként 
nyugdíjba. Tizennégy éve egyre inkább hegyvidékiek vagyunk, sőt tíz 
éve hivatalosan is. Az elmúlt öt évben egyházmegyénkben felügyelő 
vagyok – tavaszig.
A gyülekezet belmissziói munkáját szeretném erősíteni.

Osváth Szabolcs 
Negyvenéves egyedülálló radiokémikus (avagy nukleáris vegyész) 
vagyok. 
Gazdagréten lakom, Budafokon dolgozom, nagyjából a templom 
felépülte óta járok Budahegyvidékre, többnyire az oldalteremben 
szoktam ülni.
A vasárnapi istentiszteletek mellett a kerékpártúrákon, az ifjúsági hét-
végéken és alkalmanként a csütörtök esti bibliaórán (szenior ifjúsági 
alkalmon) veszek részt.
Pillanatnyilag (a naptári év végéig) Dániában dolgozom, így – meg-
választásom esetén – karácsonytól tudok majd érdemben részt venni 
az új presbitérium tevékenységében.

Osztoics András
Nyugdíjas vízépítő mérnök vagyok (70), hatvan éve a budahegyvidéki 
gyülekezet tagja. 45 éves szakmai pályafutásom során sokfelé meg-
fordultam, hiszen a vízügyi létesítmények tervezése és megvalósítása 
mindig új helyszínekre szólított, nemcsak hazánkban, hanem jó néhány 
külföldi, sok esetben egzotikus helyre is. Mivel a tervezés és a tervek 
megvalósítása egyfajta küzdelem is, bizony sokszor szükség volt Isten 
bátorító kegyelmére. 
Két felnőtt, családos gyermekem, három unokám van, akik szintén 
gyülekezetünkhöz kötődnek. Gyülekezetünknek 15 éve presbitere, 
műszaki bizottságának elnöke és 12 éven át gondnoka is voltam.  
Továbbra is szeretném presbiterként szolgálni a gyülekezetet, ilyen 
minőségben templomunk és gyülekezeti központunk jó műszaki ál-
lapotban, „jó karban” tartásáról gondoskodnék.
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Özvegy Istvánné Piroska
l996 óta vagyok a gyülekezet tagja, akkor mint egyházfi kerültem Bu-
dahegyvidékre. Később, az új templom átadásával, már a gyülekezet 
adminisztrátori feladatait is elláttam. 2012-ben nyugdíjba vonultam, de 
továbbra is részt veszek a gyülekezet életében. A csütörtök délelőt-
ti bibliaórát látogatom rendszeresen. Az előző ciklusban presbiter 
voltam. 
Szívesen szervezem a gyülekezet kirándulásait; ezenkívül, ha szüksé- 
ges, rendezvényeken vállalom a háziasszonyi teendőket. A gyülekezet-
ben igazi lelki otthonra találtam, úgy érzem, jó „hegyvidékinek” lenni!

Paulik Pál 
1951. szeptember 29-én születtem Kondoroson. Itt kereszteltek és kon-
firmáltam. Kétsopronyon tanyai iskolában kezdtem, majd Kondoroson 
fejeztem be az általános iskolát. Békéscsabán orosz-latin tagozatú 
osztályban érettségiztem. A Kossuth Lajos Katonai Főiskola és később 
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem elvégzése után határőrtiszt-
ként dolgoztam Tiszaszigeten és Budapesten.
Hűséges társammal, Ágnessel – nyugdíjas orosz–magyar szakos 
tanárnő, katolikus – 1974 óta élünk együtt. Két gyermekünk közül Ági-
nak katolikus férje van, míg Zsuzsinak evangélikus. 1999-től vagyunk a 
budahegyvidéki evangélikus gyülekezet tagjai. 2012-ben lettem pres-
biter. E tisztségben a következőkben is szeretném szolgálni gyüle-
kezetünket.

Peskó Zsuzsanna
Életemben nagyon fontos volt a több mint harminc év, amit a Magyar- 
országi Evangélikus Egyház Országos Iroda gazdasági osztályán 
töltöttem. Nekem, nekünk, akik ott dolgoztunk, az nem munkahely, ha-
nem szolgálat volt.
Egyházunkhoz még egy, igazán szoros szál fűz, fűzött. Férjem, néhai 
Peskó György orgonaművész, több évtizeden keresztül volt a budavári 
evangélikus gyülekezet kántora. Hivatásának tekintette, hogy az orgo-
na megszólaltatásával szolgálja az ég Urát.
Családom tagjai rendszeres templomlátogatók. Tizenhárom éves uno- 
kám szorgalmasan jár hittanra, konfirmációi előkészítőre.
Számomra megtisztelő, hogy a budahegyvidéki gyülekezet tagja le-
hetek. Élő lelki és baráti közösségre találtam a testvérek között.
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Ruttkay Fruzsina
Szinte egész életemet a budahegyvidéki gyülekezetben töltöttem el. 
Gyerekkoromban a gyermekbibliakör tagja voltam, később én magam 
is tartottam alkalmakat. A konfirmációt követően az ifjúsági körhöz  
csatlakoztam. Ezzel nagyjából egy időben az énekkari szolgálatokban 
is részt vettem, és részt veszek ma is. 25 éves vagyok, gyógypedagó-
gus. Jelenleg logopédusként dolgozom egy általános iskolában, ahol 
beszédfogyatékos gyermekeket tanítok. 
A presbitérium munkájában a schrobenhauseni gyülekezettel való 
kapcsolattartásban tervezem a közreműködést.

Ruttkay János
Ős budahegyvidéki vagyok, annak ellenére, hogy életem jelentős 
részét a gyülekezeten kívül töltöttem. Édesapám közel harminc évig 
volt a gyülekezet lelkésze, én közel tizenöt évig a pesthidegkúti gyüle- 
kezet kántora. Öt éven át töltöttem be a Bács-Kiskun Egyházmegye 
pénztárosi tisztét, majd a csillaghegyi gyülekezetben láttam el több- 
féle feladatot. 
Családommal 1995 óta élek ismét a budahegyvidéki gyülekezetben. 66 
éves nyugdíjas vagyok, feleségem gyógypedagógus, gyermekeim 34, 
28 és 25 évesek. Műszaki hátteremmel a gyülekezeti központ épülete-
gyüttesének üzemeltetésében igyekszem majd segíteni.

Szák Kocsis Pál
Békéscsabán születtem, ott konfirmáltam. 62 éves építészmérnök 
vagyok, és szobrász. Feleségem ismert a gyülekezetben. Négy gyer-
mekünk van – ketten közülük házasok –, és egy unokánk.
28 éve járunk Budahegyvidékre, nem sokkal azután, hogy az I. kerület-
be költöztünk. 2011 óta vettem részt aktívabban a szolgálatban is, 
elsősorban a keddi bibliaórákon. Sok hittestvérrel megismerkedhet-
tem, és sokakat őszinte barátként tisztelek és szeretek. Nem közömbös 
számomra hazánk, egyházunk, gyülekezetünk jövője, az egyes test-
vérek pályája. Öröm számomra a másokért vállalt szolgálat, melyből 
mindig gazdagodom; ezért is vállaltam el a megtisztelő felkérést a 
presbiterségre.
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Dr. Vidovszky István
1949-ben születtem Békéscsabán, 1961-ben konfirmáltam a Deák téren, 
1989 óta vagyok a gyülekezet tagja. Másfél ciklust szolgáltam presbi- 
terként, majd másfelet másodfelügyelőként, 2012-től vagyok a gyüle-
kezet felügyelője. Ha a gyülekezet megtisztel bizalmával, a következő 
ciklust is vállalom. 
Fizikus vagyok, negyvenhatodik éve dolgozom a KFKI-ban, illetve an-
nak utódszervezeteiben. Negyvenegy éve élek boldog házasságban, 
három felnőtt gyermekünk és hét unokánk van, a nyolcadik érkezését 
várjuk a közeljövőben.

Ifj. dr. Vidovszky István
Az elmúlt hat évben második presbiteri ciklusomat töltöttem a gyüle- 
kezet bizalmából. Gyermekkorom óta járok Hegyvidékre, itt voltam 
hittanos, itt konfirmáltam, később Bogdányi Gábort segítve itt volt 
alkalmam részt venni a gyülekezeti ifjúsági munka szervezésében, 
amivel egyidejűleg Irsay-Nagy Dénes vezetése idején a gyülekezet 
Budahegyvidéki Református Egyházközséggel közös cserkészcsapatá- 
nak voltam évekig csapatparancsnok-helyettese. Egyetemi hallgató 
koromban tagja voltam a jelenlegi templomunk építéséért felelős  
Templomépítési Bizottságnak, majd Borókay Zsófiával alapítója voltam 
a sok évig működő Teremtés Galériának. 
Az utóbbi években immáron három gyermek édesapjaként, gyakorló 
építészként és egyetemi oktatóként inkább a projektszerű gyülekezeti 
munkákban tudok könnyebben szerepet vállalni, ugyanakkor, ha erre 
a jövőben szükség mutatkozik, a gyülekezeti központ fenntartásával 
kapcsolatos műszaki bizottsági munka és a testvérgyülekezetekkel 
való kapcsolattartás területén is szívesen vállalok feladatokat.

Zsigmondy Szabolcs
1972. május 23-án születtem. Szüleim révén a budavári gyülekezetbe 
jártam, ott is konfirmáltam. Az ELTE TTK földrajz szakára jártam. Most 
a párom, Csilla által vezetett kereskedőcégnél dolgozom.
Mint háromgyerekes apuka kerültem tíz éve a hegyvidéki gyülekezetbe.
Közösségünkben igyekszem tevékenyen részt venni a különböző fela- 
datokban. A házaspáros kör tagja vagyok, a kirándulások, családos 
hétvégék és egyéb programok lebonyolításában szoktam segédkezni.
Megtisztelő a bizalom, hogy ezzel a tisztséggel kapcsolatban rám is 
gondoltak.
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Tavaszi gyülekezeti programok

Budahegyvidéki nyári programok

2018. MÁRCIUS
március 13. - 18.00 
Böjti zenés áhítat

március 20. - 18.00 
Böjti zenés áhítat

március 24. - 09.00 
Kerti és takarítási  

munkanap

március 25. - 10.00 
Virágvasárnap  
- istentisztelet

március 26. - 18.30 
Keresztyén  

Értelmiségi Fórum

március 29. - 18.00 
Nagycsütörtök  
- istentisztelet

március 30. - 10.00  
Nagypéntek - istentisztelet

március 30. - 18.00 
Nagypéntek  

- passióolvasás

2018. ÁPRILIS
április 1. - 05.00  
Húsvétvasárnap  

- hajnali istentisztelet

április 1. - 10.00  
Húsvétvasárnap  
- istentisztelet 

április 2. - 10.00  
Húsvéthétfő - istentisztelet 

április 6–9. 
Konfirmandusok utazása 

Schrobenhausenbe 

április 13–14. 
Presbiteri hétvége 

Piliscsabán

április 22. - 11.15  
Éves rendes közgyűlés

április 22. - 17.00  
Irodalmi délután  
a KÉF keretében

április 29.  
Cantate vasárnap 

2018. MÁJUS 
május 10. - 18.00  

Mennybemenetel ünnepe  
- istentisztelet

május 19. - 17.00  
Konfirmációs vizsga

május 20. - 10.00  
Pünkösdvasárnap  

- Konfirmációs istentisztelet

május 21. - 10.00 
Pünkösdhétfő  
- istentisztelet

május 26.  
Gyülekezeti kirándulás

május 28. - 18.30  
Keresztyén  

Értelmiségi Fórum  

2018. JÚNIUS
június 10. - 10.00  

Tanévzáró istentisztelet  
és kerti összejövetel

2018. június 22–24.  
„Akarattyai” családos hétvége Révfülöpön

2018. július 8–14.  
Gyülekezeti gyermektábor Nagyvelegen

2018. július 25–29.  
Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó Bükön

2018. augusztus 12–18.  
Gyülekezeti kerékpártúra

2018. augusztus 24–26.  
Énekkari hétvége 
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ISTENTISZTELETEK  
Vasárnap 10.00 órakor úrvacsorával 
Családi istentisztelet:  
A hónap első vasárnapján 11.15-kor  
Zenés istentisztelet:  
A hónap 3. vasárnapján 11.15-kor 

GYERMEK BIBLIAKÖR  
A vasárnapi 10.00 órai istentisztelettel 
párhuzamosan, azokon a heteken, amikor 
nincs családi vagy zenés istentisztelet

BIBLIAÓRÁK  
Kedden 18.00 órakor (gyülekezeti)  
Csütörtökön 10.00 órakor (gyülekezeti) 

ÉNEKKARI PRÓBÁK  
Pénteken 18.30 órától – gyülekezeti kórus 
(az alagsori próbateremben) 

HITTANÓRÁK  
Gyülekezeti központ  
Hétfőn 16.30 órakor  
óvodások és kisiskolások részére 

IFJÚSÁGI ÉS FIATAL FELNŐTT ÓRÁK 

Fiatal felnőttek bibliaórája  
a hónap második csütörtökén 19.00 órakor 
családi otthonokban 

A konfirmált ifjúságnak  
és a középiskolás korosztálynak 
szerdán 16.30 órakor 

Konfirmációi előkészítés 
csütörtökön 17.00 órakor

HÁZASPÁROS KÖR  
megbeszélés szerint 

BABA-MAMA KÖR  
megbeszélés szerint

Állandó gyülekezeti alkalmaink

A KIADVÁNY MEGJELENÉSÉT A XII. KERÜLETI HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATJA.

A hittan- és bibliaórákra, ifjúsági 
órákra, énekpróbákra  

bejárat az alsó udvari kapun.

Erős vár a mi Istenünk!

A Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség lapja, megjelenik évente 3 alkalommal. 

Kiadó: Keczkó Pál lelkész I 1123 Budapest, Kék Golyó utca 17. I Telefon: +36 1 224 0640; +36 20 824 3460 

E-mail: pal.keczko@lutheran.hu I Szerkeszti: Borókay Ferenc, Büky Anna, Keczkó Szilvia, Kézdy Pál 

hegyvidek.lutheran.hu  
Tipo, tördelés: Kappéter Ákos I Nyomdai kivitelezés: Rózsa Gábor nyomdája


