
 

 

Budavári   Hírmondó 
A Budavári Evangélikus Egyházközség Hírlevele XIV. évfolyam 2009/2. szám    Pünkösd 

„Ha megfigyeljük a világ folyásában, hogy minden ügy elintézésénél mennyire a pénzvágy 
az irányadó, akkor igazán nagy feladatot jelent számunkra, ha az Istennel, becsületben aka-
runk megmaradni. Szinte meg kell rettennünk és borzadnunk ettől a veszedelmes és nyomo-
rúságos élettől, amely a kenyérgond és a kenyérért való könyörtelen harc miatt oly nehéz, 
annyira leköt, hogy szinte rabságunkká lett már. ” 

Luther Márton: A jó cselekedetekről 
  

Amikor zúgás támadt…. 
 

Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, 
és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga 
nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és 
csodálkozva mondták: „Íme, akik beszélnek, nem 
valamennyien Galileából valók-e?”(ApCsel 2,6-7) 

Értem. Értem a szavukat. Az én nyelvemen be-
szélnek. Hozzám szólnak. Ez hogy lehet? Hiszen 
a saját családommal sem értek szót mindig. Nem 
értik meg a problémáimat, és nevetséges aprósá-
gokkal foglalkoznak. Annyiszor nem tudom úgy 
kifejezni magam, hogy át tudjam adni a gondola-
taimat, érzéseimet. Annyiszor tűnik idegennek, 
közömbösnek vagy hiteltelennek, amit mások 
mondanak. Ő csak egy vásárlóhoz beszél, bárki jó 
lenne neki, a másik csak egy balekot keres, neki 
csak közönségre van szüksége, neki meg a szava-
zatomra. De ők most végre hozzám beszélnek.  
Értem. Isten igéjét hirdetik. Ami sokszor annyira 
távoli. Más, mint az én gondolataim. Más, mint az 
én megoldásaim. Néha annyira távolinak tűnik 
mindentől, ami kézzelfogható. Tudom, hogy 
örömhír, de olyan sokszor nem tudok örülni neki. 
Hallottam, hogy mindenkihez szól, de nem hi-
szem, hogy ebbe én is beletartoznék. Mondták, 
hogy teremtő ereje van, de nem éreztem magam-
ban az újulást. De most mégis az én nyelvemen 
hallom megszólalni Isten szavát. Most mégis elta-
lálta a szívemet.  
Értem. Pedig ezek mind csak galileaiak. Mit tud-
nak a világról, mit tudnak a tudományról? Mit 
tudnak arról a városról, arról a családról, ahonnan 
én jöttem? Korlátolt emberek egytől egyig. Pro-
vinciálisak. Hogy jönnek ők az én lelkemhez, az 
én problémáimhoz, az én hitemhez? De mégis 
mintha nem csak ők állnának ott, mintha nem 
csak ők szólalnának meg. Egyetemesebb ez az 
ügy náluk.  

Értem. Hogyne érteném, hiszen olyan lelkesen 
beszélnek. Olyan lendületesen mutogatnak a ke-
zükkel. Nem lehet nem odafigyelni, nem lehet 
nem átélni. De az látszik rajtuk, mintha nem csak 
maguktól lennének lelkesek. Hogy nem csak va-
lami felfokozott hangulatban vannak. Olyan len-
dület van bennük, amit máshonnan kaptak. Olyan 
Lélek van bennük, ami nem az ő lelkük csupán.  
Értem, de nem magamtól. Nem tudom megma-
gyarázni, hogyan lehetséges ez. Azt tudom, hogy 
saját eszemmel és erőmmel nem tudnék hinni... 
Képtelen vagyok csak úgy elfogadni, bízni, re-
mélni. Nekem nem megy elhatározásra, hogy tel-
jesen rábízzam magam. Most mégis megérint, 
kinyit, átjár. Velem történik, de több, mint amit én 
meg tudnék tenni. Valami elindít. Valami megvál-
toztat. Magamtól nem tudnám ilyen jól kinyitni a 
fülemet. Magamtól nem merném ennyire kitárni a 
szívemet.  
Értem, de nem csak én. Annyian állnak itt körü-
löttem, olyan különös, döbbent arccal, annyiféle 
furcsa ruhában. Van, akinek a szája is nyitva van 
még, van, aki elfelejtette megigazítani a köntösét. 
Sokan vagyunk, és most már nem idegenek. Hi-
szen ugyanazt a nyelvet értjük. Ugyanarról a 
Krisztusról hallunk... és bízunk. Ugyanabban a 
Krisztusban bízunk. Van közünk egymáshoz.  
Értem a szavakat. Én is ott vagyok a pünkösdi 
háromezer között. Velem is megtörténik a Lélek 
csodája, érzem, ahogy leomlanak a falak. Annyi 
megszokás, önigazolás, kényelmesség, okoskodás 
hullik le a szívemről. Eltűnnek az akadályok a 
megértés, megnyílás, mozdulás útjából. Végre 
megváltozik valami.  

Tóth Károly 
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INTERJÚ 
 

Kiválasztva - közösségi szolgálatra 
Interjú dr. Láng Zsolttal, 

a II. kerület polgármesterével 

Mit jelent számodra a Pünkösd? 
A Húsvét szombatja utáni ötvenedik nap a 
Szentlélek eljöveteléről, 
a vele üzent szeretetről, 
az isteni összefogásról, 
az egyházalapításról 
szól. És szól arról is, 
hogy a mindennapok 
ajándéka, szépsége ösz-
szefonódik a hittel. Szá-
momra hosszú évek óta  
magyarságunk megélé-
sét is jelképezi, itt, a  
Kárpát-medencében.  
Ilyenkor – ha tehetem – 
az ünnepet Erdélyben töltöm, Csíksomlyón és 
annak környékén. 

Hogyan éled meg a mindennapokban keresz-
ténységedet? 
Súlyos értékválsággal küzdünk. Alapvető kér-
dés, hogy ebben a rohanó világban, amelyben a 
szabadság gyakran szabadosságba fordul, 
amelyben az emberek nagy része feszültségben 
él és kiszolgáltatottá válik, tudunk-e úgy dönte-
ni, úgy cselekedni, ahogy a szeretet, az erkölcs 
isteni parancsa diktálja. Beismerjük-e hibáinkat, 
gyengeségeinket? Képesek vagyunk-e megbo-
csátani, és megleljük-e a helyes utat? Nincs eb-
ben fontosabb iránytű a hitnél. 

A kerület vezetését Istentől kapott feladatnak 
érzed-e? 
Igen, egyfajta jeladásnak. Kiválasztásnak egy 
közösségi szolgálatra. Életemet, és ezt a rende-
lést is Istentől kaptam, tehát vele élem meg. 
Keményen helyt kell állnom számos nehéz hely-
zetben, de alázattal teszem, mert hiszem: nem 
oktalan a küzdelmem, ha az Ő segítségét magam 
mögött tudhatom. Igen, feladatot kaptam, amit 
nem kiváltságnak, hanem szolgálatnak tekintek. 

Milyen munka polgármesternek lenni? 
Születésem óta a II. kerületben élek. E gyönyörű 
tájegység természeti és társadalmi értékeit kell 
munkatársaimmal megőriznem, és a lehetősé-
gekhez mérten gyarapítanom. Ez felemelő, de 
nagyon nehéz kötelesség. Olyan időben kell sor-
sokat érintő döntéseket hoznunk, amikor a poli-
tika, a közélet mély válságban van. Fojtogató 
légkörben kell bizonyítanom, hogy lehet tisztes-

ségesen is eredményesen dolgozni. Sőt, csakis 
így lehet! Emberi tartás, elvhűség, szakértelem, 
feddhetetlenség kell hozzá. Nem könnyű ma hi-
teles vezetőnek lenni, és megőrizni az emberek 
becsülését. 
Ám bonyolult világunkat mi sem jellemzi job-
ban, minthogy olykor a legszilárdabb elszánás és 
a legjobb szándék is kevés. Sok a megoldatlan 
probléma, az emberi gyarlóság, a részrehajlás, a 
rosszindulat. Naponta ütköznek az érdekek, és a 
tárgyalások igen gyakran eltérő erkölcsű, etikájú 
felek között zajlanak. Ilyenkor kell a türelem, a 
megértés. És nem ritkán az  erély,  amely soha 
nem lehet öncélú:  mindig a többség javáért tör-
ténik. Panaszra azonban nincs okom, számos 
eredmény, kisebb-nagyobb öröm, boldog pilla-
nat is megadatik számomra munkám során. 

Mit jelent számodra a Budavári evangélikus 
gyülekezet? 
A hitélet családi örökségem. Édesanyámnak és 
kiterjedt rokonságának a nagy tiszteletben álló 
kiskőrösi dr. Murányi György volt a lelkésze, 
ma pedig már édesanyám is a Budavári gyüleke-
zet tagja. Apám – bár református –, tanulmánya-
it a Deák téri evangélikus iskolában folytatta, 
egészen az államosításig. Így a Budavári közös-
ség kezdetben nem új közeget, inkább csak új 
embereket jelentett számomra. 
Olyan vezetőket és templomot, ahová mindig 
vissza lehet húzódni, ahol megnyugvást, békes-
séget találok. Felemelő az a hit, az a szeretet, 
amely a Budavári gyülekezetet és annak munká-
ját jellemzi. Mivel hozzám hasonlóan sokan a II. 
kerületből is ide tartoznak, évente támogatom – 
lehetőségeim szerint – a közösség céljait. 

Van-e hobbid, sportolsz-e, jut-e idő a szórako-
zásra? 
Idő szűkében vagyok. A polgármesteri munka 
nem ér véget öt órakor a hivatalban. Számtalan 
esti és hétvégi program, valamint egyéb kötele-
zettség teszi tervezhetetlenné. Ennek ellenére, 
vagy talán éppen ezért a mozgásra tudatosan ke-
resek lehetőséget, legyen az futás, biciklizés 
vagy úszás. Otthon, ha módom nyílik rá, több-
nyire olvasok, zenét hallgatok. Szeretek koncer-
tekre és színházba járni. Hobbim az utazás, bel-
földön, külföldön egyaránt, bár az utóbbira egy-
re kevésbé adódik lehetőség. Szeretek motoroz-
ni. Nem száguldozom; békésen gurulok a szép 
tájakon. Kikapcsol és megnyugtat. Tavaly a 
kedvesemmel Csíksomlyóra is motorral men-
tünk. 

Kosynus Tamás 
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MEGSZÓLAL A PRESBITER 

 
A gyülekezetben 31 éve 
konfirmáltam, 1992-ben 
volt esküvőm, három lá-
nyomat (Anna 1993, Kata 
1994, Ilona 1996-ban 
szül.) itt keresztelték, 
mindegyiknél Madocsai 
Miklós bácsi végezte a 
szolgálatot. Kb. nyolc éve 
vagyok presbiter a buda-
vári gyülekezetben. En-
nek kapcsán megélhettem 
a gyülekezet irányító tes-

tületének közösségét, az érdekes és nehéz kérdések 
fölötti töprengéseket. Az, hogy lehetne-e jobban, 
hatékonyabban szervezni a gyülekezetet, nyilván 
igennel válaszolandó. Hiszen a sok eredmény mellett 
sok problémával is szembenézünk. Ezeket azonban 
sajátos, de talán mégis jellemző módon néha inkább 
tudomásul vesszük, mint megoldani próbáljuk. Jó az 
ifjúsági és családos munkának a kibontakozását látni: 
lányaimon látom, mit jelent ebben az érzékeny élet-
korban egy avatott lelkivezető, aki sokat tesz ez ügy-
ben. Jó látni a Hírmondó, a honlap és az iratterjesztés 
kibontakozását, pedig ezek nem könnyű feladatok. 
Élmény volt részt venni a gyülekezeti kiránduláso-
kon, amelyeket Vitális Gyuri bácsi sokszor Felvidé-
ken vagy Burgenlandban szervezett. A húsvéti „haj-
nali mise”, a Tamás-mise is művészi-lelki élményt 
jelentett. Gondot-kihívást jelent azonban a közösség-
építés további fejlesztése. Nagyvárosi gyülekezetben 
ott kezdődik, hogy nem ismerjük (eléggé) egymást. 
Pedig ez az alfája és omegája sok mindennek. Az 
egyszerű emberi odafigyelés, a megszólítás bátorsá-
ga a mai, „csigaházába” visszahúzódó embernek kü-
lönösen fontos lenne. A nyugaton alapvető, istentisz-
telet utáni együttlét egy kávé mellett (Kirchkaffee) 
nagyon hiányzik. Nem támogatja ezt a „főistentiszte-
let” kései, 11 órás kezdése sem, meg kéne gondolni, 
hogy nem kellene-e a máshol jól bevált 10 órára ten-
ni az időpontot, akkor maradna idő találkozásra is. 
Nagyon hiányzik a „családlátogatás”. Persze az el-
foglalt lelkészektől ez nem várható el teljesen, az 
aktív gyülekezeti tagoknak is részt lehetne venni eb-
ben segítőként, ahogy erre régen is volt példa. A Hír-
mondó kézbesítése a saját lakókörzetben pl. jó 
„ürügy” lehet a becsöngetéshez. Még azt is vállalni 
kell, ha nem mindenhol várnak kitörő örömmel, per-
sze nagyon udvariasan, körültekintően lehet eljárni. 
Az egyéni és személyes találkozás varázsa olyan fon-
tos, hogy más feladatok elé sorolható. A személyes-
ség erősítéséhez én még további dolgokat is átgondo-
landónak tartanék. A Hírmondóba, gyülekezeti fali-
újságra személyes híreket is ki lehetne tenni: örömöt, 
bánatot, rövid gondolatot lehetne megosztani egy-
mással. A presbiteri internetes fórumot aktivizálni 
lehetne, ill. kibővíteni a gyülekezet további tagjai 
felé. Mindennapi-gyakorlati információ- és „árucse-
rére” is lehet gondolni, hátha segíthetünk egymásnak 

napi ügyes-bajos dolgainkban, ma ebből van éppen 
elég. Ki tud jó mesterembert ajánlani, ki tud egy 
problémára megoldási javaslatot. A gyülekezet meg-
levő tagjainak aktivizálása nemcsak „elvi”, hanem 
nagyon is gyakorlati szempontú. Általános jelenség – 
és ez Budavárra is igaz –, hogy egyre inkább fontos 
lesz a gyülekezet-fenntartásban a tagok részvétele. 
Jelenleg ez még rendszertelen és elég kevés. Ennek 
persze egyik oka az, hogy sokan, ha akarnának, sem 
tudnának többel hozzájárulni a gyülekezet fenntartá-
sához. De meg kéne teremteni annak lehetőségét, 
hogy azok, akiknek mégis van rá módjuk, akár a ne-
vüket is „vállalva” és akár konkrét célokat is megje-
lölve, nem csak a nagy zsákba öntve adakozhassa-
nak. A rendszerességet erősítené, ha postán egyre 
többen megbízást adnának, hogy mondjuk, három-
havonta egy bizonyos összeget utaljanak a gyüleke-
zeti számlára. Ezeknek a gondoknak a gyökere per-
sze jórészt az 1989 előtti időre nyúlik vissza. Amikor 
a gyülekezet gondja-baja egyre inkább csak a lelké-
szeké volt. A „világi elem” aktivizálása, sokféle ta-
lentumának mozgósítása nagyon nehéz: egyrészt a 
lelkészek megszokták, hogy szinte mindent maguk 
végeznek, magukra vannak utalva. A gyülekezeti 
tagok pedig türelmesen kivárnak, „szemlélődnek”, 
„befogadnak”. Ez a helyzet bizonyos fokig egyszerű, 
de komoly korlátai vannak, hiszen a lelkész sem sza-
kadhat százfelé. A tagok megszólítása, a tagokra való 
odafigyelés nem könnyű, de a gyülekezeti tagok fele-
lőssége is nagy, hogy aktivizálódjanak, vállaljanak 
közösséget a feladatokban. Pedig annyi ötlet, érdekes 
felvetés jöhetne, hasznosulhatna, persze értelmes, 
megvalósítható módon. A presbiteri munkához való 
ismeretek növelése sem ártana, erre már vannak kez-
deményezések (presbiter-találkozó, munkatárs-
képzés). Saját munkámról: őszintén meg kell mon-
danom, hogy sajnos a munkahely (Evangélikus Or-
szágos Levéltár) és család szorításában nem túl sok 
időt tudok a gyülekezetre fordítani. Presbiterként egy 
éve a Budaváron működő német gyülekezet presbité-
riumába delegáltak. Ez nagyon izgalmas feladat, 
mert egy kis, hatékony, nyugati minták alapján mű-
ködő gyülekezet életébe láthatok bele. Itt pl. a pres-
bitériumi jegyzőkönyveket az ülés után megkapják, 
azt jóváhagyják. Istentisztelet előtt az újként, látoga-
tóként megjelenőnek lehetősége van bemutatkozásra, 
s így máris személyesebbé, konkrétabbá válik a kö-
zösségi kapcsolat. A gyülekezet levéltári iratait ren-
deztem, ami sok érdekes felfedezést jelentett szá-
momra. A könyvanyagról és a tárgyi emlékek egy 
részéről is készítettem áttekintést az országos gyűj-
teményi felméréshez. Fontos a gyülekezet közelmúlt-
jának, előző évtizedeinek megismerése: ezért is ké-
szítettem egy-egy összefoglalást a gyülekezet 1956-
os eseményeiről, Túróczy püspök budavári beiktatá-
sáról. Érdekes volna a közelmúlt további emlékei-
nek, írásos, tárgyi, fényképes, de személyes emlékei-
nek is a fokozatos gyűjtése. Nagyon sok érdekes adat 
gazdagítaná, erősítené az összetartozás-tudatot, az 
önismeretet. 

 
Czenthe Miklós 
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Nálunk is vannak már 
Nagyocskák! 

 
A nagyocska-képzés a finn konfirmációi és ifjúsági 
munka szerves része. A konfirmáció után lévő fiatalok 
olyan képzésen vehetnek részt, amely felkészíti őket 
arra, hogy a táborok és a konfirmációs oktatás folya-
mán a lelkész segítői legyenek. 
Magyarországon a finn minta alapján szeretnénk 
meghonosítani a nagyocska-képzést. Ebben segítsé-
günkre van Anna-Maija Viljanen Pihkala – magyarul 
tökéletesen beszélő – lelkésznő, a helsinki Dóm-
templom egyik lelkésze, és férje, Panu Pihkala, a 
kirkkonummi gyülekezet egyik lelkésze. 
Ők vezették a II. magyarországi nagyocska-képzést 
április 24-26-ig, amelyre gyülekezetünkből kilenc fia-
tal jelentkezett. Reméljük, hogy a résztvevő fiatalok a 
gyülekezeti ifjúsági munkában további inspirációkat 
kapnak. 
A hétvégéről, amely csupán egy ízelítő volt a képzés-
ről, Skriba Dániel, a résztvevő fiatalok egyike számol 
be. 
 

Az ifi egy részével április utolsó hétvégéjén egy úgy-
nevezett „nagyocska-képzésre” mentünk, amit egy 
finn házaspár, Maikki és Panu vezettek. Már az oda út 
is jó hangulatban telt, főleg mert kipróbáltuk Imsi új 
kisbuszát. Megérkezéskor hamar összeismerkedtünk 
az ottani ifjúsággal, és jó kapcsolat alakult ki köztünk, 
ami remélhetőleg sokáig megmarad. Megismertük az 
ottani lelkészt, akit az övéi csak „Tiszibának” hívnak. 

 
A képzésnek két szála volt. Az egyik az ismereteinket 
növelte közösségi játékok és annak alkalmazásai terén, 
a másik pedig inkább lelki rész volt, amit a Bibliából 
vett jézusi példák alapján megtárgyaltunk. Összessé-
gében egy nagy játék volt az egész, jó beszélgetések-
kel és mindenki nevében írhatom, hogy fergetegesen 
jól éreztük magunkat. 

A szombatot még egy 3 km-nek indult túra koronázta, 
ami végül úgy 12 km-re sikeredett... Sokat beszélget-
tünk egymással, és a végén elérkeztünk egy szent kút-
hoz (Csatka - búcsújáróhely), ahol kicsit felfrissítettük 
magunkat, majd hazaindultunk. 

Vasárnap csatlakoztunk a súri gyülekezet istentiszte-
letéhez, aminek a végén megköszöntük a szívélyes 

vendégszeretetet. A képzést ebéddel zártuk, ahol min-
denki megkapta az oklevelét. 

Ezután összeszedtük a cuccainkat, és várt a busz haza-
felé. 

Skriba Dani 
 

 
 

Jönnek a finnek! 
 
Van egy finn barátom, aki nagyon szépen beszél ma-
gyarul. Amikor látogatóba érkezik, mindig ezt mond-
ja:  "Jönnek a finnek!" Érdekesen, jól megnyomva 
mondja ki a dupla hangzókat, valahogy így hangzik: 
jönnnnek a finnnek! A napokban mi is sokszor mond-
juk ezt.  Hogy miért? Erről tudósít bennünket Bihari 
Nóra, a testvér-gyülekezeti munkacsoport vezetője.  
  
Mint azt már sokan tudják a gyülekezet tagjai közül: 
tavaly augusztus végén tizenhatan látogatást tettünk a 
kouvolai testvérgyülekezetünknél, Finnországban. Él-
ményeinkről a novemberi 16-i szeretetvendégségen 
számoltunk be. Nagy örömünkre szolgál, hogy idén 
június 4-e és10-e között ezúttal mi láthatjuk vendégül 
a kouvolai gyülekezet kórusának és hozzátartozóiknak 
45 fős csoportját. A programot már összeállítottuk. 
Amihez azonban a gyülekezet tagjainak segítségét 
kérnénk, az az, hogy a finnekhez hasonlóan mi is szer-
veznénk egy ún. családi napot június 6-án, szombaton, 
amely körülbelül egy félnapos elfoglaltságot jelentene, 
és aminek a lényege, hogy a finneket kettesével a gyü-
lekezetből egy-egy család elvinné elsősorban otthoná-
ba, de lehet a vendégek érdeklődési körének megfele-
lően máshová is. A fontos az, hogy a finneknek a mi 
privát és nem csupán gyülekezeti életünkről is legyen 
benyomása. Ehhez várjuk olyan családok jelentkezé-
sét, akik szívesen látnának vendégül egy-két embert a 
finn kórus tagjaiból. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban 
lehet. Felhívnánk továbbá a figyelmet arra is, hogy 
szintén június 6-án, este 6 órakor ad koncertet temp-
lomunkban a finn kórus, amelyre szeretettel hívoga-
tunk minden érdeklődőt! Reméljük, hogy gyülekeze-
tünk tagjai segítségével hasonló vendégszeretetet ta-
pasztalnak vendégeink, mint amelyben tavaly mi ré-
szesültünk.  

 
Bihari Nóra 
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Beszámoló a gyülekezeti piknik 
„sütemény versenyéről” 

 
Az idei gyülekezeti piknikünkre, amelyet ha-
gyományos módon a Madocsai család gödöllői 
telkén tartottunk május 1-jén, sokan neveztek 
be a süteménysütő versenybe. Míg én a bogrács 
körül forgolódtam, hogy elkészítsem az ebédet, 
egy öttagú szakértőkből álló zsűri (ebben az 
esetben szakértőnek számít az édesszájú tiné-
dzser is és a mindig éhes egyetemista is!) kósto-
lással és pontozással döntött a sütemények sor-
sáról. Három kategóriában indultak a sütemé-
nyek. Sós sütik kategóriában Kun Gáborné te-
pertős pogácsája és Schulz Edit vajas-sajtos po-
gácsája megosztott első, míg Sólyom Anikó 
sajtos pogija és Lovay Anikó paprikás pogácsá-
ja holtversenyben második helyezést ért el, 
Tóthné Szlavkovszky Mariann sajtos pogácsája 
pedig bronzérmes lett. A kekszek kategóriájá-
ban Lovay Anikó narancsos-mandulás keksze 
és háztartási keksze első illetve második helye-
zést nyert. Almási Zsófia vaníliás kiflije ezüst-
érmes és Lovay Anikó kókuszos tallérja pedig 
bronzérmes lett. Az édes sütik kategóriájában 
17 féle süteményt kellett begyűrni a zsűri szájá-
ba! Aranyérmet Farkas Judit őzgerinces túrótor-
tája nyert. Ezüstérmet Táborszkyné Ruthner 
Judith túrós rétese, a bronzérmet pedig Kiss 
Józsefné szilvalekváros hókiflije nyerte. A kö-
zönségdíjat - azaz a teljesen kinyalt üres tálat - 
Fenyvesiné Uri Márta tiramisuja kapta. Termé-
szetesen a többi sütemény is a maga nemében 
nagyon finom volt. Elhatároztuk, hogy ha a ver-
senyzők elküldik nekünk a recepteket, akkor a 
honlapunkra is feltesszük azokat! Miközben a 
zsűrizés folyt, a bográcsban elkészült az ebéd: a 
jó paprikás baromfiragu. Én azt hittem, hogy 
ennyi sütemény után senki nem lesz éhes, de 
megdöntöttünk végül is egy gyerekkori mítoszt, 
hisz az édesanyák mindig azt mondják: ebéd 
előtt ne együnk süteményt, mert nem leszünk 
éhesek. A sütiverseny után is mindenki jóízűen 
fogyasztotta el a bográcsban főtt ételt. Ennyi 
evés után a lelki táplálékról sem feledkeztünk 
meg. A kereszt tövében ülve énekeltünk és az 
igére figyeltünk: « Nem tehetjük meg, hogy ne 
mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. 
(ApCsel 4,20). S mi nem csak azt mondjuk el, 
hogy finomak voltak a sütik, hanem azt is, hogy 
jó a feltámadott Jézus népéhez tartozni. 

 
Bence Imre 
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E s e m é n y n a p t á r 
2009.  N Y Á R 
Május 30. szombat 

16.00 – PÜNKÖSDI ÖKUMENIKUS 
 VESPERÁS 

Május 31. vasárnap 
Pünkösd ünnepe 

Istentiszteletek a szokott rendben. 

Június 1. hétfő 
Pünkösd 2. ünnepe 

Délelőtti istentiszteletek a szokott rendben. 
Este nem tartunk istentiszteletet. 

Június 2. kedd 
18.00 – BIBLIAÓRA 
18.30 – RENDKÍVÜLI 
             KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS 

 

Június 4-10-ig 
A kouvolai testvérgyülekezetünk énekkarának 
látogatása. – A finnek számára szervezett prog-
ramokra várjuk a vári gyülekezeti tagokat is: 

Június 5. péntek 
17.00-tól 

Közös est a Piliscsabai Béthel udvarán 
sok énekléssel, grillezéssel, beszélgetéssel 

Június 6. szombat 
9.30-16.00-ig 

Családos nap – budavári családok látnak 
vendégül napközben egy-két finn vendéget. 

17.00 
A KOUVOLAI KÓRUS KONCERTJE 

a Budavári Templomban 

Június 7. vasárnap 
Munkaév záró nap a vári gyülekezetben 
11.00 – TANÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET 
Igét hirdet:  Juha Palm kouvolai lelkész 
Istentisztelet után közös ebéd a gyülekezeti 
termekben. 

Délutáni program: 
A finnek bemutatkozása 

A Várady- és a Csonka-díj kiosztása 
Közös éneklés 

A közös ebédre június 4-ig lehet jelentkezni a 
lelkészi hivatalban! 

Június 8-10. 
Kirándulások, városnézések  

a finn vendégekkel. 

Június 13. szombat 
18.00 – BACH KANTÁTAEST 

BWV 54 és BWV 146 

Weiner-Szász Kamara-szimfonikusok 
Budavári Kamarakórus 
Vezényel: Bán István 
Bányai Júlia – szoprán 
Johanna Aschenbrenner – alt 
Megyesi Zoltán – tenor 
Krokovay Marcell – basszus 
Kővári Péter – orgona, kontinuó 

A belépés díjtalan!  
Adományokat a gyülekezetünk zenei  
életének támogatására elfogadunk! 

 

Június 14. vasárnap 
Istentiszteletek a szokott rendben. 
18.00 – Az istentisztelethez kapcsolódva 

FÉSZEKRAKÓ KÖR - a fiatal házasok 
és házasságra készülő fiatalok beszél-
getése 

 
Képzeletbeli utazás Pál apostollal 

 

A Budavári gyülekezet hittanos tábora 
 

2009. június 21-28. vasárnaptól szombatig 
Káptalanfüred 

A Gyömrői Önkormányzat tábora 
(8220 Balatonalmádi-Káptalanfüred, Tábor u. 1.) 

http://www.gyomro.hu/tabor 
Étkezés: 3 x étkezés 

Utazás: egyénileg vagy vonattal és autóbusszal 
(külön kérjük jelezni!) 

Elszállásolás:  
6-8 fős faházak: emeletes ágyak 

- ágyneműt kapunk - 
kemping - sátorozni lehet  

(sátort, hálózsákot hozni kell!) 
A tábor teljes költsége: 24.000 - Ft,  

amelyhez a gyülekezetünkhöz tartozó 
gyermekek és fiatalok alapítványi támogatást 

kapnak. A táborköltség nem 
tartalmazza az utazás költségét! 

A táborozásra várjuk a kisgyermekes családokat 
(a még nem iskolás gyermekeket csak szülői 

kísérettel!), a hittanos gyermekeket és a 
konfirmált fiatalokat. 

Jelentkezés: 2009. május 31-ig 
A jelentkezők a pontos költségekről,  

az utazás időpontjáról és a 
tudnivalókról külön értesítést kapnak 

A jelentkezési lap  
a budavári honlapunkról is letölthető:  

http://budavar.lutheran.hu 
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Július  8-18. 

A Dévai Bíró Mátyás Cserkészcsapat tábor 
 

 

 

Július 12-18. 

A kiscserkészek tábora 
 

 

Augusztus 8. Szombat 15.00 
Tóth Károly lelkészjelölt lelkészi ordinációja 

szülővárosában, Ajkán. 
Az ordinációt Ittzés János, a Nyugati (Dunán-

túli) Egyházkerület püspöke végzi. 
 

Augusztus 16-20. 
Vasárnaptól - csütörtökig: MINI-TÁBOR 

Nyelvi-kézműves hittantábor Dömösön, a ró-
mai katolikus plébánián. 

Jelentkezni lehet június 27-ig a lelkészi hiva-
talban. 

Augusztus 20. csütörtök 
Nemzeti Ünnep 

  9.00 – ÜNNEPI ISTENTISZTELET  

Augusztus 30. vasárnap 
10.00 – Andreas Wellmer – a német ajkú 

gyülekezet elköszönő lelkészének 
búcsú-igehirdetése a kápolnában 

Szeptember 6. vasárnap 
10.00 – Johannes Erlbruch – új német lelkész 

beiktatása a kápolnában  
11.00 – TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET 

Szeretettel várjuk a kisgyermekes csa-
ládokat, a hittanos gyermekeket és az 
ifjúság tagjait! 

 
Szeptember  12. szombat 

9.00 - EPOT 
Evangélikus Presbiterek Országos Találkozója 

 "Isten munkatársai vagyunk" címmel. 
Előadások, beszélgetések,  

egyházunk jövőkepe, a presbiterek szolgálata 
és képzése! 

Helyszín: Pestszentimre – Sportkastély 
 

 
 

 
Rendszeres alkalmaink a Bécsi kapu téren 

Istentiszteletek 
Minden vasárnap és ünnepnapon 

9.00 és 11.00 órakor úrvacsoraosztással, 
és 18.00 órakor 

Bibliaórai alkalmak 
Hétfő 19.00 – FIFE (Fiatalok és felnőttek) 

Kedd 9.00 – Imaóra 
Kedd 18.00 – Bibliaóra 

Csütörtök 10.00 – Nyugdíjas-klub 
Énekkari próba 

Szerda 18.00 – Schütz kórus próbája 
Ifjúsági órák 

Csütörtök 19.00 – Egyetemi ifjúsági kör 
Péntek 18.00 – Konfirmáltak (középiskolások) 

Gyermek alkalmak 
Vasárnap 11.00 – Óvodás gyermekmegőrző, 

Alsós és felsős hittan 
Hétfő 10.00 – Baba-mama kör (kéthetente) 

Csütörtök 16.30 – Alsós hittan 
Péntek 17.00 – Konfirmációs óra 

Rendszeres alkalmaink Budagyöngyén 
(Szilágyi Erzsébet fasor 24.) 

Istentiszteletek 
Vasár- és ünnepnapon 9.00 órakor úrvacsoraosztással 

Bibliaóra 
Hétfő 17.00 órakor 

Hittanóra 
Szerda 17.00 órakor 

 

A Lelkészi Hivatal  
(1014 Budapest I. Táncsics M. u. 28.) 

fogadóórái: hétfőtől péntekig 9.00-13.00 
vagy megbeszélés szerint. 
  és fax: 356-97-36 

Internet: http://budavar.lutheran.hu 
E-mail: budavar@lutheran.hu 

Gyülekezetünk lelkészei: 
Dr. Fabiny Tamás – püspök  394-23-35 

tamas.fabiny@lutheran.hu 
Balicza Iván – igazgató lelkész 

mobil: 06-20/824-20-70 
e-mail: balicza@t-online.hu 

Fogadóóra: kedd és csütörtök 9.00-13.00 
Bence Imre – lelkész, esperes 

mobil: 06-20/824-40-37  
e-mail: imre.bence@lutheran.hu 

Fogadóóra: hétfő 15.00-16.30 
szerda 9.00-13.00 

Bencéné Szabó Márta – lelkész    
mobil: 06-20/824-30-57 

Fogadóóra: péntek 9.00-12.00 
A Gazdasági Hivatal 

fogadóórái: kedd, szerda, péntek: 9.00-12.30 
Madocsai Zsolt – felügyelő 

Fogadóóra: minden hónap 3. keddjén 
18.00-19.30 között, 

előzetes időpont egyeztetéssel  
Kövesy Emese irodavezetőnél –  356-97-36 



Budavári Hírmondó 8. oldal  XIV. évfolyam 2009/2 
.   

 

 

Somogyiné Csoma Irén: 

Pünkösdi imádság 
 

 
Mily szép is lenne, 
Ha az a Harmadik, 
Az a dicső, 
Aki szélviharával 
Megrázta a  
Felházat, 
Aranyló lánggal  
Tüzes nyelvekkel 
Koszorúzta  
A felfelé néző  
Sóvárgó szíveket, 

Ma is zúghatna 
Hatalmas erővel 
Mennyei vihar 
Hogy elsöpörné 
Ezt a kavargó 
Sötét zűrzavart, 
Gyűlölet, ármány 
Mint a viasz 
Olvadna el, 

 

 
 

Szentlélek Isten! 
Óhajtva várunk, 

Jövel! Jövel! 
 
 
 
 
 
 

Lelkészi jelentés  
a Budavári Evangélikus Egyház-

község 2008. évi életéről 
(Rövidített változat) 

 
Igazgató lelkészi kötelezettségemnek eleget téve az 
alábbiakban tárom a képviselő testület elé éves je-
lentésemet az egyházközségről és az elvégzett mun-
káról. 
Egyházközségünkről 
A Budavári Evangélikus Egyházközség becsült lé-
lekszáma 3000 fő. 
Regisztrált, tehát névsorunkban szereplő tagok: 2600 
fő. 
Választói névjegyzékben szereplők: 860 gyülekezeti 
tag. (Magyarázatként: gyülekezeti tagok a választási 
névjegyzékben szereplők, ők azok, akik anyagi hoz-
zájárulásukkal is részt vesznek a gyülekezet életé-
ben Ők gyakorolhatják az Egyházközség életét dön-
tően befolyásolható jogokat, mint pl. a lelkészvá-
lasztás, képviselő-testületi tag választás.) 
Fontos az egyházközség lelki életében résztvevők, 
azaz az istentiszteletre járók száma, ezt természete-
sen nem lehet név szerint nyilvántartani, csak meg-
becsülni, Egy átlagos vasárnapon négy istentisztele-
ten 30+60+120+10 =220 fő vesz részt. Figyelembe 
véve a vasárnaponkénti cserélődést, mintegy 500-an 
lehetnek a rendszeres vagy ritkább istentiszteleti 
résztvevők. 
Gyülekezeti tagjaink fele lakik az egyházközség 
földrajzi területén (I. és II. kerület), a másik fele 
Buda, Pest és Buda környéki településeken lakik. Ez 
természetesen megnehezíti a velük való kapcsolat-
tartást. 
Az Egyházközség lelkészei 
Egyházközségünkben a rendszeres szolgálatokat két 
parókus lelkész: Balicza Iván és Bence Imre látja 
el. Bence Imre egyúttal a Budai Evangélikus Egy-
házmegye esperese is. 
Részt vesz a rendszeres szolgálatokban Bencéné 
Szabó Márta, aki félállásban, kisegítő lelkészként 
munkálkodik gyülekezetünkben. Ő másik félállásá-
ban a Budahegyvidéki Egyházközségben is végez 
kisegítő lelkészi munkát. 
Az Egyházközség lelkészei egymás között felosztott 
feladatköröket látnak el, az istentiszteleti szolgála-
tokat arányosan, egymás közötti egyeztetéssel törté-
nő beosztással végzik. 
Az Egyházközség lelkésze az Északi Evangélikus 
Egyházkerület püspöke: Dr. Fabiny Tamás. Elsőd-
leges püspöki teendői miatt nem rendszeresen – ha-
vonta, öthetente – egy-egy vasárnapon istentiszteleti 
szolgálatot végez. 
Nyugdíjasként D. Szebik Imre nyugalmazott püspök 
végez még felkérésre szolgálatokat. 
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Tóth Károly hatodéves egyetemi hallgató, lelkészje-
lölt Bence Imre mentorsága alatt szintén alkalman-
kénti beosztásban végzi istentiszteleti, bibliaórai és 
hitoktatási teendőit. 
Az elvégzett lelkészi munka 
Kívülállók részéről lehet hallani a kérdést: Mit csi-
nál egy lelkész hét közben? Sokan úgy gondolják 
ugyanis, hogy a lelkészeknek nincs más feladatuk, 
mint vasárnap megtartani egy istentiszteletet, hét 
közben esetleg temetni, egyébként nincs más dol-
guk. Nem feltételezem, hogy képviselő-testületi 
testvéreink közül volna akár csak egy is, aki így 
vélné, de lehet, hogy azt sem gondolták, amit a kö-
vetkezőkben sorolok fel. 
Istentisztelet: vasárnap és ünnepnap 4. Éves összes-
ségben 224 istentiszteletet tartottunk, 190 istentisz-
teleten ünnepeltük az eucharisztiát. Ezen túl volt 
még 7 családos istentisztelet, 8 egyházzenei isten-
tisztelet és 9 evangélizációs istentisztelet. Örvende-
tes, hogy az esti istentiszteleteket látogatók száma 
megmaradt azon a szinten, amelyre tavaly előtt 
megnőtt. 
Ugyanakkor szomorúan regisztrálom, hogy a már 
tavaly is jelzett tendencia, hogy az istentiszteletre 
járók száma csökkent, továbbra is fennáll. Ez több 
presbiter és képviselő-testületi tagra is érvényes. 
Az istentiszteleteknek igyekeztünk missziói tartal-
mat adni, amely megszólíthatja a kívülállókat, nem 
csak az igehirdetések tartalmában, hanem új formá-
ikkal is kerestük a kapcsolódási pontot. Ilyen isten-
tiszteletek voltak a Karácsony éjféli, az Óévbúcsúz-
tató, a Húsvét hajnali Feltámadási liturgia, a nemzeti 
ünnepeken tartott istentiszteletek, vesperások, tan-
évzáró nap, tanévnyitó, az újonnan szervezett totyo-
gók istentisztelete, a fiatalok Tamás miséje, az 
evangélizációs sorozatok és a vendég igehirdetők. 
Istentiszteleteinket a liturgia adta lehetőségekkel 
igyekezünk interaktívvá formálni, hogy ne a lelkész 
egyszemélyes szereplése legyen, hanem az egész 
gyülekezet szolgálata. Így a liturgiában közremű-
ködnek felolvasók, alternatív zsoltárolvasást, imád-
ságokra közös választ, együtt mondott gyónó imád-
ságot, az Istentől kapott békesség egymásnak to-
vábbítását (Pax) vezettük be, amelyek mind ősi ke-
resztény istentiszteleti elemek. A gyülekezet nagy 
része ezeket megkedvelte, amit szeretnénk elérni, 
az, hogy ezek a szövegek és az éneklés bátrabb, 
hangosabb legyen. 
Öröm, hogy a gyülekezet természetesnek veszi és 
igényli az úrvacsorát, amely a délelőtti istentisztele-
teinknek szerves része, és növekvő számban, 40-
50%-ban élnek vele a hívek. Az elmúlt évben össze-
sen kerekítve 6.000 fő volt az úrvacsorában részesü-
lők száma. 
A lelkészek hét közbeni munkái 
A gyülekezet életében az istentiszteletek az ünnepi 
közösséget jelentik. Arra törekszünk, hogy alapve-
tően kis – korosztályoknak és élethelyzeteknek 
megfelelően kiscsoportokban, bibliaórákon talál-

kozhassanak gyülekezetünk tagjai, amelyekben nem 
„fogyasztóként”, hanem beszélgető partnerekként 
tanulhatják a keresztény hitet. 
Felnőtt bibliaórai csoportjaink: Hétfőn de. 10 óra-
kor baba-mama kör, du. 5 órakor bibliaóra  a Szil-
ágyi Erzsébet fasorban, hétfőn este 7 órakor Fiatal 
felnőttek a Várban, kedden de. 9 órakor imaóra, 
kedden 6 órakor bibliaóra a Várban, csütörtökön de. 
10-kor nyugdíjas-kör, este 7-kor egyetemisták bib-
liaórája. Pénteken 6 órakor a serdülő-középiskolás 
csoport bibliaórája van. 
Havonként egy alkalommal, a második vasárnap 
este a fészekrakók, a harmadik vasárnap este férfi 
közösség találkozik. Ez utóbbi új kezdeményezés-
ként indult el. 
Összesen 285 bibliaórát tartottunk, ebből 52 volt az 
ifjúsági munka része. 
Hitoktatás 
Gyülekezetünkben a hitoktatás két területen, isko-
lákban és gyülekezeti szinten folyik. A Baár-Madas 
református Gimnáziumban heti 8 órában a két 
parókus lelkész, a Szent Angéla Katolikus Iskolában 
2 órában a lelkészjelölt tartanak hittanórákat. A gyü-
lekezetben csütörtökön du. és vasárnap az istentisz-
telettel párhuzamosan több csoportban vannak hit-
tanórák, ezeket Bence Imre és Bencéné Szabó Már-
ta irányításával a lelkészjelölt és önkéntes hitokta-
tók végzik. Színvonalas munkájukat jelzi, hogy az 
egyházmegyei és az országos hittanversenyen is 
részt vesznek hittanos gyermekeink és szép helyezé-
seket érnek el. 
A hitoktatáshoz tartoznak a konfirmációi előkészí-
tők. Tavaly Bence Imre vezetésével 20 gyermek 
készült fel a konfirmációra. Ősztől az új, ez évben 
konfirmáló csoport indult, a szokásoknak megfele-
lően váltottunk a vezetésben, Balicza Iván készíti 
fel a 9 fős új csoportot. 
Tavaly is voltak felnőtt keresztelésre és konfirmáci-
óra felkészítő alkalmakon részt vevők. A felnőtt 
hitoktatás sajátos formája a házasságkötés előtti 
jegyesoktatás. 
Összesítve 387 hittanóra, 29 konfirmációs óra, 24 
felnőtt hittanos óra és 66 jegyesoktatási óra volt. 
Lelkigondozás 
A gyülekezet idős, magányos tagjainak gondozását 
elsősorban a diakóniai munkacsapat végzi, Kará-
csony és Húsvét környékén rendszeresen megláto-
gatják a rászorulókat. A lelkészek az ő jelzéseik 
alapján mennek azokhoz, akiknek lelkipásztori 
szolgálatra van szükségük, és betegágyhoz viszik az 
úrvacsorát. A diakóniai szolgáló munkatársakat 
Bencéné Szabó Márta fogja össze. Fizetett munka-
társként a rendszeres ellátásra szorulókat segíti 
Bajnóczi Attiláné, Ilike. 
Az elmúlt évben összesen 290 testvérünket látogat-
tak a munkatársak és a lelkészek, és 26 alkalommal 
erősítették az otthonhoz, betegágyhoz kötötteket az 
úrvacsorával. Több alkalommal is kiderült azonban, 
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hogy nem szereztünk tudomást kórházban vagy ott-
hon lévő betegekről, jó lenne, ha ilyen esetekben 
természetes lenne, hogy aki tud ilyen testvéreinkről, 
az szól a lelkészi hivatalban. 
Személyes lelki gondokkal 114 alkalommal keres-
ték meg lelkipásztori beszélgetésre a lelkészeket. 
Az Egyházközség zenei életéről 
Örömmel vettük, hogy Bán István orgonista-
kántorunk bécsi tanulmányait eredményesen befe-
jezte, orgonaművészi és egyházzenei diplomát szer-
zett. Ebben jelentős, összesen 3 millió forintos tá-
mogatásban, ösztöndíjban részesítette őt gyülekeze-
tünk alapítványa. Szeretnénk és reméljük, hogy ez-
után teljesen eleget tud tenni gyülekezetünk elvárá-
sának. Köszönetet mondunk azoknak, akik az elmúlt 
időben az ő akadályoztatása esetén kisegítettek a 
kántori szolgálatokban: Bajnóczi Mario, Bence 
Bulcsú, Csorba István és Gilly Réka testvéreink-
nek. 
Gyülekezetünk Schütz kórusa Csorba István veze-
tésével működik. A kórus létszámbeli és életkorból 
adódó nehézségekkel küzd. Csorba István testvé-
rünk több mint ötven éves hűséges és elkötelezett 
munkáját dicséri, hogy a nehézségek ellenére is vál-
lalkozott az énekes szolgálatokra. Az elmúlt év 
gondjai azonban jelzik, hogy mind a tagokban, mind 
a vezetésben megújulásra van szüksége az énekkar-
nak. 
Mindezek ellenére – igaz, hogy külsős segítséggel – 
mégis 8 alkalommal volt zenés áhítat és hangver-
seny templomunkban, ezek megrendezését és elő-
adását Bán István és Csorba István testvéreinknek 
köszönhetjük. 
A böjti, pünkösdi és ádventi vesperás és a Húsvét 
hajnali feltámadási istentisztelet zenei előkészítésé-
ért és szolgálatáért Ferenczi Ilona szolgálatait kö-
szönjük. 
Kazuálék 
Megkereszteltünk 67 testvérünket, 61 gyermeket és 
6 felnőttet. 
Eltemettünk 38 testvérünket. 
Házasságkötésükkor 37 párra kértük Isten áldását. 
Konfirmált 30 testvérünk, 18 fiatal és 12 felnőtt. 
Ezek a számok reménységet adnak arra nézve, hogy 
gyülekezetünk létszáma nem fogy, hanem kis mér-
tékben növekszik. Ez már negyedik éve így alakul. 
Közösségépítő alkalmak 
Nagyon fontosnak tartjuk a gyülekezet tagjainak 
egymás közötti kapcsolatának erősítését. E célból 
rendeztük meg munkatársi karácsonyi összejövete-
lünket, a családos farsangot, a piliscsabai gyüleke-
zeti hétvégét, gyülekezeti buszkirándulást Burgen-
landba, a gödöllői pikniket Madocsai Zsolt felügye-
lő testvérünk telkén, és ezt is erősítette a nyári 
gyermek és családos tábor Nagyvisnyón, amelyen 
120 fő vett részt, gyermekek, szülők és ifjúság. 

Testvér-gyülekezeti kapcsolatok 
Két alkalommal látogattunk el testvér-gyülekeze-
teinkhez. 
Augusztusban a finnországi Kouvolában voltunk, 
októberben pedig Nürnbergben ünnepeltük testvér-
gyülekezeti kapcsolatunk 25 éves jubileumát. 
Mindkét helyen igehirdetéssel is szolgáltak a lelké-
szek. 
Gyülekezetvezetési feladatok 
Az Egyházközség elnöksége havonta rendszeresen 
tart megbeszéléseket, előkészítve ezzel az ugyan-
csak havi rendszerességgel tartott presbiteri ülése-
ket. 
A gyülekezeti munkát segítik a munkacsoportok 
összesen 7 ilyen ülés volt. A képviselő testület két-
szer ülésezett. 
A mindennapi feladatokat heti rendszerességgel 
munkatársi megbeszéléseken tekintettük át. 
Ökumené 
A kialakult jó kapcsolatoknak megfelelően tavaly is 
együtt voltunk református, római katolikus és görög 
katolikus felekezetű testvéreinkkel az ökumenikus 
imahét igei alkalmain, a krisztinavárosi katolikus 
testvérekkel böjti keresztút járáson vettünk rész, és 
pünkösdkor ökumenikus vesperát tartottunk temp-
lomunkban. 
Cserkészet 
Az elmúlt év hullámvölgye után ismét erősödött a 
cserkészek élete, ebben a Bence fiúknak, Domo-
kosnak, Győzőnek és Zsoltnak nagy szerepe volt, 
köszönjük lelkes munkájukat. 
Közegyházi feladatok 
A gyülekezeti munkán túl a lelkészek a közegyház-
ban is dolgoznak. Említettem, hogy Bence Imre a 
Budai Egyházmegye esperese, az Országos Presbi-
térium tagja és jegyzője, a Hittudományi Egyetem 
mentori munkatársa, a Fasori Gimnázium Igazgató 
tanácsának tagja, és a Béthel Piliscsabai Missziói 
Otthon Igazgató tanácsának elnöke. 
Balicza Iván Az Evangélikus Egyház Országos Bí-
róságának tagja, a Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsának tagja, egyházmegyei missziói 
felelős és így az egyházmegye presbitériumának 
tagja, az Evangélikus Egyház Honlapja 
lelkigondozói levelező szolgálatának vezetője. Az 
elmúlt évben Sólyom Anikó és Sándor Éva Deák 
téri hittan tanárokkal hittan tankönyvet írtunk. 
Itt említem még, hogy az elmúlt évben mindketten 
végeztünk vendégszolgálatokat Marosvásárhelyen, 
Nyíregyházán, Pécsett, Pécelen, Kolozsváron. Ben-
ce Imre ezen kívül még esperesként az egyházme-
gye több gyülekezetében. 
Összességében 166 olyan közegyházi feladatot vé-
geztünk, amelyet számszerűsíteni is lehetett. 
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Társadalmi feladatok 
Jó kapcsolatban vagyunk az I. és II. kerületi Ön-
kormányzattal, mindkettőtől kaptunk anyagi támo-
gatást céljaink megvalósításához. Az I. ker. szép 
gesztusként értékes kőburkolattal ajándékozta meg a 
templom előtti bejárati teret. 
Magam elnöke vagyok a kerületi Népjóléti Alapít-
ványnak és tagja a kerületi Idősügyi Tanácsnak. 
Részt veszünk az Önkormányzatok ünnepi alkalma-
in, megemlékezéseken. Az I. ker. által rendezett 
ádventi zenei esteken meditációval szolgáltunk. 
A lelkészek jó és őszinte testvéri együttműködése 
meghatározza a gyülekezeti élet nyugodt és békés 
légkörét. Elnöktársaim Madocsai Zsolt felügyelő, 
Sólyom Anikó másodfelügyelő, Bor Ferenc gond-
nok a presbitériummal együtt biztosítják az Egyház-
községben folyó munka törvényes rendjét, tervezé-
sét és végrehajtását. 
Ezért itt is megköszönöm szolgálatukat. 
Ugyancsak elismerés és köszönet illeti irodaveze-
tőnk, Kövesy Emese pontos és mindenre kiterjedő 
figyelemmel végzett munkáját, és Jász Gyöngyi 
segítőkészségét az adminisztrációban. 
A gazdasági iroda dr. Jász Klára vezetésével meg-
nyugtató szakértelemmel kezeli gyülekezetünk 
anyagi javait. (Ha csak rajta múlna, gyülekezetünket 
messze elkerülné a válság) 
Rendkívül értékes egyházfinknak, Tősér Ibolyának 
a szolgálata, aki minden gyülekezeti alkalomra elő-
készíti a templomot és egyéb helyiségeket, munkáját 
szívvel látja el. Köszönjük neki. 
A néven is megemlítetteken kívül nagyon sok olyan 
testvérünk van, akik rendszeresen, vagy alkalmilag 
együtt munkálkodnak és szolgálatokat végeznek 
gyülekezetünkben. 
Kérek mindenkit, hogy imádkozzunk azért, hogy 
gyülekezetünk növekedjék a hitben, erősödjék a 
testvéri szeretetben, a szívből jövő szolgálatkész-
ségben. Találja meg mindenki a maga helyét és 
szolgálatát, élje át mindenki istentiszteleteinken és 
közösségi alkalmainkon a Krisztussal és az egymás-
sal való közösséget. Bátorítsuk egymást a remény-
séget rabló körülményekben egymás vigasztalásával 
és egymás terhének hordozásával. Biztassuk ma-
gunkat és egymást Jézus szavával: Én élek és ti is 
élni fogtok! Válaszoljuk rá hittel:Jézus él, én is vele! 
Budapest-Budavár 2009. március 31. 

Balicza Iván 
igazgató lelkész 

 
*-*-*-*-*-*-* 

 
Madocsai Zsolt felügyelői jelentése honlapunkon 

olvasható, az alábbi címen: 
 

http://budavar.lutheran.hu/files
/felugyeloi_jelentes.pdf 

 

 

Dsida Jenő 
Egyszerű vers a kegyelemről 

 
Csodákat próbáltam: 
arannyal, ezüsttel  
hívtam a népeket, 
jöjjenek énhozzám! 
Hiába, hiába, 
az arany nem kellett, 
az ezüst nem kellett, 
nem jöttek énhozzám. 

Elmondtam naponta 
tíz hegyibeszédet, 
gyönyörű szavakat, 
igéző szavakat, 
hiába, hiába: 
egy fül sem fülelte, 
egy szív sem szívelte 
a hegyibeszédet.  

Tüzet is akartam 
rakni az erdőben: 
nyulacska ne fázzék, 
őzike ne fázzék, -  
hiába, hiába! 
Gyújtófám kilobbant 
és a tűz nem akart 
gyúlni az erdőben. 

…S egyszer csak maguktól 
gyűlnek az emberek, 
együgyű szavamtól 
sírásra fakadnak, 
ránéznem alig kell 
s a tűz is felszökken, -  
az Úr áll mögöttem. 
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Hírek - Hírek - Hírek – Hírek 
 Március 21-én, Budaörsön szervezték a gyü-
lekezetek közötti hittanverseny egyházmegyei 
fordulóját. Gyülekezetünket három csoport 
képviselte. Egyházmegyei első helyet ért el a 
Molnár Edit, Hüttl Gertrúd és Czenthe Ilona 
alkotta 5-6. osztályos csapat. A 3-4. osztályo-
sok kategóriájában Fábián Csenge, Vajdovics 
Noémi, Bircher Marci és Bajnóczi Bence cso-
portja bronzérmes lett, a Szebik Huba, 
Czenthe Kata és Angler Zulejka alkotta 7-8. 
osztályos csoport pedig ezüstérmet szerzett. 
Köszönjük a hitoktatók áldozatos munkáját és 
felkészítő szolgálatát!  
 Március 24-én készítették el a gyülekezet lá-
togató közösségének tagjai azokat a csomago-
kat, amelyekkel idén a rászorulóknak és ma-
gányosoknak tudtunk húsvétra kedveskedni 
Alapítványunk támogatásával. 
 Egy piciny gyülekezet – Szúpatak – rászoruló 
evangélikusait támogattuk gyűjtésünkkel. A 
gyűjtésben a használt ruhákon kívül több mint 
100.000 Ft adomány jött össze. Az adomá-
nyokat március 27-én Ritecz József, a férfikör 
aktív tagja juttatta el Nógrád megyébe. 
 Március 28-án a Túróczy Zoltán néhai püspök 
emlékét őrző alapítvány gyülekezeti termünk-
ben tartotta emlékülését, amelyen Bence Imre 
esperes tartotta a bevezető áhítatot. 
 Március 28-án vettünk búcsút templomunkban 
Németh Margit testvérünktől 87 éves korában. 
Gitta néni nagyon sokat tett gyülekezetünk 
történelmének felkutatásáért és gyülekezet-
alapítónk, Mária Dorottya főhercegnő és 
Bauhofer György lelkész emlékének ápolásá-
ért. 
 Április 16-án a II. kerületi önkormányzat a 
kerületben működő gyülekezetek lelkészeit 
hívta össze.  A megbeszélés témája az önkor-
mányzat egyházakkal kapcsolatos tennivalója 
volt. Az egyeztetésen gyülekezetünket Balicza 
Iván igazgató lelkész képviselte. 
 Április 22-én az I. kerületi önkormányzat 
Idősügyi Tanácsának ülésén Balicza Iván kép-
viselte gyülekezetünket. 
 Az Evangélikus Hittudományi Egyetem kon-
zultációján, amely a hatodéves képzésről és a 
mentorok felkészítéséről szólt, Bence Imre 
lelkész tartott előadást. Bence Imre a hatod-
éveseket felkészítő mentorok között az egyet-
len, aki a kezdetek óta: 8 éve végzi ezt a szol-
gálatot. 

 Április 25-én rendezték meg az Országos Hit-
tanversenyt, amelyen a megyei első helyezést 
elért csapatunk 5. helyen végzett. Az iskolai 
csapatok közül a Deák téri Gimnázium egyik 
csapata lett az aranyérmes, amelyben két vári 
hittanos – Szebik Borbála és Jánoska Zsófia – 
is részt vett. 
 Május 6-án a gyülekezeti bibliaórások kis 
csoportja látogatást tett a Békásmegyeri Szere-
tetotthonban, ahol meglátogattuk a bibliakör 
egyik tagját. 
 Május 10-én, Cantate vasárnapján gyülekeze-
tünk Schütz Kórusa is részt vett az egyházme-
gye énekkarainak találkozóján, Pesthideg-
kúton. A kelenföldi, budaörsi, szentendrei, 
pesthidegkúti, hegyvidéki gyülekezeti kórusok 
egyenként is bemutatkoztak, és közösen is 
énekeltek. Köszönjük a Pesthidegkúti Gyüle-
kezet vendégszeretetét! 
 Május 14-én, a csütörtöki hittan keretében volt 
Tóth Károly lelkészjelölt vizsgatanítása. Lap-
zártánk után – május 24-én, 11.00 órakor – ke-
rül sor a vizsga-istentiszteletre. Mindkét al-
kalmon egy 4 tagú bizottság értékeli a lelkész-
jelölt szolgálatát. 
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A Szerkesztőség kérése! 
Az előállítási és terjesztési költségek várható további 
emelkedése miatt kérünk mindenkit, akinél megva-
lósítható és egyben hajlandó is lemondani papíralapú 
kiadványunk olvasásáról, hogy térjen át webolda-
lunk olvasására, s döntését jelezze szerkesztőségünk 
felé e-mailben a budavar@lutheran.hu címre. Hang-
súlyozzuk, hogy senkit nem kívánunk megfosztani 
lapunk olvasásának élményétől, ezért mindenkinek, 
aki nem jelzi, természetesen a továbbiakban is a szo-
kott rendben megküldjük az újságot. S ha valaki az 
elektronikus változatot választja, de a későbbiekben 
meggondolja magát, jelezheti ezt e-mailben vagy 
telefonon, és bármikor újra feliratkozhat, visszairat-
kozhat postacím listánkra. 
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