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 „Isten jelenléte felől ne kételkedjünk, még ha úgy látnók is, hogy távol van; hiszen ő akkor is 
velünk volt, amikor nem gondoltuk és nem éreztük. Mert aki megvédelmezett sok nyomorúsá-
gunkban, amikor saját erőnk már kimerült, a kisebb bajban sem fog elhagyni, még ha úgy tet-
szik is, mintha elhagyott volna bennünket.” 

            Luther Márton: Tizennégy vigasztaló kép megfáradtaknak 
 és megterhelteknek (Virág Jenő fordítása) 

  

Eggyel többen vagyunk, hogy egyre többen legyünk... 
 

Jézus mondja: „Ahol ketten vagy hárman ösz-
szegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöt-
tük.” (Mt 18,20.)  
 
Szeptember elején megkezdtük a munkaévet. A 
diákokra várt az iskola, és a rövid nyári szünet 
után megkezdődött a gyülekezetünkben is a 
gyermek és ifjúsági munka, s megindult a kis-
közösségek élete. Így van ez évről évre. Június-
ban örülünk a nyári szünet érkezésének, szep-
temberben örömet jelent az, hogy újra találkoz-
hatunk. Igaz, nem múlt el a nyár találkozások 
nélkül, mert az istentiszteleteken mindig együtt 
lehettünk, de azért mégis csak ritkábban láttuk 
egymást.  
S most szeptember hónap igéjével indulhatunk: 
Jézus mondja: Ahol ketten vagy hárman össze-
gyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttünk. 
(Mt 18,20.) 
Az első bátorítás: Legyen igényünk az összejö-
vetelre! Szociológusok atomizált társadalomról 
és széthulló közösségekről beszélnek. A pszi-
chológusok arról értekeznek, hogy az 
elmagányosodó ember milyen nehezen tudja a 
maga problémáit és terheit hordozni. Jézus pe-
dig arra ad bátorítást, hogy merjünk minden 
korszellemmel dacolva közösséget alkotni, ösz-
szegyülekezni. A gyülekezethez való tartozás 
velejárója a találkozás, az, hogy egymásban fel-
ismerjük azt az embertársat – bibliai szóval fe-
lebarátot – akivel közösen járhatunk az úton, és 
aki segítségünk lehet, ha éppen rászorulunk. 
(Sőt, még akkor is, amikor fel sem ismerjük, 
hogy segítségre szorulunk!) A hitet valójában 
közösségben lehet csak megélni. Mert a közös-
ségben eszmél rá az ember arra, hogy a saját 
terhe nem a legnehezebb, a saját kérdése nem 
csak az ő szívét égeti, s a saját gondolatai nem 
mindig jó irányba indulnak el. A közösség ad 

lehetőséget arra, hogy a gondolatainkat korri-
gáljuk, és arra is, hogy a hiányaink egymás sze-
retete által szűnjenek. Ezért a gyülekezeti lé-
tünk alapja a találkozás. Mondhatnám így is: az 
lesz egyháztagból gyülekezeti taggá, akik ebben 
az összegyülekezésben is részt vesz. Az egy-
háztag magát mondja vallásosnak, és sokszor 
csak kívülről szemléli, mi történik az egyház-
ban. A gyülekezeti tag pedig jelen van ott, ahol 
összegyülekeznek. A vasárnapi és a hétközi al-
kalmakon.  
A második bátorítás: Eggyel többen vagyunk! 
Ez Jézus ígérete. Az Ő nevében összegyüleke-
zők megtapasztalják, hogy Jézus is velük van. 
Van, amikor az alkalmainkra a résztvevők szá-
mánál eggyel több széket helyezünk el. Húszan 
vannak a bibliaórán, és ott áll a körben még egy 
üres szék is, jelezve: Jézus is köztünk van. Van, 
amikor meggyújtjuk a gyertyát. Jézus a világ 
világossága is közöttünk van. Bár azt is tudjuk, 
hogy nem az üres szék, még csak nem is a 
meggyújtott gyertya miatt van köztünk Jézus, 
hanem azért, mert az Ő nevében jövünk össze, 
és az Ő ígérete él. Ezért mondhatjuk: nem em-
berek köré gyülekezik ez a közösség. Jézus kö-
rül akarunk mindig együtt lenni, amikor gyer-
mekeket tanítunk bibliai történetekre, amikor 
fiatalokkal keressük az élet nagy kérdéseire a 
választ, amikor felnőttekkel beszélgetünk a bib-
liáról, amikor jegyespárokkal készülünk a há-
zasság izgalmasan szép útjára, amikor halotta-
inktól búcsúzunk, amikor az énekkarral próbá-
lunk, amikor bármely közösségünkben imára 
vagy énekre nyílik az ajkunk, és hallgatásra, 
megértésre nyílik a fülünk és a szívünk.  
A harmadik bátorítás: Nem szabad félni a kis 
számoktól, attól kell félni, ha Jézus nélkül akar-
juk élni a gyülekezeti életünket. Bár derűsen és 
jókedvben vagyunk mindig együtt, nem szabad  
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hagyni, hogy a klubélet szintjén megrekedjünk. 
Ezen azt értem, hogy nem azért vagyunk csupán 
együtt, hogy jól érezzük magunkat. A gyüleke-
zetben lehet feladat, szolgálat és szeretetből fa-
kadó kötelesség. Jézussal megtapasztaljuk, 
hogy az áldozatvállalás a mindennapok szintjén 
fontos. S bár nem félünk a kis számoktól, tud-
juk, hogy Jézus éppen arra rendelt bennünket – 
nem csak minket, lelkészeket, hanem minden 
tanítványát –, hogy sokakat hozzá vezessünk. 
Ígérete szerint vele mindig eggyel többen va-
gyunk, hogy múljon a félelmünk, hogy köny-
nyebb legyen a teher, és megérezzük, hogy a 
kicsiket is szerető Isten szeretete egészen közel 
van hozzánk. S éppen ez tehet bennünket kész-
ségessé: készségessé arra, hogy másokat meg-
szólítva, mások kezét megfogva, mások hiányát 
észrevéve legyünk nyitottak a hívogatásra. 
Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy Jé-
zus körül egyre többen legyünk.  
Egy újsághír szerint Franciaországban már ma-
gasabb a vallásukat gyakorló muszlimok száma, 
mint a vallásukat gyakorló keresztyéneké. Nem 
tudom ezt a hírt közönyösen fogadni. Megret-
tent. És elsősorban azt kérdezem, hogy mi az a 
közöny, mi az a fásultság, mi az az érdektelen-
ség, amely nem engedi, hogy Jézus szeretetét 
örömmel éljük meg és sugározzuk tovább. Mi 
az a métely, amely kiöli a keresztségben kapott 
kegyelem erejét, amely restté teszi a szívet, 
hogy ne bízzon Istenben, s mozdulatlanná a lá-
bat, amikor szolgálatra kellene indulni? Nem 
tudom, miért nincs meg bennünk az a mélysé-
ges hit és remény, amely a szeretet áradása ré-
vén vonzóvá teszi a keresztyénséget. 
S bár sokszor megtapasztalom magam is a tehe-
tetlenség erejét, most, ezekben a munkaév kez-
dő hetekben sem tudok mást: hívom, segítségül 
hívom, közösségeinkbe hívom Jézust; az Ő ne-
vében kezdtük a munkaévet a tanévnyitó isten-
tiszteleten, mert tudjuk, hogy ha a szívünk meg 
is csal minket, Ő ígéretéhez hű marad. S ezért 
Ő, a feltámadott, velünk van minden napon, s 
így mindig eggyel többen vagyunk, s ez adhat 
lendületet és ötletet ahhoz, hogy a magunk kör-
nyezetében tegyünk meg mindent azért is, hogy 
egyre többen legyünk az Ő közösségében, a mi 
gyülekezetünkben! 

Bence Imre 

 
 

 
 
 
Szeretettel bátorítjuk a gyülekezetünk minden 
tagját, hogy a népszámlálás során nyilatkozza-
nak felekezeti hovatartozásukról és erre bátorít-
sák a környezetükben élő evangélikusokat is. 
Ezért adjuk közre a püspökeink bátorítását. 
 

 
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS 

EGYHÁZ PÜSPÖKI TANÁCSÁNAK 
BÁTORÍTÁSA 

 
A tízévenkénti népszámlálás átfogó képet ad, 
többek között, Magyarország lelki erőnlétéről 
is. Megtudhatjuk, hogy hazánk polgárainak hol 
vannak a spirituális gyökerei, ki honnan táplál-
kozik lelkileg. 
A vallási hovatartozást tisztázó kérdés esélyt ad 
számunkra, hogy megvalljuk hitünket, esetleg 
újra felfedezzük éltető gyökereinket. 
Ebben az összefüggésben is iránymutató Péter 
apostol bíztatása: „legyetek készek mindenkor 
számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőle-
tek a bennetek élő reménységet.” (1Pt 3, 15) 
A népszámlálás lehetőséget teremt számunkra, 
hogy megvalljuk élő reménységünket. A Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Taná-
csa bátorít minden hazánkban élő evangélikus 
hittestvért, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, vál-
lalja evangélikus gyökereit és éljen is belőlük! 
Erős vár a mi Istenünk! 
 
Budapest-Győr, 2011. szeptember 12. 
 

Gáncs Péter elnök-püspök 
Fabiny Tamás püspök 

Szemerei János püspök 
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Gyülekezetünk munkaterve a 
2011/2012. évre 

A munkaév jelszava: megtartás és gyarapodás. 
Azt a célunkat fejezzük ki ezzel, hogy a gyüleke-
zetünkhöz kapcsolódókat megtartsuk, a vendég-
ként megfordulókat integráljuk, a közösségi szá-
lakat erősítsük, és a közömbösek érdeklődését 
felkeltsük.  
Mindehhez stratégia és eszköz az istentiszteleti 
légkör családiasabbá formálása, a liturgia gazda-
gítása, a gyülekezet aktív szereplése a liturgiában 
(felolvasók, közösen mondott imádságok), a stílus 
fiatalosabbá formálása, vonzó célprogramok és 
témák megvalósítása, személyes kapcsolatok ki-
építése beszélgetések és látogató szolgálat által.  
Tervezzük azt is, hogy megvalósítjuk a régebbről 
újra és újra felmerülő igényt, hogy a 11 órás isten-
tisztelet után kávézással-teázással egybekötött 
beszélgetésre legyen lehetőség a kápolnában, 
amikor a gyülekezeti tagok ismerkednének egy-
mással, és beszélgetnének lelkészeikkel. Erre a – 
németeknél Kirchenkaffee-nak mondott – alka-
lomra egyelőre havonta egyszer, minden hónap 
utolsó vasárnapján kerülne sor, első ízben október 
30-án. Reméljük, hogy testvéreink fognak élni 
ezzel a lehetőséggel. 
A gyülekezet munkájában strukturális változtatás, 
hogy Balicza Iván lelkész átadja a Baár Madas 
Református Gimnáziumi hitoktató tevékenységét 
Bencéné Horváth Noéminek, gyülekezetünk félál-
lású hittantanárának. Az így felszabaduló erőt fő-
ként kórházi és missziói látogatásra kell fordítani; 
az idősek, betegek, magányosok látogatását pedig 
a diakóniai látogató szolgálat önkéntes munkatár-
sai végzik. Természetesen lelkigondozást igénylő 
esetekben, vagy házi úrvacsorai istentiszteletekre 
a lelkészek is látogatnak.  
Az előttünk álló évben újra kell választani gyüle-
kezetünk tisztségviselői karát, új presbitériumot 
és képviselő testületet kell felállítani. Ezzel kap-
csolatban sok munkát ad a választások előkészíté-
se, választási folyamat működtetése. 
Missziói feladatunknak tarjuk, hogy gyülekeze-
tünk jelenjen meg a templomon kívül is. A budai 
várban sok rendezvény van, az ezekhez kapcsoló-
dó lehetőségeket ki kell használni: pl. gyermek-
napi nyílt program, evangélikus borászokkal 
program a borünnepen, evangélikus kézművesek-
kel, képzőművészekkel a mesterségek ünnepén, 
az idén jól sikerült pünkösdi fesztivál folytatása. 
Jó volna megoldani a régi kérdést, a templom 
nyitvatartását turistaszezonban, ennek személyi 
feltételei vannak! 

Bibliaóráink minden korosztály számára lehető-
séget nyújtanak, gyermekek, iskolások, középis-
kolások, egyetemisták, fiatal felnőttek, nyugdíja-
sok számára, különböző élethelyzetben élők: 
presbiterek, családosok, fiatal házasok, férfiak 
speciális igényeire vannak bibliaóráink. Új, hogy 
a téma a felnőtt bibliaórákon egységes, ebben a 
munkaévben az 1. és 2. Korintusi levelet tanul-
mányozzuk. Ezáltal a bibliaórák egymás felé át-
járhatóak lesznek.  
A pénteki ifjúság idősebb tagjai külön „alcsopor-
tot” alakítanak a témamegbeszéléskor.  
Új cserkészőrs működik…  
Az egyetemista korú ifjúság minden 20 és 30 év 
közötti érdeklődő fiatal számára nyitott és a gyü-
lekezet közösségébe integráló kíván lenni. 
A zenei munka terén továbbra is súlypont a meg-
újult Schütz kórus, amelybe mindenkit szeretettel 
várnak, aki szereti a közös éneklést. A próbák he-
tenként, vasárnap este 7 órakor vannak gyüleke-
zetünk orgonista-karnagya, Bán István vezetésé-
vel. Bán István több koncertet is szervez, a legkö-
zelebbi az október 9-i Bach est. Reménységünk 
szerint még ez év ősszel megtörténik orgonánk 
felújításának 2. üteme. 
A közösség erősítésére, a testvéri ismerkedésre 
szolgáló alkalmak: szeretetvendégség ősszel és 
tavasszal, a gyülekezeti napok (Piliscsaba, Gödöl-
lő), táborok és a tavaszi buszkirándulás. 
A rendszeres gyülekezeti szolgálatok és az egyéb 
alkalmak Hírmondónkban külön, az Eseménynap-
tár oldalon jelennek meg. 

Balicza Iván 
igazgató lelkész   

 
Budai Gospel 

Szeretettel várunk az alakuló gospel-kórusba 
mindenkit, aki szívesen énekel, aki fiatalos lendü-
lettel akarja kifejezni hitét és reménységét, és aki 
közösséget keres. 
Az első találkozás október 11-én, kedden 19.30-
kor lesz a gyülekezetünk kápolnájában (1014 Bp. 
Táncsics Mihály u. 28.) A próbákat is előrelátha-
tólag keddenként tartjuk majd. Érdeklődni Bence 
Imre lelkésznél lehet, az imre.bence@lutheran.hu 
címen, ill. a 06-20-824-3047 telefonszámon. 
„Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessé-
tek szabadítását minden nap! Beszéljétek el dicső-
ségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek!” 
(Zsolt 96,2-3.) 
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Választás 
Életünk minden napján kisebb-nagyobb választások előtt állunk. Akár egy vásárlásnál, akár hivatásnál, vá-
lasztanunk kell. Választjuk a házastársunkat, akivel meghatározó lesz közös életünk, amihez választunk ott-
hont a család számára. Fontos a politikai választás is, ahol – jól tudjuk – nem mindegy, milyen értékeket 
képviselnek és milyen szakmai elkötelezettséggel rendelkeznek a kormány tagjai. 
Gyülekezetünk, egyházunk is fontos számunkra, hisz most is olvassuk a Hírmondónkat. Mégis úgy érzem, 
hogy nem beszélgetünk erről annyit, mint bármilyen más választással kapcsolatosan. Nem ismerjük a gyü-
lekezet felépítését, nem ismerjük presbitériumát. Pedig gyülekezetünk kisebb közösség, mint nemzetünk, 
így több a beleszólásunk és többet is tehetünk érte. 

 

 
 

A 2012 is – 6 év után ismét – a választás éve lesz.  
Nagyon szeretném, ha az ügyhöz méltóan készülnénk rá. 

Egyházunk törvénye értelmében presbiteri tisztségre választható az a konfirmált egyházközségi tag, aki az 
egyháztagság feltételeinek megfelel, azaz Magyarországon élő magyar állampolgár, az Evangélikus Egyház 
Szentíráson alapuló hitvallásos tanítását elfogadja és vallja, valamint annak az egyházközségnek, amelynek 
nyilvántartásában szerepel, gyülekezeti életében és fenntartásában lelki, szellemi és anyagi erejéhez képest 
részt vesz. De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a gyülekezetünket befolyásoló tisztségekre (esperes, 
megyei, kerületi és országos felügyelő, küldöttek) is jelölni, majd választani kell személyeket. 
Fontosabb dátumok: 

Jelöltekre ajánlások gyűjtése 2012 januárjáig 
Gyülekezeti választó közgyűlés 2012 február 
Egyházmegyei választó közgyűlés 2012 május 
Egyházkerületi felügyelő választó közgyűlés 2012 szeptember 
Zsinat megalakulása 2012 november 

Kérem a gyülekezet tagjait, hogy valóban aktívan, átgondoltan és főleg imádságos szívvel kövessék már 
most az előkészületeket. A növekedést Isten adja, de részesei lehetünk. Kérem Urunkat, hogy áldja meg ezt 
a számunkra fontos feladatot, és adja meg, hogy méltó eszközei lehessünk az előttünk álló időszakban. 

Madocsai Zsolt 
felügyelő 
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„Szakmunkások” az Úr szőlőjében 

– indul az országos presbiterképzés második kurzusa – 
MEGHÍVÓ 

 
A tavaly elkezdett és sok áldást hozó presbiterképzés folytatódik. Az immár elkezdődött tanévre tervezzük a 
második kurzust – beépítve az első tanfolyam tapasztalatait.  

Különösen is hangsúlyos ez a képzés most, amikor egyházunk általános választás előtt áll. Ez a választás 
érinti az egyház egészében – minden önkormányzati szinten – a presbitériumokat is. Sok testvérünk tele van 
kérdésekkel, mi is valójában a presbiter feladata. Vannak hagyományos minták, amiket szekularizálódó 
egyházi helyzetünkben meg kell ismerni, meg kell tanulni. Vannak bizonyos pontok, ahol nem lehet már 
úgy végezni a presbiteri szolgálatot, ahogy apáink, nagyapáink tették. És vannak egészen új kihívások, 
amikre fel kell készülni. Mindezek mellett szükség van a lelki, hitbeli, hittani, egyházismereti alapok meg-
erősítésére, hiszen nem elegendő az, ha egy gyülekezetet vezető felnőtt ember tudásban, ismeretben megre-
ked a konfirmandus szinten.  

Az első országos tanfolyamon voltak olyanok, akik most ismerkedtek a presbiteri szolgálat alapjaival és rej-
telmeivel, s voltak olyanok, akik évek, évtizedek óta végzik ezt a munkát, de szeretnének még igényesebben 
szolgálni.  

Éppen ezért szeretettel hívunk minden érdeklődőt: presbitert és presbiter-jelöltet a fontos ismereteket és 
gyakorlati segítséget jelentő tanfolyamunkra, amelyet most is Révfülöpön, az Ordass Lajos Evangélikus 
Oktatási Központban tartunk.  

A kurzus két részből áll: 
Az elsőre 2011. november 18. és 20. között kerül sor. 

A második rész időpontja 2012. február 17-19. 

Kezdés mindkét esetben pénteken 17 órakor, befejezés vasárnap 14 órakor. A dupla találkozásba 24 taní-
tási óra fér bele, ezekhez jönnek minden alkalommal a nyitó és záró istentiszteletek, ill. a reggeli és esti áhí-
tatok. Lehetőség nyílik sok beszélgetésre, tapasztalatcserére, fórumra és ötletbörzére. Teológiában jártas, 
egyházi életben gyakorlott tanárok és lelkészek tartják az előadásokat, de megszólalnak presbiterek és fel-
ügyelők is.  

Tantárgyak: bibliaismeret, gyülekezetépítés, misszió, egyházunk tanítása, egyháztörténet, egyházismeret, 
istentisztelet-ismeret, presbiteri szolgálat tartalma, egyházunk rendje.  

A képzés februári alkalmán felmérést (egyszerű írásbeli vizsgát) tartunk, amelynek célja nem a számonké-
rés, hanem a tanulás segítése.  

A második képzés időpontjait úgy terveztük, hogy a mezőgazdaságban dolgozók is – az őszi munkák befe-
jeztével, ill. a tavaszi nagyobb munkák megkezdése előtt – részt tudjanak venni. 

Jelentkezni lehet a presbiterkepzes@lutheran.hu drótposta címen, ill. levélben: 8253 Révfülöp, Füredi út 1.  
A részvétel költségeit egyházunk állja, az útiköltséget a jelentkezőnek, vagy lehetőség szerint a küldő gyü-
lekezetnek kell fizetnie.  

Kérjük mindazokat, akik egyházunkért, annak jövőjéért felelősen gondolkodnak, hogy jöjjenek, hívjanak, 
küldjenek testvéreket a presbiterképzésre. Valljuk, hogy csak a képzett, küldetését tudatosan vállaló, egyhá-
zunkat és tanítását jól ismerő testvérek tudnak megfelelően részt venni a gyülekezet, az egyházmegye és 
más egyházi szint vezetési munkájában. Nem csak a jó pap tanul holtig... 

(A jelentkezőknek részletes információkat és programokat küldünk!) 
 

KÜLÖNÖSEN IS KÉRJÜK LELKÉSZTESTVÉREINKET, HOGY KÜLDJÉK 
MUNKATÁRSAIKAT ÉS LEENDŐ PRESBITEREIKET A KÉPZÉSRE! 

 
A jelentkezéseket várja a Presbiterképzés stábja nevében: 

Dr. Hafenscher Károly 
 

Kérjük, hogy a jelentkezők a Lelkészi Hivatal felé is jelezzék szándékukat! 
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E s e m é n y n a p t á r 
2011.  Ő S Z  

 

 

Október 2. vasárnap  
Istentiszteletek a szokott rendben 
11.00 – Hálaadó istentisztelet – a házastársak  

megáldásával 
Külön szeretettel várjuk azokat a házaspá-
rokat, akik ebben az évben kerek házassági 
évfordulójukat ünneplik.    

16.00 – Családos délután – kisgyermekes családok 
találkozója, a totyogók istentisztelete. Nagyobb 
gyermekek számára gyermek-énekkar! 

 
Október 4. kedd 

18.00 – Bibliaóra 
19.00 – Presbiteri gyűlés 
 

Október 8. szombat (10.00 órától) 

Kik a boldogok? 
 

Országos evangélizáció a Deák téri templomban 
Igét hirdet: Zsarnai Krisztián és Szemerei János 

Szekciók, kerekeasztalbeszélgetések,  
művészi előadások – egész napos program! 

 
Október 9. vasárnap 

Istentiszteletek a szokott rendben  
18.00 – Bach-est – Bán István vezetésével  
19.00 – Fészekrakó kör – Fiatal házasok és 

 házasságra készülő fiatalok alkalma   
 Téma: A házasság szakaszai: Az illúzió- 
 vesztés szakasza 

 
Október 14-16-ig (péntektől vasárnapig) 

Ifjúsági találkozó Nagyvelegen 
A budavári és a soproni fiatalok közös hétvégéje 
Kirándulás, lelki beszélgetések, közös játékok. 

Az utazásról és a részletes programról szórólapon 
adunk tájékoztatást. 

 
Október 15. szombat  

16.00 – A Schütz kórus találkozója 
A Schütz kórus régi és mostani tagjait és 
minden érdeklődőt várunk egy sok énekléssel 
egybekötött találkozóra, szeretetvendégségre. 
Az alkalom szervezője: Csorba István   

  
Október 16. vasárnap 

Istentiszteletek a szokott rendben  
19.00 – Férfikör 
 

 

Október 22. szombat 
Családos kirándulás 

A hittanos családok közös kirándulása 
 a közeli hegyekben 

Friss levegő, közösség és barátkozás! 
(A kirándulást csak alkalmas időjárás esetén tartjuk meg!) 

 
Október 23. vasárnap 

Istentiszteletek a szokott rendben 
11.00 –  az istentisztelet keretében 

 nemzeti ünnepünkre is emlékezünk 
 

Október 30. vasárnap 
Istentiszteletek a szokott rendben  
 

Október 31. hétfő  
REFORMÁCIÓ ÜNNEPE 

11.00 – Ünnepi istentisztelet és megemlékezés 
templomunkban a református egyházközséggel együtt  
 

November 2-6-ig 
Gyülekezetünk delegációjának látogatása 
 Nürnbergben, a St.Sebald gyülekezetben 

 
November 6. vasárnap 

Istentiszteletek a szokott rendben 
16.00 – Családos délután – kisgyermekes családok 

találkozója, a totyogók istentisztelete. Nagyobb 
gyermekek számára gyermek énekkar!  

 
November 12. szombat 

17.00 – Fenyvesi Félix Lajos költő  
 irodalmi zenés estje a templomban 

  
November 13. vasárnap 

Istentiszteletek a szokott rendben 
18.00 – Ifjúsági  istentisztelet 
19.00 – Fészekrakó kör – Fiatal házasok és 

 házasságra készülő fiatalok alkalma   
 Téma: A házasság szakaszai: A felfedezés 
 szakasza 

 
November 20. vasárnap 

Istentiszteletek a szokott rendben 
11.00 – Az örök élet vasárnapján 

az elmúlt egyházi évben elhunyt 
testvéreinkre emlékezünk imádságban. 

19.00 – Férfi kör  
 

November 27.  
Ádvent 1. vasárnapja  

Istentiszteletek a szokott rendben  
11.00 – A konfirmandus csoport bemutatása 
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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: 
Balicza Iván – igazgató lelkész 

  356-97-36/15 
e-mail: balicza@t-online.hu 
Fogadóóra: kedd 9.00-13.00 

szerda 9.00-13.00 
Bencéné Szabó Márta – lelkész 

 356-97-36/18 
Fogadóóra: csütörtök 9.00-13.00 

Bence Imre – lelkész, esperes 
 356-97-36/18 

e-mail: imre.bence@lutheran.hu 
Fogadóóra: hétfő 9.00-13.00 és 14.30-16.30 

péntek 9.00-13.00 
Egyeztetés alapján a lelkészek a megadott 

 fogadóórákon kívül kereshetők 
Dr. Fabiny Tamás – püspök  394-23-35 

tamas.fabiny@lutheran.hu 
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 

 
*************** 

 

 

 
Állandó alkalmak 

Istentiszteletek 
Vasárnap és ünnepnapon: 
9.00 és 11.00 órakor úrvacsoraosztással  
és 18.00 órakor  
Bibliaórai alkalmak 
Hétfő 19.00 – Fiatal felnőttek (FIFE) 
Kedd 9.00 – Imaóra 
Kedd 18.00 – Bibliaóra  
Csütörtök 10.00 – Nyugdíjas-klub 
Énekkari próba 
Vasárnap 19.00 – Schütz kórus próbája  
Ifjúsági órák 
Csütörtök 19.00 – Kapu kör  
(Egyetemista korosztály 30 éves korig) 
Péntek 18.00 – Középiskolás korosztály  
(13-20 éves korig) 
Gyermek alkalmak 
Vasárnap 11:00 – Óvodás gyermekmegőrző 
alsós és felsős hittancsoportok 
Hétfő 10.00 – Baba-mama kör  
(kéthetente – minden hónap 2.és 4. hétfőjén!) 
Csütörtök 17.00 – Alsós hittan és felsős hittan 
Péntek 16.00 – Konfirmációs óra 
Cserkészet 
Hétfő 16.15 – leányőrs összejövetele 
Csütörtök 17.00 – fiúőrs összejövetele 
Rendszeres alkalmak a Budagyöngyén 
Istentisztelet 
Vasárnap és ünnepnapon: 
9.00 órakor úrvacsoraosztással    
Bibliaóra  
Hétfő 17.00  
Hittanóra 
Szerda 17.00 – Alsós gyermekek számára  
Havi rendszeres alkalmak  
Minden hónap 1. vasárnapján 16.00 órától Csa-
ládos délután – totyogók istentisztelete (legkisebb 
gyermekek és szüleik közösségi alkalma) és 
gyermekénekkar 
Minden hónap 2. vasárnapján 19.00 órakor az 
istentisztelethez kapcsolódva: Fészekrakó kör (fi-
atal házasok és házasságra készülő fiatalok al-
kalma) 
Minden hónap 3. vasárnapján 19.00 órakor  
az istentisztelethez kapcsolódva: Férfi Kör  
(beszélgetős alkalom férfiaknak) 
Minden hónap 3. csütörtökjén 19.30-tól 
Házaspáros kör  

 
Felnőttek részére keresztelői és konfirmációi 
felkészítés tartunk. Jelentkezni személyesen és 
telefonon lehet a lelkészeknél. A felkészülés 
személyes beszélgetéseken és a hétfői FIFE al-
kalmon történik!  
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Imsi a dobozban, Jónás a  

kisbuszban! 
(rövid beszámoló a táborból) 

 
Ha június akkor tábor. Így van ez évek óta. Idén 
újra „Szúnyog szigetre” mentünk. Igaz, a becsüle-
tes neve nem ez a táborhelyünknek, de 2010-ben, 
amikor ott táboroztunk egy csapásra 100 szúnyo-
got fogtunk, tehát ráillett az elnevezés. Most idén 
a június 26-tól július 2-ig tartó táborunkban azon-
ban Szúnyog szigeten nem sok szúnyogot láttunk. 
Úgy látszik, hogy az előző évben mindet agyon-
csaptuk.  
Idén a 75 résztvevő tehát szúnyogmentes napokat 
élvezhetett a szigetmonostori Árnyas sziget Ifjú-
sági Táborban, ahol Ha hív az Úr címmel tartot-
tuk meg hetünket. A cím a feldolgozandó témára 
utalt: Jónásnak, a hűtlen prófétának a történetét 
ismertük meg a keret mese során, és a foglalkozá-
sokon, s közben aktuális kérdésekről beszélget-
tünk a fiatalok csoportjaiban.  A keret mese során 
minden napra szemlélői és résztvevői lehettünk a 
történetnek. Első nap, még reggeli előtt az udva-
ron szólalt meg nagy erőkkel az ÚR hangja, és 
láttuk, ahogy az ébredező Jónás, az Úr parancsa 
ellenére más irányba indul el. Másnap együtt 
szálltunk fel a Tarsis felé vivő hajóra (együtt me-
hettünk be a fából készült ebédlő-épületbe) ahol a 
hajós kapitány vendégül látta az utasait, s amikor 
a vihar tombolni kezdett, akkor rémültünk meg. 
Majd együtt kellett megkeresni Jónást, végül egy 
kartondoboz mélyén horkolt, s ott bukkantak rá a 
legkisebbek, akik el is kiáltották magukat: itt van 
Imsi (mert hát Imsi játszotta Jónás szerepét!), s őt 
a tengerészek kidobták a hajóból. Mit tesz Isten, 
épp arra gördült egy nagy uszonnyal és hatalmas 
fogakkal felékesített kisbusz, amely elnyelte az 
engedetlen prófétát.  

 
Volt nap, amikor mindenki zsákruhába öltözött, 
mert Jónás prédikációjára Ninive királya bűnbá-
natot hirdetett, s végén pedig egy hatalmas plüss-
kukac tényleg végigmászott a táboron, s a tábor 
közepén hirtelen kinőtt bokor ki is dőlt a kukac 

miatt. A tábor során nemcsak a bibliai történetet 
ismerhettük meg alaposan, hanem közben a részt-
vevőkből álló „családok” szemléletes és sokszor 
nagyon szórakoztató feladatokat oldottak meg. 
Volt, amikor a hajósok indulóját kellett megkom-
ponálniuk, máskor pedig színdarabot adtak elő „A 
makacs ninivei” címmel. Az utolsó este pedig a 
féreg gyökérrágó munkájának örömére a családok-
nak a Féreg tánca címmel  kellett megkomponálni-
uk egy jelenetet.   

 
De voltak kötetlen játékok, sportolási lehetőségek, 
nagy sikere volt a társasjáték-klubnak és a Beugró 
című közösségi játéknak. Idén új színfolt volt az, 
hogy a 17 éven felüliek ún. mentor-gárdát alkottak, 
és ők sok mindenért vállalták a felelősséget. Töb-
bek között ők szerveztek egy éjszakai vetélkedőt 
is, amely – már csak a kötelező korai takaródó el-
maradása miatt is – nagy élmény volt.  A kerékpár 
túra sem szakadt félbe, mert a hatalmas zápor meg-
érkezésünk után 15 perccel eredt el. De nem feled-
kezhetünk meg a lelki üzenetet adó áhítatokról és 
az ahhoz kapcsolódó nagy éneklésekről sem.  
 

 
 
Sokan úgy jöttünk el a tábor végén, hogy már azt 
tervezgettük: Milyen lesz majd a 2012-es tábor?! 
Mert a Budavári Tábor nélkül nem nyár a nyár! 
 

   



XVI. évfolyam 2011/3 9. oldal  Budavári Hírmondó 
   

  

 
Élet a szabadban 

„A tábor a cserkészélet legvidámabb része. Isten 
szabad ege alatt élni, hegyek és fák és madarak és 
állatok és tavak és folyók társaságában – azaz a 
természetben élni, a magatok kis vászonotthoná-
ban, főzni magatokra, s mindent fölfedezni – 
mindez olyan egészségessé és boldoggá tesz, ami-
lyenné sohasem válhattok a város kőrengetegében 
és füsttengerében.” – írta 1908-ban Baden-Powell 
a cserkészet alapítója.*  És milyen igaza is volt, 
hiszen ezt éljük át mi is évről-évre a táboraink-
ban! 

 
Az év sűrűjéből kikerülünk a szabadba, ahol csak 
mi vagyunk, ahol mi építünk magunknak otthont. 
Olyan közel a természethez, amennyire csak le-
hetséges.   
Az elmúlt nyáron Felsőpetényben táboroztunk. 
Pontosabban szólva a falu közelében levő erdő-
ben.  
Táboraink tíz-tizenegy naposak, amit három na-
pos építő tábor előz meg. Az itt résztvevő kicsiny 
csapat azon fáradozik, hogy minél kényelmesebb, 
minél otthonosabb legyen a lakhelyünk. Ezekben 
a napokban felépül a GH, azaz a gazdasági hiva-
tal, ahol minden összefut. Ide érkezik be a tábor 
élelme, és itt tároljuk a csapat összes felszerelését. 
Ezért igen komoly polcrendszert és kiadó pultot 
kell hozzá építeni. Aztán felépül a rover** őrs 
körlete, tűzhellyel, asztallal, mosogatóval és für-
dővel, felépül a táborkapu és felállítjuk a zászló-
rudat és a táborkeresztet. Mindezt az erdőben ta-
lált, kidőlt fákból és hozatott deszkákból kötözés-
sel építjük fel. És mire minden elkészül, benépe-
sül a tábor. Elsőként a cserkészek érkeznek meg, 
majd három nappal később már a kiscserkészek 
hada foglalja el új lakhelyét. Az idei táborunkba 
még a legidősebb csapattagok is ellátogattak egy 
hétvégére. Így lett ötvenkét lakosa a felsőpetényi 
erdőnek.  
A tábor elején a cserkészek is építkeznek. Minden 
őrs sátrat állít magának, és a rover őrséhez hason-

ló körletet épít fel, hiszen az étkezések is őrsönként 
zajlanak. Minden őrs magára főz, így a szorgalma-
sabbak már tíz-tizenkét éves korukra megtanulnak 
paprikás krumplit, gulyáslevest vagy éppen mákos 
gubát készíteni. És a közös „háztartás” vezetése 
felelősségre nevel. Mert a terheket meg kell oszta-
ni, feladat ugyanis akad bőven. Hiszen rendet kell 
tartani a körletben, főzni kell, mosogatni kell és 
vizet kell hordani a GH-ról, és valakinek arra is 
kell gondolnia, hogy az esti tábortűzre elkészüljön 
az őrs kis előadása, tábortűzi száma.  
A kiscserkészek élete viszont csak játék és mese. 
Amikor megérkeznek, őket már kényelmes körlet 
várja, ők még nem építkeznek, de feladatuk azért 
akad. Segítenek a kiscserkész konyhán, és tőlük is 
elvárják a roverek, hogy rend legyen a sátor-
szemlére.  
Így táborozunk együtt kicsik és nagyok, cserkész-
életünk legvidámabb részét együtt eltöltve, sok új 
élménnyel gazdagodva. Mert csodálatos az élet a 
szabadban. 

Bence Győző 

 
  * Baden-Powell: Cserkészet fiúknak (Scouting for Boys) 
Bp. Magyar Cserkész Szövetség, 1994 
** Rover őrs: a legidősebb korosztály (18-25 év közöttiek)  
 
 

 
 

 
Áprily Lajos  

Vándor 
 
A nyugtalan patak lelkét szeretted,  
suhogó völgyek útjait követted.  
 
Gyönyörködtél gátnál, zuhatagoknál,  
de mindig új szépség után futottál.  
 
Mi lenne, hogyha egyszer nem sietnél,  
s megállnál egy tónál: Genezáretnél?  
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Tisztelt Budavári Gyülekezet,  

Kedves Testvéreim! 
 
Nagy megtiszteltetés és egyben öröm is szá-
momra, hogy teológiai tanulmányaim végén a 
gyakorlati évemet a Budavári Evangélikus Gyü-
lekezet közösségében tölthetem Bence Imre es-
peres úr irányításával. A nevem László Virgil. 
1980. január 21-én születtem Debrecenben. 
Gyülekezeti gyökereim is oda kötnek. Szüleim 
mindketten egészségügyi dolgozók voltak, ma 
nyugdíjasok.  

 
1998-ban érettségiztem a Debreceni Református 
Kollégium Gimnáziumában, majd az ELTE Ál-
lam- és Jogtudományi Karára iratkoztam be, 
ahol 2003. nyarán avattak jogi doktorrá.  
1998 és 2003 között a Vizafogó utcai Luther 
Otthon lakója voltam, amely időszakra igen há-
lás szívvel emlékezem mind a mai napig.  
Belső elhívásnak engedve 2003 őszétől az 
Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-
lelkész szakán, nappali tagozaton folytattam 
tanulmányaimat. Emellett főállásban a Magyar-
országi Evangélikus Egyház Budapesti Kollégi-
umai Rózsák terei középiskolai kollégiumában 
nevelőtanárként dolgoztam három tanéven át, 
2003-tól 2006-ig. 
A 2006/07 és 2007/08 tanévekben ösztöndíjas 
hallgatóként az amerikai Ohio állambeli 
Columbus-ban, a Trinity Lutheran Seminary-n 
folytattam teológiai tanulmányaimat, ahol a 
Master of Theological Studies szakon teológusi 
diplomát szereztem. Az egyetem professzori 
karának döntése alapján elnyertem a Theodore 
Liefeld Prize in Biblical Interpretation díjat, 
amire külföldi hallgató esetében korábban nem 
volt példa. Ebben a két évben a columbusi Ma-
gyar Református Gyülekezetben végeztem 
időnként gyülekezeti munkát.  

Hazaérkezésem után folytattam itthoni teológiai 
tanulmányaimat, és mindemellett főállásban 
egyházunk Országos Irodája Külügyi Osztályá-
nak munkatársa lettem. Itt dolgoztam egészen 
múlt év szeptemberéig, amikor mint az Evangé-
likus Hittudományi Egyetem Doktori Iskolájának 
hallgatója kezdtem kutatásokba újszövetségi és 
teológiatörténeti szakterületen dr. Cserháti Márta 
és dr. Fabiny Tibor doktoranduszaként. Ezzel 
párhuzamosan az Északi Evangélikus Egyházke-
rület püspöki hivatalába kerültem félállásban, 
ahol dr. Fabiny Tamás püspök úr teológiai és 
külügyi referense vagyok.  
Idén augusztusban megházasodtam. Feleségem, 
Agod Anett, jogász és végzős teológushallgató, 
aki gyakorlati évét a cinkotai gyülekezetben 
szintén most kezdte meg. Nagy áldás számunkra, 
hogy együtt haladhatunk a hatodéves képzésben, 
megoszthatjuk egymással tapasztalatainkat. 
Alapító tagja vagyok a korábban zömmel evan-
gélikus teológusokat tömörítő Jelenlét Műhely 
Egyesületnek, melynek gondozásában lapunk, a 
„Kairosz” három száma jelent meg eddig. Alapí-
tó tag vagyok a Független Értelmiségiek Debre-
ceni Szent László Körében is.  
A keresztény spiritualitás minél teljesebb spekt-
rumának megismerésére törekszem. Így többek 
között 2006 nyarán egy barátommal és teológus-
társammal végigjártam a Szent Jakab útja (El 
Camino) néven ismert, Santiago de 
Compostelába vivő mintegy 800 kilométeres za-
rándokutat, amely életem egyik legfontosabb lel-
ki élményének bizonyult. Amerikai tanulmánya-
im alatt pedig a „Monastic Spirituality” című 
kurzus keretében lelkigyakorlaton vettem részt a 
Kentucky állambeli Gethsemani Abbey trappista 
kolostorában, Thomas Merton egykori otthoná-
ban. Egyházunk ifjúsági majd fiatal felnőtt kon-
ferenciáin, táboraiban rendszeres résztvevő vol-
tam, és többféle hazai lelkigyakorlatot végeztem.  
Főbb érdeklődési területeim a teológia, más val-
lások, a történelem, és habár kevés időm jut rá-
juk, nagyon szeretek úszni, biciklizni, sakkozni, 
gitározni. 
Bízom benne, hogy a ránk váró esztendőben sok 
közös lelki élményben lesz részünk, melyek so-
rán együtt erősödhetünk hitünkben, a testvéri 
szeretetben és Isten ismeretében, egymást segítve 
és támogatva a Krisztuskövetés útján. Ehhez kí-
vánom Isten áldását mindannyiunk személyes 
életére és a gyülekezetre mint a Jézus Krisztus 
képére formálódni akarók közösségére egyaránt.  

 
László Virgil 
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Túrmezei Erzsébet 

Közelebb az Úrhoz! 
 

Bár tűnnek az évek, 
percek elsuhannak, 
aki Krisztus híve, 
ó, milyen jó annak. 
Minden óra múltán 
egy az, amit érez: 
Közelebb az Úrhoz! 
Szerető szívéhez! 
 
Mindenen keresztül: 
napsütésen, vészen, 
mígnem fénylő arca 
felragyog egészen, 
mígnem az utolsó 
árny is semmivé lesz: 
Közelebb az Úrhoz,  
szerető szívéhez. 
 
Őbenne nyugodva, 
Őbenne pihenve, 
mit árt, ha vihar zúg 
bősz birokra kelve. 
Kebelén a lélek 
szent nyugalmat élvez. 
Közelebb az Úrhoz! 
Szerető szívéhez! 
 

 
 

********************************** 
 

 

 
 

Keresse gyülekezetünket az 
 iWiW és a Facebook   
közösségi portálokon is! 

 

********************************** 
 

 
Köszönjük, hogyha támogatta 

 gyülekezetünk működését! 
 
Kérjük, ne feledkezzen meg arról, hogy csakis a 
gyülekezet tagjainak az adományából tudjuk fenn-
tartani gyülekezetünket! 
Ha fontos Önnek a gyülekezetünk sokrétű szolgá-
latának megőrzése vagy annak fejlesztése, akkor 
kérjük, hogy adományait juttassa el pénztárunkba, 
vagy számlaszámunkra.  
 
Az alábbi kis történet egy rábaközi faluban játszódott 
a '80-as évek elején: 

Az egyházközség gondnoka egy teheneket 
tartó, bölcs parasztember volt. Sokan hordták 
tőle a tejet. Egy alkalommal a pártfunkcioná-
rius fia ment tejért (aki szintén evangélikus 
volt valaha), s a tejmérés közben megszólítot-
ta őt a gazda: 
- Te, fiam! Fizettetek ti már az idén "egyház-

adót"? (így nevezték a ma hivatalosan egy-
házfenntartási járuléknak nevezett ado-
mányt)  

- Tudja bátyám, hogy mi nem vagyunk vallá-
sosak! – hangzott az ifjú válasza. 

- Tudom, biz, de egyházadót minden rendes 
ember fizet! – mondta a gondnok. 

Másnap már vitte is a család a gyülekezetnek 
járó adományt. 

A Budavári Gyülekezetünkben a nyilvántartottak-
nak csak közel egyharmada járul hozzá évente a 
kiadásainkhoz. 
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Hírek - Hírek - Hírek – Hírek

 A pünkösdi Evangélikus Fesztivál keretében jú-
nius 12-én adtuk át alapítványunk kuratóriumá-
nak döntése alapján a Csonka és a Várady díja-
kat. A Csonka Tibor által a lelkészképzést támo-
gató alapítvány kamataiból a gyülekezetünkben 
szolgáló teológushallgatók részesültek: Arató Ló-
ránt, a hitoktatásban végzett munkájáért; Bajnóczi 
Márió, a kisegítő kántori szolgálatáért; Bence Győ-
ző, a cserkészcsapatban végzett munkájáért; Bolba 
Márta gyülekezetünk hatodéveseként kapott tá-
mogatást. A Várady Lajos gyülekezetépítő mun-
kájára emlékező alapítvány kamataiból az orszá-
gos bibliaversenyen résztvevő alsós csapat tag-
jai: Heinczinger Márton és Heinczinger Bence, 
Miklós Eszter és Szilvágyi Lilla; a hittanórákon 
való aktív részvételért Oláh Boróka; az ifjúsági 
körből pedig Lovay Richárd részesült alapítványi 
elismerésben. A díjakat Csorba István, a kurató-
rium tagja adta át.  

 Június 26-tól július 2-ig tartott a gyülekezetünk 
gyermek, családi és ifjúsági tábora, ahol ebben 
az évben Jónás történetét dolgoztuk fel „Ha hív 
az ÚR” címmel. A szigetmonostori Árnyas Szi-
get Ifjúsági Táborban megtartott egész hetes al-
kalom jó lehetőséget jelentett a kisgyermekes 
családoknak és a hittanos gyerekeknek a közös-
ség megerősítésére.  

 Június 27-től július 2-ig tartott Piliscsabán az 
egyházmegye hitmélyítő hete, amelyen Jézus 
példázatai alapján Balicza Iván szolgált igehirde-
tés-sorozattal. 

 Július 7-én a kouvolai testvérgyülekezetünk fér-
fikórusa koncerten szolgált közöttünk.  

 Július 7-17-ig volt Felsőpetényben a Dévai Bíró 
Mátyás Cserkészcsapat nyári tábora, a tábor va-
sárnapi istentiszteletein Bence Imre, ill. Füke 
Szabolcs lelkészek szolgáltak igehirdetéssel és 
úrvacsoraosztással, a közel 40 fős kelenföldi és 
vári cserkészekből álló csapat számára.   

 Július 9-én a soproni evangélikus templomban 
avatta lelkésszé Bolba Márta lelkészjelöltet 
Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyház-
kerület püspöke. Bolba Márta, aki 2010 szep-
temberétől 2011 júniusáig volt a gyülekezetünk-
ben gyakornok, a Hittudományi Egyetem dokto-
randuszaként folytat majd további tanulmányokat. 

 Július 19-23-ig Juha Palm vezetésével egy öttagú, 
fiatal felnőttekből álló csoport vendégeskedett Bu-
dapesten a kouvolai testvérgyülekezetünkből. A 
kirándulások és a kulturális programok mellett a 
gyülekezet fiataljaival találkoztak. 

 Július 21-én TV-felvétel volt a templomunkban, 
amelynek keretében a gyülekezetünk ifjúsági kö-
rével együtt mutattuk be a templomunkat. A mű-
sort az MTV szeptember 4-én közvetítette.  

 Július 22-én vettünk búcsút Dr. Győri József 
egyetemi tanártól, a Budai Egyházmegye volt 
felügyelőjétől a kispesti evangélikus templom-
ban. Dr. Győri József több cikluson keresztül 
volt a Budai Egyházmegye felügyelője 2006-ig. 
Szolgálata Isten ajándéka volt az egyházmegye 
épülésére.  

 Július 24-től augusztus 11-ig tartott a Magyar 
Cserkész Dzsembori Csapat tábora és részvétele 
a Svédországi cserkész-dzsemborin. Az idei vi-
lágtalálkozón a közel 140 fős magyar küldött-
ségben a mi cserkészeinket Bence Zsolt képvi-
selte. Az utazását az alapítványunk támogatása 
és több magánszemély áldozatos segítsége tette 
lehetővé. 

 Július 31-én az istentiszteletünk keretében emlé-
keztünk a norvégiai terrortámadás áldozataira. 
Istentiszteletünkön Fabiny Tamás püspök prédi-
kált, és beszédet tartott Laila Kind Rönnholm, a 
Norvég Királyi Nagykövetség első titkára.  

 Az Evangélikus Kántorképző Intézetben (Fót) 
tartott nyári tanfolyamokon gyülekezetünkből 
Balás Dóra, Bajnóczi Bence, Szebik Borbála és 
Szebik Anna vett részt.   

 2011. július 30. és augusztus 7. között Hegyhát-
szentjakabon volt Mevisz-Bárka tábor. A tábor 
több mozgássérült intézetben lévő fiatalnak adott 
közösségi lehetőséget. A tábor vezetője Bence 
Orsolya volt, és gyülekezetünkből három fiatal 
vett részt segítőként a táborban.   
Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ) várja 
az önkéntes segítők jelentkezését.  

 Augusztus 23-24-én volt az első országos lelkész-
találkozó Bonyhádon. A találkozó vendége az a 
Klauss Douglass volt, akinek az ’Új reformáció’ 
című könyvét a gyülekezetünkben is végigele-
meztük.  

 Szeptember 1-jén 91 éves korában elhunyt Csákó 
Gyuláné Pusztai Mária testvérünk és volt munka-
társunk. Mária néni 83 éves koráig a Lelkészi 
Hivatalban dolgozott, szívén viselte a gyülekeze-
tet, és annak szinte minden tagját ismerte. Teme-
tése szülővárosa, Orosháza temetőjében volt.  

 
 
 
 
 

Budavári Hírmondó  
az Egyházközség tájékoztató hírlevele  

Tördelés: Varga Katalin 
Felelős kiadó: Balicza Iván, igazgató lelkész  

A Budavári Hírmondó az NCA pályázati  
támogatásának segítségével jelenik meg. 

Nyomdai munkák: Rózsadomb Contact Kft. 


