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Budavári Evangélikus Egyházközség Hírlevele XVII. évfolyam 2012/2. szám  Pünkösd 

„Mert a múlt, jelen és jövendő bűnöknek egyetlen orvossága Krisztus testamentuma, 
feltéve, hogy ahhoz rendíthetetlen hittel ragaszkodunk, és hisszük, hogy az nekünk 
kegyelemből és ingyen adatik, amint azt a testamentum igéi hirdetik.” 

Luther Márton: Az egyház babyloni fogságáról 
  

A pünkösdi válasz 
 
 

Sokan hallhatták azt a városi legendát, amely 
szerint lelkes „hittérítők” falfirkával akartak 
misszionálni, s felírták festékkel a falra: „A vá-
lasz Jézus Krisztus!” A következő éjjelen má-
sok aláírták: de mi a kérdés?  
Valóban, mi keresztyének hajlamosak vagyunk 
arra, hogy Jézust minden kérdésünkre válasznak 
tekintsük. Olykor már én is kaptam kritikát: mi-
ért öntötök le mindent ezzel a kegyes szósszal: 
Jézus szeret! Vagy azzal: Jézus az életed meg-
oldása! S őszintén meg kell látnunk, hogy ha mi 
el is jutottunk arra a hitre, hogy Jézust életünk 
Megmentőjének, Megváltójának és ebből faka-
dóan megoldásának tekintjük, sokaknak nem 
egyszerűen azt kell megmutatni, hogy mi hova 
jutottunk el, hanem azt, hogy milyen úton. Be 
kell látnunk, hogy azzal, ha kimondjuk, hogy 
Jézus Krisztus a válasz, nem vesszük észre azt, 
hogy olyan valamit kínálunk késztermékként, 
ami nem kész termék.  
Arról is meg vagyok győződve, hogy nem ne-
künk kell megadni, hogy mi legyen mások vá-
lasza, nekünk azt kell elérni, hogy meghallják a 
kérdéseket.  
Jézus egy alkalommal arról kérdezte a tanítvá-
nyokat, hogy mit gondolnak róla az emberek. 
Néhány választ felsoroltak a tanítványok. De 
ezután felhangzott egy jól ismert kérdés: „És ti 
kinek mondotok engem?” Számomra nagyon 
fontos ez a kérdés. Mert nem az az izgalmas 
sohasem, hogy mások hogyan vélekednek, ha-
nem az, hogy van-e önállóan kiérlelt válaszunk. 
Nem agy-mosottak csapata a keresztyénség, 
hanem azok serege, akik megtalálták a saját vá-
laszukat, mint ahogy Péter is. Hallhatta, hogy 
minek, és kinek mondják az emberek Jézust. És 
neki mégis volt különvéleménye. Jézus nem 
egy próféta, nem egy a földre visszatért, újra 
megtestesült nagy ítélethirdető. Péter nem an-

nak tartja a Mestert, amit a közvélemény és a 
közhangulat sugall, amit a többség mond. Nem 
demokratikus az ő hitvallása, azaz nem a több-
ség tetszéséhez igazodó. Egyszerűen felel. Így 
olvassuk pünkösd egyik igéjében: Te vagy a 
Krisztus, az élő Isten Fia! (Mt 16,16). 
Jézus ezt hallva beszélt arról, hogy ilyen választ 
csak az tud adni, akiben Isten munkálkodik. Pé-
ter válasza igazán pünkösdi válasz, a Lélek adta 
felismerés. Nem közhely, nem kegyes szósz, 
hanem a szív felismeréséből fakadó vallomás. 
Nem arra utal csupán, hogy kegyetlen kegyes-
ként milyen útra akarunk másokat kényszeríte-
ni, hanem arra, hogy őhozzá milyen utat talált 
meg az Isten. S ebben a válaszban már nem is 
az az izgalmas, aki mondja, hanem az, aki 
mondatja: A szívben munkálkodó, hitbeli fel-
ismerést és látást adó Isten, aki Lelke által mun-
kálkodik. Mert ilyen válasz csak felülről és ez-
által belülről fakadhat.  
Most arra van szükségünk, hogy erre a felülről 
és belülről fakadó válaszra eljussunk. Ne azt 
követeljük, hogy a világ minden kérdésünkre 
„Jézussal” válaszoljon, hanem arra vágyjunk, 
hogy életünk minden kérdéses helyzetében a 
Lélek által tudjunk választ adni, felismerve azt, 
akiben értünk munkálkodott a mindig javunkat 
akaró Úr.  
Imádkozzunk: Pünkösdi Lélek! Tedd teljessé 
látásunkat, hogy felfedezzük a názáreti Jézus-
ban a Megváltót. Tedd nyitottá szívünket, hogy 
ne a többség ízléséhez igazodjunk. Tedd bátorrá 
a lelkünket, hogy Krisztust felismerve őszinte 
erővel tudjuk tenni mindazt, amit vársz tőlünk 

Ámen. 
Bence Imre 
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Pünkösd 
 
Pünkösd eredete az ószövetségi időkre nyúlik 
vissza (vö.: 3Móz 23,15-16). Ahogy a zsidó-
ságban a Pászkaünnep időszakának, úgy a ke-
reszténységben a húsvéti ünnepkör befejező 
nagy ünnepének tekintették mindig is. A zsidó 
hagyományban a „Hetek ünnepének” hívták, 
hiszen a Pászkaünnep után hét héttel tartották. 
Ugyanígy a kereszténységben is a Húsvéttól 
számított ötvenedik napra esik; innen a görög 
elnevezése is: „pentékoszté”, azaz ötvenedik, 
amiből a magyar „pünkösd” szavunk származik.  
A zsidóságban ez az aratás első zsengéjéért való 
hálaadás napja, de a Tóraadás ünnepének is ne-
vezik, hiszen ekkor ünneplik a Mózesnek adott 
Sínai-hegyi kinyilatkoztatást, különös tekintet-
tel a Tízparancsolatra. Roppant izgalmas az új-
szövetségi Pünkösd, mint az ezzel való párhu-
zam, hiszen már Ezékiel prófétánál elhangzik 
az ígéret: „Új szívet adok nektek, és új lelket 
adok belétek… Az én lelkemet adom belétek, és 
azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim sze-
rint éljetek, törvényeimet megtartsátok és telje-
sítsétek.” (Ez 36,26-27). 
A párhuzam azonban a másik oldalról is fenn-
áll. A megígért Szentlélek kitöltetése mellett 
Pünkösd az egyház születésnapja is. Ez pedig a 
legnemesebb értelemben vett aratási hálaünnep: 
az addig bátortalan tanítványok előmerészked-
nek és Péter apostol prédikációjára mintegy há-
romezren megtérnek (ApCsel 2,41). Ez a há-
romezer ember annak a nagy aratásnak az első 
zsengéje, az első kévéje, amire korábban Jézus 
is utalt. (Mt 9,37-38) 
Iréneusz egyházatya írja: „A szárazföld sem hoz 
termést, csak akkor, ha nedvességet kap, és ek-
ként mi is, kik eleivel száraz fák vagyunk, soha-
sem teremhetünk életet az odafentről való eső 
nélkül.” A földet művelő emberek szerint a má-
jusi eső aranyat ér. Ez fordítva is igaz: ha nincs 
májusban eső, akkor nem lesz a termés sem 
mennyiségileg, sem minőségileg olyan bőséges 
és szép, amilyennek lennie kellene. Ahogy a 
földműves eső után kémleli a májusi kék eget, 
úgy várhatjuk mi is a pünkösdi szél zúgását. 
Várhatjuk az odafentről való esőt, hogy száraz, 
lassan kicserepesedő lelkünk újra éltető nedvet 
kapjon és a húsvéti magvetés szárba szökken-
jen, kivirágozzon és bőven termő gyümölcsöket 
hozzon, melyek illatozóak, jóízűek és gyönyör-
ködtetik a Gazdát. Áldott májusi eső, Istennek 
Szentlelke jöjj hát, mert nagyon várunk már! 
 

László Virgil 

Túrmezei Erzsébet 

Csak egyet, Uram! 
 

Ne gazdagságot!  
Szebb szűkösen és  
Szebb kegyelemből!  
Ne hosszú létet.  
Egyetlen perc is  
Éveket érhet,  
ha Te megáldod.  
Csak egyet, egyet!  
Csak égő szívet!  
Csak égi lángot!  
 
Pünkösdi szívet.  
Úgy dobog az, mint 
pergő dobok ha  
riadót vernek.  
Töri a zárat:  
ki a viharba,  
úttalan útnak,  
dühös tengernek!  
Szíveket nyerni,  
világot venni,  
minden bálványnak  
harcot üzenni,  
tengeren túl és  
tengeren innen…  
Előre, mindig  
előre menni!  
 
Árvizi hajós:  
evezni bűnök,  
nyomorok, könnyek  
zavaros szennyén  
életet mentve,  
elmerülőknek  
kereszt kegyelme  
titkát jelentve.  
És ha közönynek  
hidege ér is  
fagyos dermesztőn,  
mégis lobogni,  
mégis elégni  
mennyei lánggal:  
életet nyerőn,  
életet vesztőn.  
Pünkösdi szívet!  
Pünkösdi szívet!  
felér az, Uram,  
garmada kinccsel,  
évek sorával.  
Csak egyet kérek:  
pirosan égő  
pünkösdi szívet!  
 
Négy szelek felől  
törj elő, Lélek!  
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Lelkészi jelentés a Budavári  

Gyülekezet 2011. évi életéről 
 
Ismerjük a puzzle játékot, talán mindegyikőnk 
tett már kísérletet, hogy ezernyi apró képrész-
letből összeállítsa az egészet. Türelmet, figyel-
met, kitartást igénylő munka.  
Esztendőről-esztendőre a lelkészi jelentésben 
összefoglaljuk gyülekezetünk életét. Az év 365 
napja, az elvégzett szolgálatok, örömök és ku-
darcok, közösségi életünk eseményei – ezek 
gyülekezetünk képének puzzle darabjai. Ezer-
nyi részlet van. De vannak jellemző részletek, 
amelyek segítik a tájékozódást, a kép kirakását. 
Amikor az egyházról/gyülekezetről beszélünk, 
ez alatt nem épületet, intézményt, arctalan va-
lamit kell értenünk. Az egyháznak arca van! A 
gyülekezet a szentek közössége, Krisztus népe, 
Isten családja. Egymáshoz tartozunk, közünk 
van egymáshoz. 
Egyházunk alapvető hitvallása, az Ágostai Hit-
vallás szerint az egyház a Krisztusban hívők 
közössége, ahol az evangéliumot igazán hirde-
tik, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. 
Kezdjük ezért az ige hirdetésének és tanításá-
nak-tanulásának alkalmaival, az istentiszteletek, 
bibliaórák számbavételével. Rakjuk össze a ké-
peket. Nemcsak a lelkészek és munkatársak el-
végzett szolgálatának képét, hanem mindenki a 
magáét is, úgy olvassák a Testvérek a statiszti-
kai adatokat, hogy közben magukban adjanak 
számot arról, hogy a felkínált lehetőségekből 
ki-ki hogyan, milyen mértékkel élt.  
2011-ben 254 istentiszteletet tartottunk, ebből 9 
családi és gyermek istentisztelet volt, 13 egy-
házzenei istentisztelet és 2 ökumenikus isten-
tisztelet (imahét és pünkösdi ökumenikus 
vesperás). Az istentiszteleten résztvevők számát 
természetesen csak közelítő pontossággal lehet 
megadni: átlagosan 64 fő. Ennek megértéséhez 
tudni kell, hogy egy vasárnapon általában négy 
istentiszteletet tartunk, a reggel 9 órást, ezen 55 
az átlagos szám, a de. 11 órást, amelyen átlago-
san 120-an szoktak lenni, az este 6 órást, ame-
lyen 13 igehallgató az átlag, és ezeken kívül a 
Szilágyi Erzsébet fasori kápolnában tartunk 9 
órakor istentiszteletet, amelyen 28 az átlaglét-
szám. Most kérem a Testvéreket, hogy ki-ki 
maga is vegye kezébe hitéletének ezt a puzzle 
darabkáját és gondolja meg, hogy ő maga hány 
alkalommal élt a bőségesen adott istentiszteleti 
lehetőséggel.  
Az igehirdetési alkalmakhoz hozzá tartoznak az 
ige tanulásának alkalmai is, a bibliaórák. Bib-

liaórákat korcsoportok szerint tartunk. A felnőtt 
bibliaórai csoportok száma 6, éves összesség-
ben 188 bibliaórát tartottunk. Ezeken a résztve-
vők átlagos száma 12 volt. A felnőtt bibliaórá-
kon kívül van 2 gyermek és ifjúsági csoport, 
számukra 81 bibliaórát tartottunk, 13 fős átla-
gos létszámmal. 
Vannak még egyéb, havi rendszerességgel ta-
lálkozó csoportok (fészekrakók, szülők, férfi-
kör, énekkar), és házi csoportok (Szőlőszem, 
40-esek köre), amelyek 63 alkalommal jöttek 
össze, átlagosan 35 fős létszámmal. 
Az ige tanítása, tanulása szempontjából nagyon 
fontosak a hittanórák. Gyülekezetünkben 6 hit-
tanos csoport van, és ugyancsak 6 csoportnak 
tartunk iskolai hitoktatást. Összesen 58 gyer-
mek részesül hitoktatásban, örvendetesen igen 
magas volt a megtartott hittanórák száma: 924. 
2011-ben 13 gyermek konfirmált, számukra 28 
konfirmációi oktatást tartottunk. A gyermeke-
ken kívül 9 felnőtt testvérünk is megerősítést 
nyert a hitben konfirmációja során. 
Az eseti, ún. kazuális szolgálatok is az ige hir-
detésének alkalmai. Esketés 30 pár esetében 
volt, ebből 7 tisztán evangélikus, 23 pedig ve-
gyes pár volt. 
Temetésen 43 alkalommal hirdettük Isten vi-
gasztaló igéjét. 12 férfi és 31 nő testvérünktől 
vettünk búcsút. 
Az ige hirdetése mellett az egyház másik alap-
vető megbízatása a szentségek helyes kiszolgál-
tatása. Az esti kivételével minden istentisztele-
ten ünnepeljük az úrvacsora szentségét. Így 209 
templomi úrvacsorai alkalom volt (az összes 
istentiszteletek száma 254). Az úrvacsorával 
élők száma 6927 volt. Gyülekezetünk tagjai 
egyre inkább felfedezik az úrvacsora áldásait, a 
Krisztussal való legmélyebb és legszemélye-
sebb közösséget, és az istentiszteleten résztve-
vők fele szokott élni ezzel a szentséggel. Itt is 
gondolhatunk arra, hogy tavaly hányszor járul-
tunk az Úr asztalához? 
A másik szentségünk a keresztség. Jellemzően 
gyermekeink, unokáink felé tartozunk ezzel, de 
Istennek legyen hála, hogy hitet és vágyat éb-
reszt a keresztségre olyan testvéreinkben is, 
akik felnőttként nincsenek megkeresztelve. 
2011-ben megkereszteltünk 25 gyermeket, és 4 
felnőttet. 
A gyülekezet és a szolgálatok képének az előb-
bi puzzle darabjai így már kezdik kirajzolni a 
körvonalakat. Vannak azonban még további 
darabok, amelyeket el kell helyezni a képben. 
Ide tartozik a személyes lelkigondozás, a bete-
gek és kórházban lévők, valamint családok lá-
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togatása és a lelkipásztori beszélgetések. 563 
látogatást végeztünk, kisebb hányadban a lelké-
szek – ott, ahol lelkigondozásra is szükség volt 
– nagyobb részben a diakóniai látogató szolgá-
latunk önkéntes munkatársai. Lelkipásztori be-
szélgetésre pedig 109 alkalommal került sor. 
Mint minden évben, tavaly is volt gyülekezeti 
buszkirándulás, gyülekezeti napok, ifjúsági na-
pok, 3 szeretetvendégség, nyári hittanos és csa-
ládos tábor. Új és jól sikerült kezdeményezés 
volt a pünkösdi, utcára kitelepült fesztivál. Az 
ifjúság meglátogatta a finn, kouvolai testvér-
gyülekezetet, felnőttek csoportja pedig Nürn-
bergben a St.Sebald testvérgyülekezetünknél 
töltött 5 napot. Volt ökumenikus imahét, öku-
menikus keresztútjárás és pünkösdi vesperás. Jó 
munkát és szép szolgálatot végzett a Schütz kó-
rus, szerveződött egy gospel kórus. Ezek az al-
kalmak gyülekezetünk belső közösségét és kül-
ső lelki kapcsolatainkat erősítették. 
Az Ágostai Hitvallás szerint az egyház a Krisz-
tusban hívők közössége. Ebben a vetületben is 
meg kell nézni kinek, kinek, hogy mennyire 
igaz ez rá nézve. Alkotó közössége-e, vagy csak 
haszonélvező közönsége a gyülekezet életének 
és szolgálatának? Egyházunk törvénye különb-
séget tesz egyháztagság és egyházközségi tag-
ság között. Az evangélikus egyház tagja minden 
megkeresztelt evangélikus. Az egyházközségi 
tagság azt mondja ki, hogy egy egyházközség 
tagjai azok az egyháztagok, akik lelki, szellemi 
és anyagi erejükkel járulnak hozzá egy egyház-
község életéhez. Ez úgy értendő, hogy a hitéle-
tüket gyakorolják, részt vesznek az istentisztele-
ti életben, és anyagilag, önként vállalt egyház-
fenntartói járulékkal támogatják gyülekezetü-
ket. Ők azok, akik élhetnek jogaikkal, választ-
hatók és választók, a közgyűléseken szavazati 
joggal rendelkezők. Mindenki, aki kapcsolatba 
került az egyházközséggel benne van a gyüle-
kezeti névsorban, de a választói névjegyzékben 
csak az egyházközségi tagok, vagyis leegysze-
rűsítve az egyházfenntartást fizetők szerepel-
nek. Gyülekezetünk névjegyzékében 2797 
evangélikust tartunk nyilván, a választói név-
jegyzékbe viszont csak 582 testvérünk került 
be. Ha kicsit nyersen fogalmaznék, úgy monda-
nám, hogy 2797 gyülekezetünkkel kapcsolatban 
lévőből 582-en járulnak hozzá gyülekezetünk 
fenntartásához. Ez csupán 20%. Ez mondhat-
nám megdöbbentő és tragikus. Fokozottan töre-
kedni kell arra, hogy a gyülekezetünk tagjai 
számára tudatosodjon az anyagi felelősségválla-
lás fontossága. Az lenne kívánatos, hogy ne le-
gyen olyan névjegyzékben szereplő tag, aki 
nem vállal rendszeresen – akármilyen kicsiny – 

hozzájárulást, hiszen a hit kifejezésének velejá-
rója az áldozat, és ez egyúttal a gyülekezethez 
való kötődést is erősíti. Az egyházfenntartást be 
lehet fizetni Lelkészi Hivatalunk gazdasági iro-
dájában munkanapokon 9-13 óra között és va-
sárnap az istentiszteletek előtt vagy után, vagy 
pedig a Hírmondóhoz mellékelt csekken. A leg-
elegánsabb megoldás azonban a bankszámláról 
történő rendszeres megbízás. 
Örömünk, hogy gyülekezetünkben van egy 
mag, akik közösségben vannak Krisztussal is és 
az egyházzal is. Ők azok, akik szolgálatokat is 
végeznek az egyházközségben. Érdemes átte-
kinteni, hogy meglássa mindenki, hány ember 
szolgálatára van szükség ahhoz, hogy a gyüle-
kezet élete eleven legyen... 
A lelki, teológiai munkát négy lelkész végzi: 
Balicza Iván igazgató lelkész, Bence Imre lel-
kész, esperes, Bencéné Szabó Márta lelkész, Dr. 
Fabiny Tamás lelkész, püspök. Irodai, gazdasá-
gi és adminisztrációs dolgozók: Dr. Jász Klára 
gazdasági vezető, Kövesy Emese irodavezető, 
Jász Gyöngyi irodai munkatárs, 2011 decembe-
rétől Angler Mónika irodavezető. Az egyházze-
ne felelőse: Bán István orgonaművész, kántor-
karvezető. A templom és az istentiszteletek elő-
készítését, az iroda és a ház gondnoki munkáját 
Tősér Gáborné egyházfi végzi. Hitoktatás szer-
vezése és végzése Horváth Noémi munkája, 
akit önkéntes munkatársak segítenek. A szere-
tetszolgálat munkáját Bajnóczi Attiláné, Ili vég-
zi. 
A gyülekezetben munkacsoportok működnek, 
önkéntes munkatársként végzik megbízatásukat. 
Az alkalmazásban álló fizetett munkatársak 
száma 8, az önkéntes szolgálattevők összes 
száma meghaladja az 40-et. Ahhoz, hogy egy 
egyházközség jól végezze tevékenységét, a fel-
adatok sokaságát kell elvégezni, és ehhez mun-
katársak kellenek. Van még feladat, és van még 
szükség új munkatársakra. Szeretettel várunk a 
Krisztusért végzett közös szolgálatba minden 
Testvérünket. 
Most köszönetet mondok minden kedves mun-
katársnak a hittel, szeretettel végzett eddigi 
munkáért. Lelkésztársaimnak, elnöktársamnak, 
gyülekezetünk tisztségviselőinek és presbiterei-
nek, irodai munkatársaknak, önkéntes munka-
társaknak. Köszönöm, hogy egy olyan egyház-
községben szolgálhatok, ahol minden szolgatár-
sammal hitben, testvéri szeretetben, megbocsá-
tásban, békességben és kölcsönös segítőkész-
ségben tapasztaljuk meg az egy Úr, Jézus Krisz-
tus szeretetét. 

Balicza Iván 



XVII. évfolyam 2012/2 5. oldal  Budavári Hírmondó 
   

  

Felügyelői jelentés a Budavári 
Gyülekezet 2011. évi életéről 

 
Kedves gyülekezet, kedves TestVérek! 
 
A 2011-es felügyelői jelentés rendkívüli volt: 
azért, mert az elmúlt ciklus utolsó jelentése, 
azért, mert letettem ezt a szolgálatot, 
azért, mert – a fentiek miatt – nem csak 2011-
ről szólt, 
azért, mert a tisztújító közgyűlésen hangzott el. 
 
Így ez az összefoglaló is rendkívüli lesz, hisz 
nem is a jelentésről szól, ezt a TestVérek olvas-
hatják az Interneten vagy a lelkészi hivatalban. 
Mint presbiter továbbra is célom folytatni a 
munkálkodást. „Ismerjük meg és segítsük egy-
mást Krisztus követésében!” 
 
A leköszönő presbitérium: 
 

 
 

Első sor: Fehér Tamás, Sólyom Anikó, Bakó  
Zsuzsanna, Urbán Eszter, dr. Táborszky László, 

Tolnay-Knefély György, Csorba István, Bán Istvánné 
Mögöttük: Kiss József, Herczog Csaba, dr. Buday 

Tamásné, Bence Imre, Madas Zsuzsanna,  
Bor Ferenc, Benczur László, Balicza Iván, 

Madocsai Zsolt, dr. Stúr Dénes, dr. Jász Klára, 
dr.Pőcze Tibor, Albrecht Friedrich, Miklóshalmi 

Péter, Lukács András, Czenthe Miklós, Bán István 
 
Evangélikus énekeskönyvünk gondolatát helye-
zem minden Hírmondónkat olvasó szívébe: 
 

Járj Isten útján hű munkában, 
 Mondj imádságot, éneket! 
 Egyedül benne bízzál bátran, 
 Megújul akkor életed. 
 Ki benne bízik boldogan, 
 Arra az Úrnak gondja van. (EÉ 331,5) 

 
Luther imádsága erősítsen minket: 
Úristen, mennyei Atyánk! Tőled kapunk szünte-
lenül mindenféle jót bőséggel, és te őrizel meg 
minket kegyelmesen naponként minden gonosz-
tól. Kérünk téged, add nekünk Szentlelkedet, 
hogy mindezt teljes szívünkkel, igaz hitben fel-
ismerjük, és kegyes jóságodért s irgalmadért 
hálát adjunk most és örökké. Jézus Krisztusért, 
a te Fiadért, a mi Urunkért. Ámen. 
 
Köszönöm lelkészeinknek, a presbitérium tagja-
inak, a képviselőtestületnek, a tisztségviselők-
nek és valamennyi munkatársunknak a támoga-
tását, akik sokat fáradoznak azért, hogy gyüle-
kezetünk zavartalan működését biztosítsák. Kö-
szönet a munkacsoportoknak, a szolgálatokban 
névtelenül is részt vevőknek, hűséges és meg-
bízható munkájukért! Isten adjon erőt, és erősít-
se mindnyájunk hitét. Jézus Krisztus legyen ve-
lünk vándorlásunkban, szolgálatunkban, hogy 
mindig tiszta célt lássunk magunk előtt. 
 
Fontosnak tartom, hogy ezt a lehetőséget meg-
ragadjam, hogy gyülekezetünk új felügyelőjé-
nek dr. Pőcze Tibornak ezúton is felajánljam 
baráti, TestVéri segítségemet, úgy is mint volt 
felügyelő, úgy is mint presbiter, úgy is mint az 
Úr szolgája. Kívánom, hogy szolgálata Isten 
áldásával gazdag, számára örömöt jelentő le-
gyen. Áldja meg Istenünk életét, adjon erőt, 
egészséget számára! 
 
Ügyeljünk egymásra, a szeretetre, a jó cseleke-
detekre való felbuzdulás végett! 
 
Minden jelentésem előtt, köszöntésem Scholtz 
Gusztáv több mint 100 évvel ezelőtti üdvözle-
tével kezdtem, most az ő szavaival zárom ösz-
szefoglalómat: 
„Tisztelettel üdvözlöm Budavári egyházközsé-
günk minden rendű és rangú tagjait, azzal a kí-
vánattal, hogy az Úr őrizze meg és áldja őket, s 
általuk az ő egyházát a következő évben is, 
mint ahogy őrizte és áldása alatt állott és gyara-
podott ezen egyház a mai napig.”  
 
2012. 05. 07. 

Madocsai Zsolt 
az előző ciklus felügyelője 
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E s e m é n y n a p t á r 
2012.  PÜNKÖSD 

 
Május 27. vasárnap 

Pünkösd ünnepe 
  9.00 – Ünnepi istentisztelet  

igét hirdet: Bencéné Szabó Márta 
11.00 – Ünnepi istentisztelet  

igét hirdet: Balicza Iván 
(a Német ajkú Gyülekezet konfirmációja 
miatt az istentiszteletet a kápolnában tartjuk) 
Istentiszteletet követően: gyülekezeti kávé-
zás, közös beszélgetés  

18.00 – Pünkösdi ökumenikus vesperás –  
zsoltárénekes istentisztelet 
igét hirdet: Vigassy Mihály r.k. plébános 

Istentisztelet a Budagyöngyén: 
 9.00 – Ünnepi istentisztelet 

igét hirdet: Balicza Iván  

Május 28. hétfő 
Pünkösd 2. napja 

  9.00 – Ünnepi istentisztelet  
igét hirdet: Balicza Iván  

11.00 – Ünnepi istentisztelet  
igét hirdet: Bence Imre 

Figyelem: 18.00-kor nem tartunk istentiszteletet! 

Istentisztelet a Budagyöngyén: 
  9.00 – Ünnepi istentisztelet 

 Igét hirdet: Bence Imre 
 

 

Június 1-3-ig  
Reménység Fesztivál  

a Papp László Sportarénában. 
Részletek: http://www.remenysegfesztival.hu  

 

Június 1. péntek 
18.00 – A kisifi és a nagyifi közös alkalma 

grillezés és játék 

Június 3. vasárnap 
Szentháromság ünnepe 

Istentiszteletek a szokott rendben. 
  9.00 – László Virgil lelkészjelölt 

„vizsga istentisztelete” 

Június 5. kedd 
18.00 – Bibliaóra és  

munkaévzáró presbiteri gyűlés 

Június 10. vasárnap 
Budavári Evangélikus Fesztivál 

Tanévzáró nap 
  9.00 – Istentisztelet 
11.00 – Tanévzáró istentisztelet  

 
Közös ebéd 

14.30-tól programok a szabadtéri színpadon:  
néptánc, énekkarok bemutatkozója, mese gyerme-

keknek és felnőtteknek, bábjáték, gyermekek éneke, 
Miska – egyházi könnyűzenei együttes 

Kávéház, borkóstoló, kirakodó vásár, illetve  
gyermekfoglalkozások, kézművesség, játszóház 

18.00 – Szabadtéri evangélizáció 
(Esős idő esetén a programokat részben a templom-

ban részben a kápolnában tartjuk meg.)  
Jelentkezni a közös ebédre 2012. június 3-ig lehet 

a Lelkészi Hivatalban. 
 
A tanévzáró naptól a tanévnyitóig a hétközi alkal-

mak közül csak a keddi bibliaórát tartjuk meg. 
A nyári időszakban egyházunk szervezésében  

többféle konferencia, lelki épülést jelentő  
közösségi alkalom lesz!  

Kérjük, kísérjék ezeket figyelemmel és lehetősé sze-
rint vegyenek részt ezeken az alkalmakon. 

 
 

Június 24 - június 30-ig 
„Nagy emberek találkozása” 

Nyári családos és hittanos tábor Szigetmonostoron 
az Árnyas Sziget Ifjúsági Táborban.  

Korosztályi bibliai foglalkozások, áhítat, éneklések, 
vetélkedők, sport, játékok!  

Várjuk a kisgyermekes családokat, a hittanosokat, 
az ifi tagjait és minden korosztálynak  

megfelelő érdeklődőt.  
A táborhelyről részletek olvashatók a 
http://www.arnyassziget.hu honlapon.  
Jelentkezési határidő: 2012. június 10.  

A többgyermekes családoknak és a rászorulóknak 
támogatást tudunk biztosítani. 

 
 

 
Július 18-22-ig Meríts! 

„Örömmel merítek a szabadulás vizéből. (Ézs 12,3) 
Szélrózsa – Evangélikus Ifjúsági Találkozó 

Helyszín: Fonyódliget 
 

Részletek: http://www.szelrozsatalalkozo.hu 
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Augusztus 19. vasárnap 
Istentiszteletek a szokott rendben 
18.00 – Istentisztelet keretében adunk hálát  

nemzeti ünnepünk alkalmából 
a történelemben munkálkodó Úrnak 

 
 

Augusztus 21-24-ig 
Napközis tábor  

gyermek programok a Várban  
A hittanos korú gyermekek számára szervezünk 

 napi foglalkozásokat 8.00-16.00 óra között.  
Játékok, sport, bibliai foglalkozás,  

kirándulás – és ami belefér.  
A hitoktatók várják a gyermekek jelentkezését a 

Lelkészi Hivatalban vagy a 
noemi.horvath1@gmail.com  e-levél címen.  
Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 10. 

 

 

Augusztus 25. szombat  
15.00 – Lelkészavatás 

László Virgil és felesége, Agod Anett 
lelkészjelöltek lelkésszé avatása a  
szegedi evangélikus templomban.  

 

Szeptember 2. vasárnap  
Istentiszteletek a szokott rendben  
11.00 – Tanévnyitó istentisztelet 
Szeretettel várjuk a hittanosokat és a fiatalokat. 
 

A tanévnyitó istentiszteletet követően a hétközi 
alkalmainkat a szokott rendben tartjuk meg. 

 
Szeptember 16-án a kouvolai testvérgyülekezetünk 
11 tagja látogat Budapestre, és az istentiszteletünk-
re Pekka Ainali kántor vezetésével. 
 

 
 

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* 
 

A gyülekezeti programokat a honlapunkon is 
 megtalálják – budavar.lutheran.hu 

 
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* 

 
Időszakos alkalmak 

Figyelem: Ezeknek az időpontja a különféle ünnepek és 
gyülekezeti alkalmak miatt változhat! 

Családos délután – minden hónap 1. vasárnapján 16.00-kor 
Fészekrakó kör – minden hónap 2. vasárnapján 19.00-kor 
Házas kör – minden hónap 3. csütörtökjén 19.30-kor  
Férfi kör – minden hónap 3. vasárnapján 19.00-kor 
40-es kör – minden hónap utolsó szombatján 16.00-kor  
Szőlőszem – házi közösség – egyeztetés szerint. 

 

Rendszeres alkalmak 
Hétfő 

10.00 – Baba-mama kör –  
minden hónap 2. és 4. hétfőjén 

17.00 – Bibliaóra a Budagyöngyén  
17.00 – Cserkész őrsgyűlés – alsós lányok részére 
19.00 – FIFE – több generációs alkalom fiataloknak 

és felnőtteknek 
Kedd 

  9.00 – Imaközösség 
18.00 – Bibliaóra 
19.30 – Gospel kórus próbája 

Szerda 
17.00 – Hittanóra a Budagyöngyén – elsősorban 

alsós gyermekeknek 
Csütörtök 

10.00 – Nyugdíjas kör – bibliaóra nyugdíjasoknak  
egy kis teával, süteménnyel 

17.00 – Hittanóra – alsósoknak és felsősöknek 
17.00 – Cserkész őrsgyűlés – alsós fiúk számára  
19.00 – Egyetemi korosztály (20-30 év) ifjúsági órája 

Péntek 
17.00 – Konfirmációs óra  
18.00 – Ifjúsági óra a konfirmáció után lévő 

fiataloknak 
Vasárnap 

11.00 – Hittanórák – az istentisztelettel párhuzamosan 
óvodásoknak, alsósoknak és felsősöknek külön 
csoportban (Gyülekezés a templomban!) 

19.00 – Schütz kórus próbája 
 

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 15.00-16.30 

péntek 9.00-13.00 
Egyeztetés alapján a lelkészek a megadott 

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

e-mail: tamas.fabiny@lutheran.hu 

Dr.Pőcze Tibor – felügyelő 

e-mail: aszodipocze@t-online.hu  

A Gazdasági Hivatal fogadóórái:  
hétfőtől péntekig: 9.00-13.00 
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TEOLÓGIA MINDENKINEK 

Reformáció és nők 

 
Petrőczy Kata Szidónia 

(1662–1708) 
 
Buzgó evangélikus családból származott. 
Idősebb Petrőczy István báró és Thököly Erzsé-
bet grófnő, Thököly Imre fejedelem nagynénjé-
nek a leánya volt. Anyja korai halála után félár-
vaként nevelkedett a trencséni Kaszaváralján. 
Édesapja 1670-ben a Wesselényi–mozgalom-
ban való részvétele miatt jószágait vesztve 
Erdélybe menekült, leánya pedig Wesselényi 
László és Bakos Zsuzsanna lengyelországi bir-
tokára, Gedowba került. Később ő is Erdélybe 
ment, ahol 1681 nyarán feleségül ment a 
református Petrovinai Pekry Lőrinchez. 
Házasságának első évei a Maros megyei ma-
gyarózdi kastélyban és a fejedelmi udvarnál 
boldogan teltek; utóbb azonban elhidegült férjé-
től, akit Hermányi Dienes József csak „asszo-
nyos Pekry Lőrincként” emleget, utalva kicsa-
pongó életére. Ez időből származik az alábbi 
versrészlet is, melyben visszautal egész addigi 
életére: 

Siralmas volt, tudom, az én születésem, 
Siralmas s árvájul volt felnevelésem, 
Siralmas s keserves szárnyomra kelésem, 
Siralmas lesz holtig búba gyötrődésem. 

Férjét 1686-ban, Thököly Imrével folytatott tit-
kos levelezés vádjával elfogták, és Nagyszeben-
ben fogságba vetették. Augusztus 12-én, a 
szebeni országgyűlésen hűtlenségi perben elma-
rasztalták, neje azonban kieszközölte Apafi Mi-
hály erdélyi fejedelemnél, hogy kezesség és 
reversalis mellett szabadon bocsássák. Cserei 
Mihály szerint Pekry ekkor „kibujdosék Erdély-
ből s mivel különben Magyarországban elő nem 
mehete, kéntelenség alatt pápistává lőn, s grófi 
titulust adának neki Bécsben, úgy jöve vissza 

Erdélyben”. Petrőczy Katát mélyen bántotta 
férje katolizálása. 
A Rákóczi-szabadságharc (1703–1711) kitöré-
sekor Pekry kuruc fogságba esett, és fogságá-
ban II. Rákóczi Ferenc oldalára állt át, illetve 
visszatért a református hitre. Az 1704. évi 
gyulafehérvári országgyűlésen erdélyi főgene-
rálissá választották. Neje ezalatt Jean Rabutin 
császári tábornok fogságába került öt leányával, 
és több mint egy évig raboskodott Szebenben, 
ahol kisebb mértékű szélütés is érte. 1704 no-
vemberében szabadult egy kuruc-labanc fo-
golycsere során. A hadihelyzet változásai miatt 
a család kétszer is (1705, 1707) menekülni 
kényszerült Erdélyből. Petrőczy Kata előbb 
Huszton, majd a fejedelem beregszentmiklósi 
kastélyában kapott menedéket és ott is hunyt el 
1708. október 21-én. A huszti református temp-
lomban helyezték végső nyugalomra 1709. 
május 26-án. Sírja ma is megtekinthető. 
Petrőczy Katára elsősorban, mint az első ma-
gyar női költőre tekintünk. Művei a jellegzete-
sen evangélikus kegyességi irányzathoz, a pie-
tizmushoz kötődnek. Ennek megfelelően a bűn 
és a kegyelem, valamint a lelki újjászületés 
gondolata válik hangsúlyossá bennük. Tekinté-
lyes mennyiségű istenes verséből kettő megta-
lálható ma is Evangélikus Énekeskönyvünkben, 
a 350-es és a 373-as szám alatt. 
Szerelmi költészetét tekintve érdemes megemlí-
teni, hogy míg férje hűtlenségével hat verse is 
foglalkozik, addig a hitvesi szerelemmel mind-
össze egyetlen. Fájdalmas és gyakran pesszi-
mista költészete nagyrészt a megcsalások kese-
rű tudatából és tizenegy gyermeke közül hatnak 
az elvesztéséből fakad. Mintegy negyvenöt ver-
se közül tizenöt a panaszvers műfajába sorolha-
tó. Költészetében a bensőséges vallomások mel-
lett Habsburg-ellenes hangot is megüt olykor, 
amely egyben kiállás a protestantizmus ügye 
mellett. Életének utolsó verse már egy remény-
vesztett ember lelkét tárja elénk: 

Az Párkák fonala, napjaimnak száma 
Vajon mikor szakad el? 
Ki soha semmi jót, csak gyötrelmet s gondot 
Látok, és bús életemmel 
Vagyok megterhelve, mintha világ terhe 
Nyomna ily szörnyűséggel… 
 

 
Kövecses László 
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Szolgálatra készen – beszámoló a  
választási eredményekről és a 

megalakult munkacsoportokról 
 
Az általános tisztújítás folyamatában a Gyülekezet 
tagjai igen aktívan vettek részt. A folyamat első 
szakaszában a különböző tisztségekre összesen 796 
db jelölés érkezett 146 jelöltre. A március 31-én 
megtartott közgyűlésen a Gyülekezet tagjai a tiszt-
ségviselők megválasztásánál 1-1 jelöltre, a számve-
vőszéki bizottsági és az egyházmegyei küldöttségi 
tisztségeknél 6-6 jelöltre, illetve 31 presbiterjelöltre 
és 65 képviselőjelöltre adhatták le szavazataikat. A 
tisztségviselők megválasztásához 121 szavazat ér-
kezett a számlálóbizottsághoz, a presbitériumi és a 
képviselőtestületi tagokra pedig 120, illetve 100 
szavazat. Egyik választás esetében sem volt szükség 
második fordulóra, így az említett tisztségviselők 
mellett a 19 megválasztott presbitert, illetve a 49 
megválasztott képviselőtestületi tagot a virágvasár-
napi istentiszteleten a Gyülekezet lelkészei beiktat-
ták tisztségükbe. A tisztségviselők neveit itt most 
külön nem soroljuk fel, azokat a Gyülekezet honlap-
ján, illetve a templomi/lelkészi hivatali hirdetőtáb-
lán találhatják meg az érdeklődők. 

Az előző két választási ciklushoz hasonlóan a most 
megválasztott testületek is 9 munkacsoportba szer-
veződve végzik gyülekezeti szolgálatukat, egy-egy 
presbiter vezetésével. Az egyes vezetők megjelölése 
mellett az alábbiakban a teljesség igénye nélkül rö-
viden ismertetjük a munkacsoportok fő feladatait. 
Nagyon fontos, hogy ezekben a szolgáló közössé-
gekben nem csak a megválasztott presbiterek és 
képviselőtestületi tagok számára van hely, hanem 
érdeklődés szerint bárki csatlakozhat hozzájuk. 
Ezért tehát bátorítjuk minden Testvérünket, hogy ha 
csatlakozni szeretnének, vagy olyan észrevételük, 
javaslatuk van, amely az alábbi területek valame-
lyikéhez kapcsolódik, akkor forduljanak az adott 
presbiter-vezetőhöz bizalommal. Ezt megtehetik 
személyesen az istentiszteleteken és egyéb gyüleke-
zeti alkalmakon, vagy pedig a budavar@lutheran.hu 
email címen is. Reményeink szerint ez alapján tud-
juk a gyülekezeti szolgálatot gazdagítani és a gyüle-
kezeti életünket elevenebbé tenni. Legyen áldás kö-
zös szolgálatunkon! 

Gyermek és ifjúsági munkacsoport: felelős a hit-
tanoktatás és a gyermekalkalmak megszervezéséért, 
az egyéb rendkívüli alkalmak (hittanverseny, nyári 
tábor, nyelvi tábor, gyülekezeti hétvégék gyermek-
programjai) lebonyolításáért, valamint a gyermek és 
ifjúsági munka külső feltételeinek javításáért, a 
munkaterületet érintő pályázatok figyeléséért, javas-
latok és ötletek presbitérium számára való előkészí-
téséért. Presbiter-vezetője Bakó Zsuzsa. 

Belmissziói – programszervezői munkacsoport: 
felelős a gyülekezeti missziói alkalmak, közösség-
építő rendezvények, alkalmi gyülekezeti programok, 
találkozók és események előkészítéséért, megszer-

vezéséért és lebonyolításáért. Presbiter-vezetője 
Heinczinger Orsolya. 

Egyházzenei és istentiszteleti munkacsoport: fele-
lős a gyülekezeti alkalmak gazdagításáért énekkari 
és zenés szolgálatokkal, az énekkar(ok) munkájának 
segítéséért, koncertek szervezéséért, a hangszerek 
ápolásáért és karbantartásáért, a munkaterületet 
érintő pályázatok figyeléséért. Továbbá az istentisz-
teleti élet zavartalanságának biztosításáért, a perse-
lyezés és az istentiszteleti felolvasások megszerve-
zéséért, az alternatív istentiszteleti rendek bevezeté-
séért és ismertetéséért. Presbiter-vezetője Táborszky 
László. 

Testvérgyülekezeti és ökumenikus munkacso-
port: felelős a külföldi és belföldi testvérgyüleke-
zeti kapcsolatok ápolásáért és építéséért, találkozók 
esetén a program előkészítéséért, az ökumenikus 
kapcsolatok ápolásáért és az ökumenikus alkalmak-
kal kapcsolatos előkészítő feladatokért. Presbiter-
vezetője Gyurkáné Urbán Eszter. 

Tájékoztatási és iratterjesztési munkacsoport: 
felelős a Gyülekezet külső és belső kommunikáció-
jának fejlesztéséért, a gyülekezeti alkalmak hirdeté-
séért (szóróanyagok, plakátok készítése), a gyüleke-
zeti honlap gondozásáért, egyéb online- és nyomta-
tott megjelenésekért. Továbbá a templomi iratter-
jesztés szervezéséért, a gyülekezeti címnyilvántartás 
és adatbázis kezeléséért, a munkaterületet érintő 
pályázatok figyeléséért. Presbiter-vezetője Balicza 
Gábor. 

Gyülekezet-történeti munkacsoport: felelős a 
Gyülekezet történetének kutatásáért, emlékek és 
hagyatékok ápolásáért, a gyülekezeti könyvtár és 
levéltár gondozásáért, a gyülekezeti krónika gondo-
zásáért és a jelentős évfordulók előkészítéséért. 
Presbiter-vezetője Czenthe Miklós. 

Diakóniai munkacsoport: felelős a diakóniai mun-
ka szervezéséért, az idősek és a magányosok látoga-
tásáért, a rászorulók körének nyilvántartásáért és a 
gyülekezet karitatív munkájának segítéséért ötletek-
kel, a pályázatok figyelésével. Presbiter-vezetője 
Madas Zsuzsa. 

Gazdasági munkacsoport: felelős a Gyülekezet 
gazdasági életének segítéséért bevételi források ke-
resésével, megtakarítási vagy befektetési tanácsok-
kal, pályázatok írásával és elszámolásával és támo-
gatások felkutatásával, valamint a pénzeszközök 
célszerű felhasználásáért. Presbiter-vezetője Réti 
László. 

Építési és fejlesztési munkacsoport: felelős a na-
gyobb beruházások és ingatlan fejlesztési ügyek 
(építés, felújítás, karbantartás) előkészítéséért és 
lebonyolításáért. Presbiter-vezetője Tolnay-Knefély 
György. 
 

Összeállította: Bence Imre,  
Balicza Gábor, Balicza Máté 
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Tisztségviselők bemutatkozása 

 
A választások előtt már készült egy jelölteket 
bemutató füzet, amely továbbra is elérhető 
gyülekezetünk honlapján. Az újonnan megválasztott 
tisztségviselőket most arra kértük meg, hogy egy 
rövid, tömör bemutatkozás után (név, életkor, 
foglalkozás, mióta tartozik a gyülekezethez, eddigi 
tisztségek) azt fogalmazzák meg, milyen konkrét 
feladatokat takar az ő tisztségük, milyen terveik 
vannak a mostani ciklusban, és mit jelent számukra 
az elvállalt szolgálat lelkileg. 
 

Pőcze Tibor dr., felügyelő 

61 éves, jogász. 1987 óta a gyüle-
kezet tagja, 1991-től presbiter. 

Mint ismeretes, a felügyelő, az 
igazgató lelkésszel együtt, a gyü-
lekezet társelnöke, világi vezetője. 
A társelnökök – amint azt a vonat-

kozó egyházi törvény és a gyülekezetünk által ki-
adott SZMSZ meghatározza – közösen irányítják a 
tisztségviselők szolgálatát, a közgyűlés, a képviselő-
testület és a presbitérium munkáját. A felügyelő kö-
teles részt venni az egyházközség működési felté-
teleinek biztosításában, irányítani a személyi, gaz-
dasági és jogi ügyek intézését. Nálunk jól bevált 
gyakorlat, hogy a gyülekezet munkájának irányítá-
sában, a társelnökök mellett részt vesznek az ún. 
kibővített elnökség – a gyülekezet lelkészei, másod-
felügyelője és gondnoka – tagjai is. 
A kialakított munkamegosztás szerint a gazdasági-, 
és az építési munkacsoporttal tartom majd a kapcso-
latot, továbbá, együttműködve a gyülekezet jogtaná-
csosával, figyelemmel kisérem a jogi és igazgatási 
feladatokkal kapcsolatos tevékenységet is. 
A felügyelői feladat számomra nagy kihívást jelent. 
Azonban az elmúlt 25 év alatt én az Istentől a gyü-
lekezeten és lelkészein keresztül annyi áldásban ré-
szesültem, hogy nem utasíthattam el a felkérést. 
Egy szervezet munkáját akkor lehet sikeresen irá-
nyítani, ha az új vezető igyekezik megőrizni mind-
azt, ami az adott szervezet, esetünkben a Budavári 
Gyülekezet, életében bevált és eredményes volt az 
elmúlt időszakban. Hálát adhatunk Istennek, hogy 
nálunk van mit megőrizni és ápolni. 
Mégis egy új felügyelőnek igyekeznie kell saját el-
képzelések megvalósításával is gazdagítani a gyüle-
kezet életét. Én két területen szeretnék előbbre lép-
ni. Egyrészt a fiatal, de a gyülekezeti munkában már 
tapasztalatokat szerzett testvéreink számára az eddi-
gieknél is komolyabb, az egész gyülekezet élete és 
jövője szempontjából meghatározó feladatokat adni. 
Másrészt nyitni a külvilág felé. Megmutatni magun-
kat és vonzáskörünket kiterjeszteni az egyházaktól 
még távolságot tartó, de utat kereső embertársaink 
felé. 

Mind a két irányban voltak már bevált kezdeménye-
zések, amelyek reménységet adnak a sikerre. Ezeket 
azonban most intézményesíteni szeretném. 
 

Sólyom Anikó, másodfelügyelő 

42 éves, hittan-német szakos tanár 
a Deák Téri Evangélikus Gimná-
ziumban. Gyermekkora óta a gyü-
lekezethez tartozik.  A harmadik 
ciklusát kezdi másodfelügyelőként. 

Mindenekelőtt egy félreértést sze-
retnék eloszlatni: a másodfelügyelő, felfogásom sze-
rint legalábbis, nem felügyelő-helyettes. Van ugyan 
néhány helyzet, amikor szükség van helyettesítésre, 
beugrásra, de nem ez a lényeg. Gyülekezetünkben 
az elmúlt két ciklusban úgy formálódott ez a szolgá-
lat, hogy inkább a lelkészeket és a felügyelőt kísérő 
támasznak érzem magam, egy új (esetünkben női) 
nézőpontnak, olyan társnak, akivel meg lehet be-
szélni felmerülő ötleteket, gondolatokat, vagy meg 
lehet osztani a problémákat, és aki maga is felelős-
séggel tekint a gyülekezet életére. Úgy látom, nehéz 
konkrét feladatokat sorolni, (az egyes programokat 
nem másodfelügyelői feladatkörömből fakadóan 
valósítom meg), ráadásul nagyon személy- és kap-
csolatfüggő szolgálat ez. Ezért legfőbb törekvésem 
az lehet, hogy nyitott odafigyeléssel forduljak to-
vábbra is elsősorban az új felügyelő és a lelkészek 
felé, másrészt – és ebben szeretnék újat hozni ebben 
a ciklusban – a presbitertársak felé is. Nagy ajándé-
ka ennek a szolgálatnak az az otthonosság, amit a 
gyülekezetben megélhetek. Szeretnék úgy fordulni a 
gyülekezetben feladatot vállalók felé, hogy ők is 
megtapasztalhassák a családiasságnak, testvéries-
ségnek ezt az élményét.  
 

Bor Ferenc, gondnok 

69 éves, nyugdíjas építészmérnök. 
1988 óta a gyülekezet tagja. Koráb-
ban presbiter, most a második cik-
lusát kezdi gondnokként. 

A Budavári Evangélikus Gyüleke-
zet tagja vagyok 20 éve. Voltam presbiter. A mosta-
ni ciklusban, mint tisztségviselő gondnok vagyok a 
presbitérium tagja. Évtizedes jelenlétem a gyüleke-
zetben meghitt és őszinte személyes kapcsolatok 
kialakulását hozta, ezért is érzem úgy, mintha a gyü-
lekezet a második családom lenne.  
Építészmérnöki végzettségem és a kivitelezési terü-
leten szerzett több évtizedes gyakorlatom alapján 
mindig készen álltam a szolgálatra, ha építési jelle-
gű feladatot kellett megoldani – legyen az akár a 
szegedi Luther-ház átalakítása, vagy a budavári 
egyházi ingatlanokon végzett építési munkák, vagy 
a német gyülekezet lelkészlakásának felújítása. A 
megbízásokat mindig a megtisztelő bizalomnak te-
kintettem, örömmel és legjobb tudásom szerint tel-
jesítettem. Feltétlenül ki kell emelnem, hogy az egy-
házközség anyagi lehetőségeinek keretében jelent-
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kező építési munkák szervezését, lebonyolítását az 
építési bizottság közreműködésével és segítségével 
tudtam csak megoldani. 
Négy gyermekem nevelésében is megkaptam azt a 
lelki segítséget, amivel eljutottunk a konfirmációig. 
Feleségemmel és a gyermekeimmel mindig érezzük, 
hogy „Velem vándorol utamon Jézus”, aki mindig 
átsegít a nehézségeken, és megvigasztal, ha baj ér 
bennünket. Tudjuk, Őreá mindig számíthatunk, ez 
ad hitet, erőt és egészséget életünkben. 
 

Miklóshalmi Péter, jegyző 

60 éves, nyugdíjas, üzemmérnök, 
1988-tól presbiter, 2000-től jegyző. 

Néhány hete nyugdíjas vagyok, leg-
magasabb iskolai végzettségem víz-
ellátó csatornázó üzemmérnök. Ba-

járól kerültem 1973-ban Budapestre, majd a budavá-
ri gyülekezetbe. A presbiterség előtt 80-as évek ele-
jén, közepén részt vettem templom karbantartási 
munkákban, így harangláb festésen és az ifjúsági 
pince helyiségek kialakításában. Eközben barátokra 
tettem szert és beilleszkedtem a Gyülekezetbe. 
1983-ban és 1986-ban születtek gyermekeim, akik 
itt jártak hittanra Garádi Piroska nénihez és itt kon-
firmáltak. Hitéletemnek mind a mai napig nagy se-
gítője volt feleségem, akivel 1978 óta vagyunk 
együtt. 1988-tól vagyok presbiter, 1992. év elejétől 
dr. Karner István mellett, 2000-től megválasztott 
jegyzőként tevékenykedtem. A 9.00 órás istentiszte-
letre járok. Mindig részt veszek a perselyezésben, 
mely egy istentiszteleti szolgálat. 2012. év eleje óta 
havonta egy vasárnap átveszem és elzárom az isten-
tiszteletek offertóriumát ezzel idővel segítve a 
Pénzügyi vezető munkáját. A Gyülekezet életéből 
számomra kedves esemény a januári szürkeséget 
színessé tevő Ökumenikus Imahét melynek minden 
alkalmán részt szoktam venni. Most, hogy nyugdíjas 
lettem tervem szerint aktívabban be szeretnék kap-
csolódni a Gyülekezet életébe, remélem, hogy vál-
tozó egészségi állapotom nem fog akadályozni eb-
ben.  
 

Buday Tamásné dr., számvevő-
széki elnök 

63 éves, nyugdíjas közgazdász és 
egyetemi oktató (Semmelweis Egye-
tem). 1970 óta a gyülekezet tagja, 
2000-től presbiter, ill. számvevő-
széki elnök.  

Számvevőszéki elnökként – a bizottság megválasz-
tott tagjaival együtt – a gyülekezet gazdasági ügyei-
nek helyes, szabályos menete felett őrködünk. A 
pénzügyek ellenőrzése természetesen nem csak jog-
szabályi kötelezettség, nem is csak az esetleg felme-
rülő bizalmatlanságból fakadó elvárás, hanem sok-
kal inkább a működés jobbítását szolgáló feladat. 
Az előttünk álló időszakban a már kialakult és hasz-
nált ellenőrzési módszereinket kívánjuk alkalmazni. 
Ennek alapján betekintést nyerhetünk a könyvelések 

mikéntjébe, a nyilvántartások vezetésébe, a bevéte-
lek és kiadások alakulásába, stb. Új feladatként ter-
vezzük az egyházunk gazdasági osztálya által rend-
szeresen kiadásra kerülő gazdasági körlevelekben 
feltüntetett határidők, kötelezettségek, stb. teljesülé-
sének ellenőrzését. 
A vállalt tisztség örömmel tölt el, hiszen olyan fel-
adatok megoldásában tudok – remélem hasznosan –
részt venni, amely segíti gyülekezetem aktív életét. 
A számszaki, pénzügyi fegyelem megtartása, betar-
tatása nyugodtabb lelkiismeretet ad számomra és 
rendszeresen ráirányítja figyelmemet, hogy életünk 
minden java csak Urunk kegyelméből a mienk. A 
kapott lelki és anyagi javainkkal azonban felelős-
séggel kell gazdálkodnunk. 
A budavári gyülekezet közösségébe tartozni – tag-
ként és tisztségviselőként egyaránt – nagyon jó. Az 
igehallgatások és egyéb közösségi alkalmak lelki 
megerősítést adnak számomra. A fentiekben jelzett 
szolgálatommal szeretnék én is hozzájárulni a gyü-
lekezet anyagi, lelki gyarapodásához. 
 

Táborszky László dr., jogtanácsos 

57 éves, jogász, 1979 óta tagja a 
gyülekezetnek, három ciklus óta 
presbiter, a legutolsóban jogtaná-
csos is. 

1955-ben, evangélikus lelkészcsa-
ládban születtem Tatabányán. Jogtanácsosi és bank-
szakjogászi képzettséggel rendelkezem, a polgári 
életben is egy részvénytársaság jogtanácsosaként 
dolgozom. Feleségem Ruthner Judith, akit most vá-
lasztottak képviselőtestületi taggá. Három felnőtt 
gyermekünk van. 1979 óta tartozunk a gyülekezet-
hez. Az előző három ciklusban presbiter voltam, a 
legutolsó ciklusban az egyházközségi jogtanácsosi 
tisztséget és a jelölőbizottsági elnöki feladatkört is 
elláttam. Mintegy 30 évig voltam a Schütz kórus 
tagja, jelenleg is részt veszek a húsvét hajnali és 
vespera kórusban, 10 éve pedig a Lutheránia kórus-
ban is énekelek. 
Az egyházközségi jogtanácsos alapvető feladata az 
egyházközség jogi ügyeinek intézése, a szabályren-
deletek tervezetének és a szerződéseknek az előké-
szítése, véleményezése, jogi felvilágosítás, tanács-
adás és az egyházközség jogi képviselete. A most 
induló ciklusban az egyházközségi szabályrendele-
teknek az egyházi és világi jogszabályok időközi 
módosításával összefüggő felülvizsgálatára szeret-
nék külön figyelmet fordítani a gyülekezet jogi és 
nem jogi végzettségű szakembereinek a bevonásá-
val. 
A jogtanácsosi munka alapvetően technikai és nem 
lelki dimenziójú, de azt ebbéli tisztségemben is 
megtapasztaltam, hogy az egyes konkrét jogi felada-
tok megoldása során a méltányosságnak, az empáti-
ának, a türelemnek, az esetleges konfliktusok békés 
megoldására való törekvésnek és az imádságos lel-
kületnek óriási jelentősége van. A mostani ciklusban 
is szeretném ezen elvek mentén végezni a feladata-
imat. 
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Hírek - Hírek - Hírek – Hírek

 Ádvent 1. vasárnapján a Budapesti Protestáns 
Kantorátus 15 éves évfordulóján szervezett ünnepi 
vesperáson Bence Imre esperes hirdette az igét. 

 A Pesti Egyházmegye gyülekezeteiből több mint 
100-an indultak útra, hogy március 3-án megis-
merkedjenek a Budai egyházmegye evangélikus 
gyülekezeteivel. Ezen a zarándoklaton a csepeli, az 
érdi, a budaörsi, a budafoki, a kelenföldi, és a 
hegyvidéki gyülekezet meglátogatása után a temp-
lomunkban Bence Imre esperes számolt be a gyü-
lekezet életéről és Balicza Iván tartott áhítatot.  

 Április 8-án az egyházunk Üllői úti székházában 
mutatták be a Tarts Uram a kezedben címmel meg-
jelent presbitereknek szánt kötetet, amelyben Bakó 
Zsuzsanna presbiterünk és Bence Imre írása is 
megjelent. 

 Március 11-én szeretetvendégség keretében mutatkoz-
tak be a presbiter, és képviselőtestületi tag jelöltek.  

 Március 23-25-én tartottunk gyülekezeti hétvégét 
Mélyebb lelkiség – elevenebb gyülekezet címmel.  

 Március 25-én az esti istentiszteleten mutatkozott 
be a Budavári Gospel Kórus lelkes kis csapata.  

 Március 31-én volt az egyházmegyei hittanverse-
nyen, amelyen a Vérnarancsok néven szereplő 1.-2. 
osztályos csoportunk (Kengyel Bori, Miklós Dóri, 
Rech Melinda, Soproni Réka) első lett, így részt 
vesznek az országos döntőben. A Budavári 
Négyesfogat elnevezésű 3.-4. osztályosokból álló 
csapatunk 2. helyen végzett (Costanza Imola, 
Costanza Mirella, Miklós Eszter, Pálinkás Kata). A 
felsősöket képviselő Bircher Márton pedig a 3. he-
lyet érte el. Gratulálunk a gyermekeknek és a fel-
készítő hitoktatóknak! 

 Március 31-én megtartottuk az egyházközségünk 
éves közgyűlését, amelyen a jelentések elhangzása 
mellett megválasztottuk az új tisztségviselőket és 
testületeket.  

 Virágvasárnapon a délelőtti istentisztelet keretében 
iktattuk be az újonnan megválasztott tisztségvise-
lőket, presbitereket és képviselőtestületi tagokat. 

 Az esti istentiszteleten az ifjúsági kör bemutatta 
Bence Imre művét, az Értitek, mit tettem veletek? 
című zenés passiójátékot.  

 Húsvét hajnalán felnőtt keresztelő és konfirmáció 
volt a gyülekezetünkben: Becskeházi András, Réti 
Éva, Réti László, Samu Mihály, Samu Piroska, Ta-
kács Erzsébet, Tarr Judit részesült a konfirmáció 
megerősítő áldásában.  

 Április 21-22-én volt a gyülekezetünkben a kon-
firmáció. Idén 14 fiatal készült a konfirmációra: 
Bajnóczi Bence, Barta Emily, Barta Veronika, Bo-
ros Virág, Burján Etelka, Czenthe István, Dobai 
Boglárka, Fábián Csenge, Kozár Júlia, Markó 
Krisztián, Szebik Anna, Szilágyi Bíborka, Torma 
Blanka, Vajdovich Noémi. Szombaton az Erős vá-
runk az Isten című színdarabbal mutatták be, hogy 
mit tanultak a konfirmációs órákon, vasárnap pedig 
az áldás után először járultak az úrvacsora asztalá-
hoz.  

 Április 27-én megalakult a kisifi! A most konfirmál-
tak önálló közösségben szeretnének együtt lenni, és 

szeretettel várják a 12-15 év közötti fiatalokat. Az 
alkalom ebben a tanévben minden pénteken 16.00-
17.30-ig van.  

 A Madocsai család gödöllői telkén idén is kellemes 
napot töltött a gyülekezetünk közel kilencven tagja 
április 30-án. Kondérban finom ebéd készült, s a 
háziasszonyok sütemény-versenyét is megtartottuk. 
A bibliai fejtörő, és az udvaron álló kereszt tövében 
megtartott áhítat után még sokáig játszottunk, be-
szélgettünk a kora nyári estén. Köszönjük a 
Madocsai család áldozatos szeretetét.  

 Május 3-án volt László Virgil vizsgatanítása. A 
csütörtöki hittanórán végzett vizsgatanítást a Hittu-
dományi Egyetem és az Egyházkerület képviselő-
jéből álló bizottság jelesre értékelte.  

 Kantáte vasárnapján 17.00 órakor volt a Budai 
Egyházmegye énekkarainak a találkozója. A gyü-
lekezetünket a Schütz kórus képviselte. Bán István 
sajnálatos balesete miatt a kórusunk karvezető nél-
kül mutatkozott be. (A csonttörést szenvedett orgo-
nistánknak e helyről is jobbulást kívánunk!)  

 Május 7-9-ig országos lelkészkonferencia volt Ba-
latonszárszón, amelyen a konfirmáció témakörét 
jártuk körül. A bibliai és lélektani alapvetés mellett 
a gyakorlati kérdések is szóba kerültek. Az egyik 
előadó Bence Imre volt, aki elsődlegesen a konfir-
mációi vizsgák új formáinak a lehetőségéről be-
szélt. 

 Május 12-én tartották az országos hittanversenyt 
Piliscsabán. A gyülekezetünket az 1.-2. osztályos 
csoport képviselte.  

 A Budai Egyházmegye gyülekezeteinek presbité-
riumai megválasztották az egyházmegyei elnöksé-
get. A május 9-én tartott Szavazatszámláló Bizott-
sági ülésen közzétették, hogy az egyházmegye új 
felügyelője Némethyné Uzoni Hanna lett, az espe-
resi tisztséget továbbra is Bence Imre látja el. Az új 
elnökség beiktatása – lapzárta után – 2012. május 
17-én, mennybemenetel ünnepén 18.00 órakor a 
Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközségben 
történik meg.  

 Egyházközségünk egykori kedves tagjai egy 
badacsonyörsi telket szeretnének az egyházközsé-
günknek adományozni. Ennek előkészületei meg-
kezdődtek. Terveink szerint a telket és a rajta lévő 
kis házat pihenőházként szeretnénk használni. A 
fejleményekről majd a szerződés megkötése után 
részletesen tájékoztatjuk a testvéreket. Keressük 
azoknak a jelentkezését, akik a pihenőházzal kap-
csolatos teendőkbe szívesen bekapcsolódnak. Je-
lentkezni, érdeklődni Bencéné Szabó Márta lel-
késznél lehet.  
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