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Krisztus mondja: „Halott voltam, de íme, élek
örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a
pokol kulcsai.” (Jel 1, 18)

A tartalomból:
Lelkészi jelentés
Beosztott lelkészi
jelentés
Felügyelıi jelentés
Másodfelügyelıi
beszámoló
Gazdasági beszámoló

2

10

Számvevıszéki jelentés

13

KUCKÓ

14

100 éve születtek

15

Presbiteri bemutatkozás

17

Missziói kör

17

5
7
8

„Néki semmi bőne nem
volt, S vétkünkért ı lakolt.
Békénknek ára Ártatlan,
szent halála. Jézus, irgalmazz nekünk!”
(EÉ 214, 2)

Áldott húsvéti ünnepeket
kívánunk minden kedves
Testvérünknek!

Böjt. Az elcsendesedés, a gyónás, és az Isten
kegyelméhez való visszatérés ideje. De miért is
böjtölünk tulajdonképpen? Miért pont böjtöléssel készülünk Húsvét ünnepére? Mi késztet bennünket arra, hogy visszavonuljunk farsang harsány vidámságából böjt csendes visszafogottságába? Az a tény, hogy a feltámadott Krisztus
elmondhatja magáról: „Halott voltam”. Az a
tény, hogy Jézus, az emberré lett Istenfiú ártatlan kereszthalálával törölte el bőneink mocskát.
Az a tény, hogy megváltásunk, bőntıl, ördögtıl
és örök haláltól való szabadulásunk ára Jézus
Krisztus szenvedése és halála.
„Halott voltam” - ez a két szócska az oka annak,
hogy a megváltás és a szabadulás, amit Krisztus
valósággá tett számunkra, sosem válhat olcsóvá.
Mert a megváltásunkért és szabadulásunkért
Valaki kegyetlenül megszenvedett, megváltásunkért és szabadulásunkért Valaki az életét
áldozta. „Halott voltam” - ez a két szócska az
oka annak, hogy amikor böjt napjai egyre közelebb és közelebb visznek bennünket Nagypéntek
gyászához és sötétségéhez, akkor böjtölésünk
egyre mélyül, Krisztus iránti hálánk pedig egyre
növekedik.
Csak egy pillanatra nyissuk meg a szívünket
Jézus e két szava elıtt: „Halott voltam”. Nem
azért, mert szerencsétlen véletlenek sora így
alakította, nem azért, mert az emberek gonoszsága gyızött igaz voltom felett, hanem Miattad,
Helyetted, Érted! „Halott voltam” - Miattad, a
Te bőneid miatt. „Halott voltam” - Helyetted
bőnhıdtem. „Halott voltam” - Érted vállaltam,
hogy Isten elıtt igazzá tegyelek.
Böjtölésünk ezért nem ok, hanem következmény. Nem azért böjtölünk, hogy lefogyjunk és
negyven napon át egészségesebben éljünk, nem
is azért, hogy az önmegtartóztatás valamilyen
formájával lelki élményeket csikarjunk ki magunkból. Hanem azért, mert a böjti idı szembesít bennünket megváltásunk és szabadulásunk
árával, Jézus Krisztus szenvedésével és kereszthalálával. S ennek a szembenézésnek természetes következménye, hogy másodlagossá válnak
a mindennapi élvezetek.

Húsvét. Krisztus feltámadásának gyızedelmes
ünnepe. Az élet, az áradó fényesség, a felszabadultan ujjongó öröm ünnepe. Mert a halálból
feltámadott Krisztus így szól: „íme, élek örökkön örökké”. Krisztus meghalt, és feltámadott!
Így gyızte le a bőn, az ördög, és a halál hatalmát.
Jézus legyızte a bőn hatalmát, hiszen bármily
bőnös is legyen valaki, ha bőnbánattal és bízó
hittel tekint a megváltó Krisztusra, eltöröltetik
minden vétke. Jézus legyızte az ördög hatalmát,
hiszen az mindent megtett, hogy kísértéseivel és
cselvetéseivel megakadályozza a megváltás
megvalósulását, de Krisztus ellenállt, mindvégig
hő maradt küldetéséhez, és életével, kereszthalálával és feltámadásával tökéletesen beteljesítette
azt. Jézus legyızte a halál hatalmát, Benne a
halál találkozott Legyızıjével, akit nem tarthatott soká markában.
Húsvét Krisztus Urunk feltámadásának dicsıséges ünnepe. De hogyan válik számunkra is
örömünneppé? Krisztus ajándéka ez is: megosztja velünk gyızelmét! Krisztus diadalmaskodott a bőn, az ördög és a halál hatalma felett, de
ezt a gyızelmet nem tartja meg magának, hanem továbbadja mindazoknak, akik Hozzá fordulnak, İt követik, és Benne bíznak! „Halott
voltam, de íme, élek örökkön örökké, és nálam
vannak a halál és a pokol kulcsai.” A halál kapujának - amelyrıl azt gondoltuk, hogy oda
csak bemenni lehet, s aztán örökre bezáródik
mögöttünk, s többé senki sem nyithatja ki - Jézusnál van a kulcsa! A pokol kapujának amelyrıl azt gondoltuk, oda csak bemenni lehet,
kijönni soha - Jézusnál van a kulcsa!
Az a Jézus Krisztus, akit az irántunk való szeretet a Golgota keresztjéig vitt, az a Jézus Krisztus
feltámadott, és szeretete mit sem változott! Most
szavával bátorít minket: élek, és hatalmam van
arra, hogy örök életre nyissam a halál kapuját
mindazok számára, akik hozzám tartoznak!
Élek, és hatalmam van arra, hogy örökre bezárjam a pokol kapuját, hogy senki be ne menjen
rajta azok közül, akik hozzám tartoznak! Így
osztja meg velünk Jézus Krisztusunk az İ dicsıséges húsvéti gyızelmét.
Lázárné Tóth Szilvia
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Lelkészi Jelentés a 2012. évrıl
Élményeink és töviseink
Nagytisztelető Presbitérium és Közgyőlés!
A 2012. esztendı igéjét így olvastuk a Biblia-olvasó Útmutató elején:
Jézus Krisztus mondja Pál apostolnak: Elég neked az én
kegyelmem, mert az én erım erıtlenség által ér célhoz. (2.
Kor 12:9).
A második Korinthusi levélben Pál apostol elızıleg arról a
különleges élményérıl ír, amelyet ki sem tud mondani, és
amelyben Isten végtelen nagyságát és hatalmát megtapasztalhatta. Aztán leírja, hogy tövis adatott a testébe, a sátán
angyala, hogy el ne bizakodjék. S miután háromszor kérte
az Urat, hogy ezt vegye el tıle, kapta a kijelentést, évi igénket: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erım erıtlenség által ér célhoz.
Ebbıl a történetbıl származik visszatekintésem címe: Élményeink és töviseink. Az írásmagyarázók próbálják megfejteni, hogy mi lehetett az az esemény, amelyet ilyen különlegesen élt meg Pál apostol, illetve amelyet tövisként
hordozott testében. Errıl a látomásról a Szentírás más helyen nem ad tájékoztatást. Azt tudjuk, hogy a látomást 14
évvel a levél írása elıtt élte át. A levelet pedig egyesek szerint 55-ben, mások szerint 58-ban írta, tehát semmiképpen
nem azonosítható megtérésének látomásával. A tövisrıl már
jóval több adat alapján gondolkodhatunk. Pál apostol leveleibıl értesülünk arról, hogy nehézsége van a beszéddel,
esetleg szembetegségre vagy epilepsziára gondolhatunk. De
a testi betegségen kívül a magyarázók közül többen valamiféle kísértésre gondolnak, amelyek Pált rendszeresen érik.
Egyesek azt feltételezik, hogy megtérése elıtti bőnei, Krisztus-üldözése nyomasztotta újra és újra. Miközben kutatjuk,
mi is lehetett Pál élménye és tövise, próbáljuk magunkat –
jelen esetben gyülekezetünket –Pál apostol helyébe állítani.
Mi volt gyülekezetünk számára az az élmény, amelyben
Jézus hatalmát és nagyságát megtapasztalhatta, és mik voltak az elmúlt évben töviseink?
Istentapasztalások a gyülekezetben:
Amikor Isten hatalmának tapasztalásait számba veszem,
gyülekezeti éltünk hat eseményére gondolok. Bizonyosan
vannak, akik más eseményeket is ide vennének – mert lehet
is akár egy-egy istentiszteletet, áldott pillanatot, lelki beszélgetést –, választásom szempontja a történések közösségi
volta és ritkasága volt.
Idıben elsıként említem a presbiterválasztást. A lezáruló
ciklusban a régi presbitériumnak több mint egyharmada
visszavonult. Az Úristen hatalmát és erejét tapasztalhattuk
meg abban, hogy meglepıen sok testvér kapott presbiteri
jelölést, akik közül 34 személy fogadta el a jelölést. Ez azt
mutatja, hogy a gyülekezeten belül egyre inkább ismerjük
egymás adottságait, lelki adományait. Áldott legyen Isten,
aki építi gyülekezetét!
Isten iránti hálával gondolunk azokra a presbitereinkre, akik
leköszöntek tisztségükrıl: Pirka Lajos gondnokunkra,
Somogyfoki Lászlóné jegyzınkre, Bányai Zsuzsa, Farkas
Gábor, dr. Fekete László, Sági Vilmos, Stermeczki Jenıné,

Soós Enikı és Varga Ferencné presbiter és Koródi István
pótpresbiter testvéreinkre. Nemcsak az utókor, hanem magunk számára is fel kell jegyeznünk, hogy rajtuk keresztül –
s az egész elızı ciklusban munkálkodó presbitériumon keresztül – a Szentlélek munkálkodott gyülekezetünkben. A
leköszönı presbitérium szolgálatára gondolva is kérjük az
Urat a 90. zsoltár szavaival: „Kezeink munkáját tedd maradandóvá!”
A megválasztott tisztségviselık és presbiterek névsora is
hadd álljon itt! Felügyelı Kiss László, másodfelügyelı Prépost Károly, számvevıszéki elnök Göndör Jánosné, pénztáros Kocztur Klára, jegyzı Kissné Kárász Rózsa és Végvári
Tamásné, gondnok Budahegyi Ferenc, temetıgondnok
Nagy Sándor, kántor Szebik Attila. Presbiterek Bognár Tibor, Clement Lajos, Csekéné Bányai Erzsébet, Emmer Katalin, Fehér Mihály, Mescha Wilfried, Mescha Wilfriedné,
Molnár László, Pethı Árpádné, Rumy Imre, Schmidtné dr.
Szurma Szilvia, Strobl Róbert, Szebik Ágnes, dr. Szinyei
Katalin, Takács László és Tarné Lukács Gabriella. Pótpresbiternek Emmer Károlyt és Báles Istvánt választottuk. A
megválasztott presbitériumunk Ittzés János nyugalmazott
püspök igehirdetés-sorozatával készült hivatására, s Virágvasárnapon, április 1-én imádsággal, igével és áldással állíttatott szolgálatba.
Újonnan megválasztott presbitériumunk elıtt azonnal hatalmas feladatok álltak. A 80 éves templom ünnepségeinek és
felújításának megszervezése.
Örökség és ígéret címmel tartottuk 80 éves templomunk
ünnepség-sorozatát május 8-án és 12-13-án. Ez a templom
hordozza örökségünket: a szép iránti igényességet, a bátor
bizalmat, aminek erejével még válság idején is építkezésbe
kezdtek eleink, és a hőséget, hogy a legsötétebb idıkben is
– a tanácsköztársaság napjaiban is – minden vasárnap egybegyőlt a gyülekezet Isten igéje után vágyakozva.
Ugyanakkor ígéret is ez a templom. Ígéret arra, hogy Isten
megerısít minket Jézus szeretetében, és hogy ı maga hőséges marad népéhez, hozzánk.
Örökségünk és ígéreteink örömében osztozott velünk
Pröhle Gergely országos felügyelı, Szemerei János püspök
és D. Szebik Imre nyugalmazott püspök, Heikki Koivisto és
Markku Korpela finn lelkészek, Waltraud és Heinrich
Kaufmann és Heike Hartmann testvérgyülekezeteink képviseletében, illetve Cser Palkovics András polgármester és
Vargha Tamás, a megyei közgyőlés elnöke. Ünnepségeinken Szebik Attila kántor testvérünk kamarakórusa a Corpus
Rézfúvós Kvintettel, gyülekezetünk énekkara Csekéné Bányai Erzsébet vezetésével, a kaposvári gyülekezet énekkara
illetve a Csomasz Tóth Kálmán református énekkar szolgált. A gyülekezet elıtt bizonyságot tett szülıi örökségérıl
dr. Kapussy Józsefné dr. Bócz Gabriella fıorvos, Sinkó
Judit szociális munkás, Kozáry Ferenc színmővész és
Ocskay Gábor sportvezetı. Szombaton családi napot szerveztünk Bencze Andrásné, Lázárné Tóth Szilvia, Szebik
Ágnes és Végvári Tamásné vezetésével. Sajnos, éppen
azok, akikre gondolva szerveztük ezt, a kisgyerekes családok, nem érkeztek meg erre az alkalomra.
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Érdekes tapasztalatként mondom el, hogy ünnepi alkalma- Amikor a szolgálókat említem, köszönetet szeretnék montemplomajtót
….”testvérünknek. Többekkel együtt ı veinkon soha nem telt meg a templom. „Kitártuk
Lehetnénk ezérta szodani Szebik Ágnes
morúak is – minden hírverés ellenére sem keltettünk feltő- tette fel ennek a szolgálatnak lehetıségét, és augusztusig
nést környezetünkben. Valójában hálás vagyok az Úrnak odaadással végezte ezt. İ a Talentum Református Általános
azért, hogy azok voltak itt, akik számára fontos a templom, Iskolába ment dolgozni, így helyébe átmenetileg Simon
Zsuzsanna testvérünk állt be. Egy hónapig végezte helyetteIsten igéje és a gyülekezeti közösség.
sítı szolgálatát. Ezután érkezett Gersztheimerné Ugrits EdiAzért, hogy Isten igéje a kisgyermekeket nevelı családok- na testvérünk, aki munkatársaival teljes összhangban látja el
hoz is eljuthasson, és a gyermekek könnyebben beilleszked- feladatát. İ római katolikus, anyai nagyanyja Márffy
jenek a gyülekezet közösségébe, családi istentiszteletek Lászlóné testvérünk. İbenne nyitott, csendes embert ismerszervezését kezdtük meg tavasztól kezdıdıen. Lázárné tünk meg, aki hittel, szeretettel és szakértelemmel gondozza
Tóth Szilvia lelkész vezetésével, Szebik Attila és Szebik a gyermekeket. Jó társa lett a végig itt dolgozó Havasi
Ágnes valamint az ifjúsági kör szolgálatával indult ez a Albertnének és a vezetési feladatokat is ellátó Kissné Kászolgálat. Ha ebbe a sorba állítjuk a szintén nem hagyomá- rász Rózsának. Mindıjüknek köszönöm a helytállást. A
nyos rendben zajló ifjúsági istentiszteleteket, akkor minden szolgálatváltás idıszaka igen próbás volt. De megtapasztalhónapra jut olyan istentisztelet, amely fiatalos zenéjével, tuk, hogy mennyei Atyánk kellı idıben küldött segítıt.
interaktív eszközeivel megszólíthatja a családokat, a kis- Ezért állítottam a Kuckó családi napközit is az Istentapasztalások sorába.
gyermekeket nevelıket.
„Íme, nyitott a jtót adtam eléd, amelyet s enki s em z ár hat be… ” (Jel 3,8).

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy tavasztól nyár végéig
még egy beruházásunk folyt. Fehérvárcsurgói templomunk teljes külsı-belsı renoválását végeztük egy régebbi
pályázat elnyerésével. Fehérvárcsurgói testvéreink – különösen is Szabó Attila és családja – hatalmas erıvel végezték
a rájuk háruló szervezı és kivitelezı munkákat. Azt a felújítást is Kiss László felügyelı testvérünk vezette, és többen
az anyagyületekezetbıl ott is nyújtottak segítséget.
A fehérvárcsurgói templomért szeptember 16-án, a fehérvári templomért szeptember 23-án adtunk hálát Istennek Szarka István esperes testvérünk igehirdetésével. Mindkét alkalmat énekkarunk szolgálata tette színesebbé.

Pál apostol a nagy Isten-tapasztalás után megjegyzi, hogy
tövis adatott a testébe, a sátán angyala, hogy el ne bizakodjék. Nos, nekünk is vannak töviseink, hogy el ne bizakodjunk. Évek óta aggódást kelt bennünk az anyagiak kérdése.
Mindenekelıtt azonban hálát adunk Istennek azért, mert
valóban minden várakozást felülmúlt ebben az évben is a
gyülekezet áldozatkészsége. Csodaszámba megy, hogy a
fehérvárcsurgói és a fehérvári templomfelújítás váratlan
költségeit is ki tudtuk egyenlíteni. Hálát adunk Istennek a
pénzügyi területen dolgozó testvéreinkért, akik lelkiismeretesen és fáradságot vállalva – olykor önmagukat túlterhelve
végezték feladatukat. Kocztur Klára pénztáros, Göndör
Jánosné számvevıszéki elnök illetve Aranyné Marika könyvelı nevét hadd említsem. Ugyanakkor az elızı év utolsó
presbiteri győlésén döntést kellett hoznunk arról, hogy ideiglenesen megnyitjuk tartalékalapunkat, hogy teljesíteni
tudjuk kifizetetlen számláinkat. A kivett összeget szeretnénk visszapótolni.
Magyarán fogy a pénzünk. A folyó év költségvetését is úgy
készítettük, hogy sem a bevételi, sem a kiadási oldalt nem
mertük tovább feszíteni. Így maradhatunk csak egyensúlyban.
Pedig milyen fontos lenne a gyülekezet számára, ha biztosítani tudná a második lelkészi állás anyagi oldalát! Pedig
mennyire szeretnénk, ha néhány beruházást – a temetıben,
a templom körül illetve a gyülekezeti házon – elvégezhetnénk! Pedig mennyire szíven talált minket a nyári évkezdı
nap elıadása, hogy a gyülekezet is adjon tizedet: támogasson valami szent szolgálatot saját bevételébıl! Az anyagiak
bizonytalansága mintegy másfél évtized óta tövisként hasít
testünkbe.

Végül az Isten-tapasztalások között sorolom fel a Kuckó
családi napközit, amelyet gyülekezetünk két és fél éve
mőködtet. Nem minden vonatkozásában illik az Istenélmények közé, hiszen sok vívódást is okozott ez a szolgálat. De bizonyosan áldott az az akarat, hogy egészen kicsiny
gyermekeket és rajtuk keresztül családjaikat elérhessük
azzal, amit mi is Jézustól kaptunk. A Kuckóban szolgálók
elkötelezettségét látva hiszem, hogy ezt a küldetést be is
töltik.

Beszámolóm végén közlöm gyülekezetünk statisztikai
adatait. Idei mutatóink szinte minden tekintetben gyengébbek a tavalyinál. Sem a keresztelések, esküvık, konfirmációk száma, sem az alkalmakon résztvevık száma nem mutat
növekedést. Még a bejegyzett látogatások száma is legfeljebb stagnál. Pedig – anélkül, hogy dicsekednénk vagy panaszkodnánk – lelkésztársammal többnyire szabadnap nélkül, az állami törvények által jelzett szabadság felét sem
kihasználva végezzük munkánkat. Ez a tövis állandóan jelzi

A tavaszi idıszak nemcsak ünnepekkel telt, hanem a friss
presbitériumunkból választott mőszaki bizottság Kiss László felügyelı és Budahegyi Ferenc gondnok vezetésével készült a nyári templomfelújítás munkálataira. A zárszámadás is bizonyítja a gyülekezet áldozatkészségét, amellyel
ezt a munkát támogatta – egy Isten elıtt ismert testvérünk
egymillió forintot adományozott. Jelentıs támogatást kaptunk a Fejér-Komáromi Egyházmegyétıl is. Az adományok
mellett igen jelentıs volt a gyülekezet kétkezi munkája.
Ebben is megmutatkozott, milyen ötletes, áldozatkész testvéreink élnek a gyülekezetben. Tizenhat évvel ezelıtt újítottuk fel elızıleg templomunkat. Mostani munkánk közben megemlékeztünk azokról, akik akkor hordták a padokat
– s az ı példájukat követve igyekeztünk mi is helyt állni. A
közös munka nemcsak egymáshoz vitt közelebb minket,
hanem Isten hatalmas erejét láttuk abban, ahogy irgalma
egybeölel nemzedékeket, maga köré győjt férfiakat és nıket, szolgálatba állít gyakorlati és elméleti embereket.
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számunkra, hogy a növekedést Isten adja, mi csak szolgák tus-test, a gyülekezet növekednék szeretetben. Nem erısek
vagyunk. Az a kötelességünk, hogy az eredménytıl függet- akarunk lenni, hanem Krisztus erejének szeretnénk teret
lenül hőségesen és állhatatosan töltsük be küldetésünket.
adni, mert neki van hatalma arra, hogy sokakat üdvözítsen.
Erre segítsen minket a mindenható Isten Szentlelke által.
Amikor arról gondolkodtunk, hogy mi lehetett Pál apostol
tövise, eszünkbe jutott, hogy talán régi bőne vagy bőnei Ebben a jelentésben nem szóltam a gyülekezetben mőködı
kísértették meg ıt újra és újra. Ha saját töviseinket vizsgál- közösségekrıl és szolgálatokról, amelyek az eddigi évekhez
juk, látjuk, milyen fájó sebeket ütnek rajtunk is bőneink. hasonlóan szép rendben végzik dolgukat. A Hírmondó
Bizony, elıfordul, hogy megbántjuk egymást. Ahol ennyien 2012-es számaiból Testvéreim hallhattak a szeretetvendégegyütt dolgoznak, ahol az egyik munkájára épül a másik ségekrıl, nyári sorozatunkról, a gyülekezetben folyó más
feladata, ott szinte szükségszerő is, hogy szavainkkal, fi- alkalmakról.
gyelmetlenségünkkel, különbözı vérmérsékletünkkel fájdalmat okozzunk egymásnak. Ez azonban nem mentség, Végül hadd mondjak köszönetet mindazoknak, akik a gyüsıt, mivel nem a magunk ügye ez, hanem Istené, még in- lekezetben munkálkodnak. Köszönöm lelkésztársaim, elkább gyötör a lelkiismeretünk. Mert el sem lehet képzelni nöktársam és a gyülekezet tisztségviselık, az Alapítvány
azt a bajt, ha mások miattunk ábrándulnak ki a gyülekezet- kurátorainak munkáját. Köszönetet mondok a közösségek
bıl, és hagynák el Krisztus egyházát, veszítenék el hitüket. vezetıinek, a hitoktatóknak – akik között ebben az évben új
Szeretném bátorítani önmagamat és testvéreimet, hogy testvért, Tarné Lukács Gabriellát köszönthettük. Köszönöm
mindannyian tudunk változni, és törekedhetünk nagyobb az egyházzenészek munkáját – közöttük nem teljesen újfigyelmességre. Szeretném bátorítani önmagamat és máso- ként, de már rendszeresen kántorizál dr. Bencze Réka. Kökat, hogy szabad bocsánatot kérnünk, és Krisztustól tanul- szönöm a diakóniai és templomi szolgálatok végzıinek –
tunk megbocsátani és elhordozni egymás terhét.
hadd emeljem ki Mescha Wilfriednét, aki igazi háziaszszonyként a vendéglátás szolgálatát vezeti, sıt vállán horPál apostol háromszori imádságára sem veszi el az Úr a dozza, – és az irodában dolgozóknak, a testvérgyülekezeti
tövist. Újból és újból belénk vágva emlékeztet gyöngesé- kapcsolatok ápolóinak és az elektronikus és nyomtatott sajgünkre. De évi igénkben Jézus nekünk is szól. Az İ ereje a tót szerkesztıknek, és mindazoknak, akik a gyülekezetben
mi erıtlenségünk által ér célhoz. Jövıre is lesznek tövise- munkájukkal, imádságukkal fáradoznak.
ink. Talán más formában jelentkeznek, de bizonyosan meg- Köszönöm megtisztelı figyelmüket.
lesznek. Például már most aggódva és reménykedve nézünk Erıs vár a mi Istenünk!
a hittanoktatás felé vagy a Kuckó megélhetése felé az állami rendelkezések változása miatt.
Bencze András
Nem erısnek akarunk látszani, de szeretnénk, ha Krisztus
ereje meglátszódnék rajtunk. Nem erısek akarunk lenni, de
szeretnénk, ha Jézus akarata célhoz érne általunk is: szeretnénk, ha sokakat ragadna meg az evangélium, ha a Krisz2004
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Lelkészi jelentés 2012. Fehérvárcsurgó
1. Igei köszöntı
Péter apostol elsı levelében így szól hozzánk Isten igéje:
„Járuljatok ıhozzá, mint élı kıhöz, amelyet az emberek
ugyan megvetettek, amely azonban Isten elıtt "kiválasztott és
drága"; ti magatok is mint élı kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel,
amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.” (1Pt 2,4-5)

totta az élet és halál Ura, így a presbitérium 6 fıvel mőködik
tovább.

Templomfelújítás és Hálaadó istentisztelet
2011. májusában értesítés érkezett arról, hogy az Európai
Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz 2009. decemberében a templomfelújításra beadott pályázaton gyülekezetünk
~15,7 M Ft-ot nyert. A közösség a templom belsı felújítását
is elhatározta, amelyhez a Testvérek adománygyőjtést szer„Élı kövek”. Különös szókapcsolat. Hiszen a kövek életteleveztek, és ehhez Fehérvárcsurgó önkormányzata is hozzájánek és mozdulatlanok. Isten igéje mégis azt mondja: járulrult.
junk az élı kıhöz. Mert igaz, hogy a kövek élettelenek és
mozdulatlanok, viszont az is igaz, hogy szilárdak és bizto- A Székesfehérvári Gyülekezet Presbitériuma 2011. októberi
sak! Jézus Krisztus a legbiztosabb, legszilárdabb és leghősé- ülésén Építési Bizottságot hozott létre, amely fehérvárgesebb ezen a világon. De mégsem élettelen, hanem örökké csurgói és székesfehérvári presbiterekbıl és gyülekezeti taélı, s nem is mozdulatlan, hanem mindenütt jelenlévı: „élı gokból áll. A felújítással kapcsolatos érdemi döntéseket az
kı”, „amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azon- Építési Bizottság a csurgói Presbitériumnak való beszámolási
ban Isten elıtt „kiválasztott és drága”. Ha valakire építjük az kötelezettséggel hozta meg.
életünket és a gyülekezetünket, az İ legyen! Ha valakire
A templom külsı renoválása 2012. februárjában vette kezderábízzuk magunkat és közösségünket, az İ legyen.
tét, májustól pedig párhuzamosan folyt a külsı és a belsı
„Élı kövek”. Különös szókapcsolat. Hiszen a kövek merevek felújítás. A munkálatokban részt vett a csurgói presbitérium,
és súlyosak. Isten igéje mégis azt mondja: mi is mint élı a gyülekezet néhány tagja, székesfehérvári presbiterek, és
kövek, épüljünk fel lelki házzá. Mert bár a kövek merevek és néhány barát. A külsı felújítás levezetéséért köszönet Kiss
súlyosak, de közben formálhatóak és hőségesen tudnak állni, László székesfehérvári felügyelınek.
jelezni, emlékeztetni. Kövek vagyunk mindannyian. Talán
A megújult templomban 2012. szeptember tartottuk meg a
egykor megbotlottak miattunk az emberek és fájdalmas sebehálaadó istentiszteletet, amelyen az igehirdetés szolgálatát
ket okoztunk. De a Szentlélek Isten még belénk is képes éleSzarka István, a Fejér-Komáromi Egyházmegye esperese
tet lehelni, minket is képes formálni és országának építésévégezte.
ben használni.
A templomfelújítás megünnepléséhez még egy kötetlen alka2012-ben megújult a templomunk. Kívül-belül szép lett, és a
lom is kapcsolódott. Szabó Attila gondnok szervezésében
templom, amely élettelen és mozdulatlan, merev és súlyos
2012. október 6-án délutánjára mindazok meghívást kaptak a
kövekbıl épült, szilárdan áll, és Isten dicsıségét hirdeti.
fehérvárcsurgói gyülekezeti házba, akik a templomfelújítás
Most rajtunk a sor, és Isten igéje bíztat: „ti magatok is mint
során önkéntes fizikai munkát vállaltak.
élı kövek, épüljetek fel lelki házzá”. Lelki házzá - keresztény
közösséggé, amelynek maga Jézus Krisztus az alapja. Lelki Missziós Családi Nap
házzá - keresztény közösséggé, amely mindenkit hív és befo- A Fehérvárcsurgói Evangélikus Leányegyházközség 2012.
gad. Lelki házzá - keresztény közösséggé, ahol mindenki márciusában pályázatot nyújtott be a Magyarországi Evangémegtalálja a maga helyét és megbízatását. Lelki házzá – ke- likus Egyház Evangelizációs és Missziói Bizottságához
resztény közösséggé, amely szilárdan áll és Isten dicsıségét Missziós Családi Nap szervezése céljából. Leánygyülekezehirdeti.
tünk vezetısége már jóval korábban megfogalmazta, hogy
közösségünkben szükség lenne egy olyan kötetlen alkalomra,
2. Nagyobb események a gyülekezet életében 2012-ben:
amelynek segítségével azokat a gyülekezeti tagokat is megÁltalános tisztújítás
szólíthatjuk, akik a gyülekezettıl eltávolodtak, illetve a falu2012. évelején a Fehérvárcsurgói Evangélikus Leányegyház- ban élı, más közösséghez nem tartozó embereket is hívogatközségben is lebonyolítottuk a tisztújítást. Január elején le- hatjuk. A Missziói pályázaton Leánygyülekezetünk 45000Ftvélben értesítettük és tájékoztattuk a választói névjegyzékben ot nyert, s Missziós Családi Napunk megvalósítása során
szerepelı Testvéreket a tisztújítás rendjérıl és igyekeztünk ebbıl az összegbıl gazdálkodtunk.
ıket mozgósítani, hogy aktívan vegyenek részt a gyülekezet A tervezési és szervezési folyamatban a lelkész nagy segítsééletének alakításában. Januárban lezajlott a jelölés, február gére volt Füzi Lászlóné jegyzı és Szabó Attiláné pénztáros.
elején írásban értesítettük a jelölteket a jelölésrıl, majd feb- A Missziós Családi Nap lebonyolításában pedig többen szolruár 10-ig begyőjtöttük nyilatkozataikat. A választói közgyő- gálatot vállaltak a fehérvárcsurgói és a székesfehérvári gyülést 2012. február 19-én 10 órakor tartottuk. A közgyőlés lekezetbıl is.
Szabó Attilát gondnokká, Szabó Attilánét pénztárossá, Füzi
Missziós Családi Napunk 2012. augusztus 11-én valósult
Lászlónét jegyzıvé, Füzi Pétert, Kozma Imrét, Molnár Józsemeg. A gyülekezést követıen énekléssel és igei köszöntıvel
fet és Piják Attilát presbiterré választotta, és 2012. április 8kezdtük meg programunkat, majd egy körülbelül 2 órás kián Húsvét vasárnap az egyház rendje szerint beiktattuk ıket
rándulást tettünk a Fehérvárcsurgó környéki dombokon ketisztségükbe.
resztül a víztározóig és a vadasparkig. Ezt követte a közös
Kozma Imre presbiterünket az iktatás napján magához szólí- ebéd, aztán játékos vetélkedı, amelyben foglalkoztunk temp-

6
lomunkkal, gyülekezetünk történetével, bibliai igével és történettel, és mindezt ügyességi feladatokkal főszereztük. Gyülekezeti napunk csúcspontja a családi istentisztelet volt, amelyen szolgálatot vállalt székesfehérvári kántorunk, Szebik
Attila Pátkáról és Szabó Bálint fehérvárcsurgói ifis a zene
biztosításával, a székesfehérvári ifjúság egy része a „Kezek”
pantomim elıadásával, Fehér Eszter székesfehérvári ifis bizonyságtétellel és Szebik Ágnes székesfehérvári presbiter
énektanítással és szintén bizonyságtétellel.

GYÜLEKEZETI HÍRMONDÓ
den családnak személyesen adtuk át a meghívót, pont ezek a
családok nem jöttek el. Szeptemberben újra meglátogattam
ıket, és talán ennek is köszönhetı, hogy az egyik eddig távolmaradó gyermek azóta néha megjelenik egy-egy hittan
órán.
Szeptembertıl decemberig szintén 3 korosztály számára tartottam heti egy-egy hittan órát.
Óvodai hittan: 11 alkalom, összesen 7 gyermek járt, átlagosan 4-5 fı volt jelen.
Alsós hittan: 14 alkalom, 4 gyermek járt rendszeresen, 2 alkalommal 5 gyermek jött el, két gyermek nem látogatja az
órákat.
Konfirmandus óra: 11 alkalom, 1 konfirmandus jár, egy
gyermek nem látogatja az órákat.

Missziós Családi Napunkat tábortőzzel zártuk. Összesen 35
fıvel töltöttünk együtt egy szép napot, s gazdagodtunk közösségi élményekben, épültünk lelkiekben. A meghívottak
közül ugyan sokan nem jöttek el, de a meghívók kiosztása
során alkalmunk volt éreztetni velük, hogy gyülekezetünk
gondol rájuk és szeretettel várja ıket közösségébe. Gyülekezetünk Facebook-oldalán (Fehérvárcsurgói Evangélikus IfjúKazuális szolgálatok:
ság) képek és videók segítségével ık is láthattak-láthatnak
Gyülekezetünkben a 2012. esztendıben 1 gyermeket kereszvalamit abból, hogy Missziós Családi Napunk vidáman és
teltünk, konfirmációt és esküvıt nem ünnepeltünk, és egy
áldottan telt.
Testvérünket szólított magához az élet és halál Ura.
„72 óra kompromisszum nélkül”
2012. október 12-én és 13-án a „72 óra kompromisszum nél- Látogatás, lelkipásztori beszélgetés
kül” önkéntes mozgalom keretében Szabó Attila gondnok Bár a látogatást és a lelkipásztori beszélgetést igen fontos
vezetésével székesfehérvári és fehérvárcsurgói fiatalok mun- lelkészi szolgálatnak tekintem, 2012-ben sajnos mindössze
kálkodtak a fehérvárcsurgói gyülekezet udvarán és temetıjé- 35 látogatásra és lelkipásztori beszélgetésre került sor a
ben. A gyülekezet pénztárosa finom ebéddel jutalmazta a fehérvárcsurgói Testvérek között. Viszont jó érzéssel gondolelkes önkénteseket. A munkában részt vett Molnár József lok arra, hogy a gyülekezetünk életében történt nagyobb események miatt – tisztújítás, Missziói Családi Nap, hálaadó
presbiter is.
istentisztelet a templom felújításáért – mégis többször alkalAdventi kézmőveskedés
mam nyílt találkozni a gyülekezet tagjainak a nagy részével.
2012. december 1-én adventi kézmőveskedést tartottunk a
fehérvárcsurgói gyülekezeti házban, amelyen 18-an vettek 4. Elıretekintés
részt. Az alkalmat énekléssel kezdtük, majd adventi naptárt,
Az igei köszöntıben hallottuk Isten buzdítását: „Járuljatok
adventi koszorút és karácsonyfa díszeket készítettünk.
ıhozzá [Jézus Krisztushoz], mint élı kıhöz,(…) ti magatok
is mint élı kövek épüljetek fel lelki házzá”. Kérjük Istent,
3. Statisztika
hogy a fizikai épülés után lelkileg is építse gyülekezetünket.
Istentisztelet
A célunk 2013-ban is az, hogy mi magunk is, gyülekezetünk
Minden vasárnap 9 órakor istentiszteletet tarunk tagjai is, sıt mindazok a fehérvárcsurgóiak, akik nem tartozFehérvárcsurgón. Az igehirdetés rendszerint az egyházunk nak egyik felekezethez sem, mind meghalljuk az evangéliuáltal kijelölt igeszakasz alapján történik, gyülekezetünkben
mot, és keresztény (=Krisztust követı) közösségként részt
az új liturgikus könyv énekverses rendjét gyakoroljuk. Úrva- vegyünk Isten országának építésében.
csora vételére minden hónap utolsó vasárnapján van lehetı- Adja meg nekünk Istenünk - Szentlelke által, hogy derős
ség. Havonta legalább egyszer Bencze András lelkész szolgál szolgálatkészség ébredjen bennünk e cél elérése iránt, és
az istentiszteleten. Az istentiszteleteken átlagosan 6-8 fı vesz ajándékozzon nekünk bölcsességet, hogy a szolgálatban minrészt.
dig felismerjük az alkalmas idıt és megtaláljuk a megfelelı
Az elmúlt évben 55 istentiszteletet és 1 keresztelıt tartottunk.
eszközöket.
Konfirmáció és esküvı nem volt. Temetésre 1 alkalommal
5. Köszönet
került sor. A látogatások száma 35 volt.
Szeretném megköszönni Szabó Attila gondnok, Szabó
Attiláné pénztáros és Füzi Lászlóné jegyzı munkáját. Köszönetet mondok a Presbitérium minden tagjának, hogy a templomfelújítás és a Gyülekezeti Nap során is fontos szolgálatokat vállaltak. És hálás vagyok mindazoknak a Testvéreknek,
akik szolgálatukkal, áldozatkészségükkel és imádságaikkal
ennek a gyülekezetnek az építésén munkálkodnak!
Megköszönöm Kiss László székesfehérvári felügyelı munkáját, amelyet a csurgói templom megújulásának érdekében
végzett!
A Missziós Családi Nap szervezésének egyik oka pontosan
Lázárné Tóth Szilvia
az volt, hogy azokat az evangélikus családokat is meghívjuk,
amelyeknek a gyermekei nem járnak a hittan órára. Bár min-

Hittanórák
2012. januárjától 2012. júniusáig hetente egy órában 3 csoport számára tartottam Fehérvárcsurgón hittan órákat.
Óvodai hittan: 18 alkalom, 8 gyermek járt rendszeresen, közülük négyen érkeztek evangélikus családból.
Alsós hittan: 17 alkalom, átlagos részvétel: 4 fı. Egy evangélikus gyermek nem látogatja az órákat.
Felsıs hittan: 10 alkalom, 1 fı számára. Két evangélikus
gyermek nem látogatja az órákat.
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Felügyelıi jelentés a 2012. esztendırıl
Jézus Krisztus mondja: Higgyétek, hogy mindazt, amiért vidám játékos vetélkedın vettek részt kicsik és nagyok. Este
imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok és megadatik nek- pedig a hangversenyt adtak a meghívott kórusok és gyülekezetünk énekkara. Igét hirdetett Szemerei János püspök, kötek” (Márk;11;24)
szöntıt a testvérgyülekezetek képviselıi és dr. CserGyülekezetünk életében a 2012. esztendıben nagyon sok Palkovics András polgármester úr mondott. Május 13-án
minden történt, sok adatott nekünk. Mindenre volt erı és vasárnap az ünnepi istentisztelet keretében D. Szebik Imre
áldás, amit elterveztünk, és imádsággal, hittel megvalósíthat- püspök szolgált igehirdetéssel.
tunk.
Sokunk számára felejthetetlen emlék marad ez a közösségi
A fehérvárcsurgói leánygyülekezetünk temploma kívül és programsorozat, amely megvalósítása összekovácsolta a
belül megújulhatott. Az MVH pályázatán elnyert résztvevıket, a szervezıket és gyülekezetet épített.
15.705.264.-Ft összegő, vissza nem térítendı támogatásból,
és az országos egyház 419.000.-Ft összegő támogatásával a „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak az építık.”
templomtetı, a torony, a teljes homlokzat felújításra került.
A kivitelezési munkákat január végétıl májusig a Stílus Ge- A felszentelési évfordulóhoz kapcsolódóan július és augusztus hónapban hozzáfogtunk a templomunk belsı felújításánerál KFT végezte el lelkiismeretesen és szakszerően.
A pályázat Minisztériummal történı elszámolása és megva- hoz. A födém hıszigeteléséhez, és az ablakok cseréjéhez,
lósításának ellenırzése 2013. esztendıben lesz. A külsı fel- festéshez.
újítást követıen, nyáron jelentıs önkéntes munka és adako- A Fejér-Komáromi egyházmegyénk három millió forintos
zás eredményeképpen a templom, belsı megújítására és a támogatásával és gyülekezeti tagjaink jelentıs, két és fél
környezet rendbetételére is sor került. Az önkéntes munká- millió forintos adományával lehetıvé vált a korszerősítés
ban és a szervezésben hatalmas munkát végzett Szabó Attila elvégzése.
és Orsi, valamint a helyi és fehérvári gyülekezet tagjai. Hálát A közösség összefogásának gyönyörő példáját adta
adunk Urunknak, hogy áldozatkész szolgálatra hív el testvé- Budahegyi Ferenc gondnok úr vezetésével az új presbitérium
sok tagja, akikhez még jelentıs számú testvérünk csatlakoreket, akik mindig készek tenni a közösségért.
zott. Elvégezték a padok ki- és beszerelését, az orgona védı
Jézus Krisztus mondja: „ Nem ti választottatok ki engem, takarását és az alapos takarítást. Takács László és Pirka Lahanem én választottalak ki és rendeltelek titeket arra, hogy jos presbiter testvéreink a villamos munkát, korszerősítést
vállalták.
elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. (János 15;16)
Szívet melengetı, lelket emelı érzés volt tapasztalni az igye2012. tavaszán az általános tisztújítás rendje szerint gyüleke- kezetet, az együtt végzett önkéntes munka örömét. Lingurár
zetünkben is megtörtént a tisztségviselık és presbiterek vá- Zalán csákvári vállalkozó és csapata pedig gondos, szakszerő
lasztása, a márciusban megtartott közgyőlésen. Öröm és hála munkával újjá varázsolta a hámló vakolatot, a poros falakat,
van bennünk Mennyei Atyánk felé, hogy voltak sokan alkal- és korszerő hıszigetelt ablakokat épített a régiek helyére.
masak kiket jelölhettünk, és sokan elfogadták a megméretteAz évfordulós ünnepen tett polgármesteri ígéret is megvalótést, és megválasztásukat követıen a szolgálatot.
A huszonnégy fıs presbitériumban tíz új személy mellett két sult, mert a város ajándékaként- a belsı munkákkal egy idıúj pótpresbiter is bizalmat kapott. A fiatalok és a közép kor- ben- a templom elıtti tér is gyönyörő burkolatot kapott. A
osztály képviselete erısödött meg a gyülekezet vezetı testü- fıbejárat tengelyében apró kövekbıl megformált Luther róletében. Az új összetételő presbitérium iktatása és eskütétele zsa tudatja, hogy itt evangélikusok otthona e templom. A
2012. április elsején ünnepi istentisztelet keretében történt, díszburkolathoz csatlakozva a templom megsüllyedt lépcsıIttzés János püspök szolgálatával.
sorát is helyre kellett állítanunk.
A vállalt szolgálat Isten dicsıségére és a gyülekezeti közös- Isten gazdagon áldja meg, és szeretetével öleljen minden
ség javára legyen mindig örömmel végezve, és minden meg- önkéntes segítıt pénzadományt fizetıt, egyházmegyei és
választott testvérünk találja meg a karizmájának legjobban városi vezetıt, akik templomunk szentelési évfordulóját szímegfelelı szolgálati területet.
vükön viselve támogatták terveink megvalósítását.
Több cikluson keresztül hőségesen szolgáló presbitereknek
köszöntük meg az odaadó munkálkodást, mellyel gazdagítot- „Isten hatalmas dolgokat mővel, kikutathatatlanul, csodás
ták közösségünk elmúlt éveit. Legyen áldás életük további dolgokat, megszámlálhatatlanul” (Jób 9,10)
szakaszán.
Gyülekezetünk zárszámadása és pénzügyi adatai is tükrözik
„Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd mennyi jót tett ve- ezt a mozgalmas, áldásban gazdag évet, melyet megélhettünk
2012-ben.
led” Zsolt, 103;2)
Közel huszonhárom millió forint külsı forrást - Európai UniÖrökség és Ígéret címő ünnepség sorozatunkra örömmel ós, országos egyházi, egyházmegyei és állami pénzt- sikerült
gondolok vissza, amelyet templomunk 80. felszentelési év- pályáznunk és felhasználnunk templomok felújításához, a
fordulóján rendeztünk. Ennek keretében május 8-án egyház- családi napközi szolgálathoz és hittan oktatáshoz.
zenei áhítat volt, és vendégként köszönthettük Prıhle Ger- Rendkívüli mértékő volt a gyülekezet adakozása, a szülık
gely országos felügyelıt, külügyi államtitkárt, valamint dr. befizetése a mőködéshez és a templom felújítás megvalósítáCser-Palkovics András polgármester urat. Május 12-én sához.
szombaton színes programokkal családi napot szerveztünk, A költségvetés bevételi oldalán szereplı nagy számokat tar-
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talmazó tervektıl elmaradtak ugyan a tényszámok, de az
összeg nagyságát tekintve öröm és a hála szavait illik kimondanunk. Ebben a nehéz gazdasági élethelyzetben úgy gondolom sokan erın felül is igyekeztek adakozni.
Az egyházmegye jelentıs összeggel, a teljes igényünket jóváhagyva támogatta az évfordulós felújítást. A csurgói pályázat pedig jelentıs állami uniós pénzhez jutatta a leánygyülekezetünket, amellyel sok évtizedre megoldódott a kis templom felújítása.
A családi napközi a nagy érdeklıdés, és a dolgozók fantasztikus szolgálatának köszönhetıen többletbevételt hozott, ezáltal lehetıség volt a fejlesztésre, és egyéb ingatlanjavításra is.
A zárszámadásból is jól látszik, hogy a mőködési költségeket, a hıszigetelés, ablakcserék tételeit, ki tudtuk gazdálkodni.
Összességében nézve a bevételeinket, a tervezettıl 600 ezer
forinttal több jött be a kasszába, ami örömteli tény önmagában. Gyülekezetünknek fennállása óta nem volt még 44 millió forinthoz közeli költségvetése, csak a gyülekezeti ház
építésekor, az államtól kapott kárpótlásból.
A kiadási oldal azonban a tervezettıl 1.070.000.-forinttal
több lett. A fehérvárcsurgói felújításnál az ÁFA emelés különbözetét nem térítette az MVH, ez 280 ezer forintot tett ki,
melyet gyülekezetünknek kell kigazdálkodni. A nem tervezett kiadáshoz tartozik a templom lépcsıjének felújítása is,
amely 470 ezer forint nagyságú összeget jelentett.
A bevételek összesen: 43 930 950 Ft
A kiadások összesen: 44 561 020 Ft
Egyenleg:
– 630 070 Ft

Ezekhez a tételekhez figyelembe kell venni egy januárra
átnyúló vállalkozói számlát, amellyel együtt a hiány meghaladja az egymillió forintot.
A 2013. esztendıt úgy terveztük, hogy egyházközségünk
biztonsági tartalékát vissza tudjuk pótolni, és az orgonahitel
részletfizetését a befolyó céladományokból fedezhessük.
Ehhez kérem szeretett testvéreim áldozatvállalását, hogy a
nagy felújításokat követıen a pénzügyi stabilitásunk is viszszaálljon.
A gyülekezeti élet történéseirıl a lelkészek beszámolóiból
hallhatunk, olvashatunk.
Öröm és megtiszteltetés gyülekezetünknek, hogy Bencze
András lelkészünket újabb hat évre püspök helyettesnek,
Kissné Kárász Rózsát pedig a kerületi jelölı,- és választási
bizottság elnökének választotta meg a Nyugati (Dunántúli)
Egyházkerület közgyőlése. Több presbiterünk a magasabb
egyházi fórumokon, zsinaton, egyházmegyében, országos
bizottságokban kerül megválasztásra ott kapott szolgálatot és
képviseletet. Legyen áldás ezeken a munkálkodásokon is.
A gyülekezeti elnökség, és a presbitérium nevében köszönöm az egyházközségünkben szeretettel segítı, és önzetlenül
szolgáló minden testvérem elmúlt évi aktív munkáját, adakozását.
Lelkészeinknek Bencze Andrásnak, Fehér Károlynak,
Lázárné Tóth Szilviának köszönöm odaadó áldott szolgálatát.
Áldja meg Urunk és jutalmazza meg gazdagon életüket.
Isten áldása kísérje a gyülekezet minden tagját.
Erıs vár a mi Istenünk!
Kiss László felügyelı

Másodfelügyelıi beszámoló a 2012. esztendırıl
Tisztelt presbitérium! Kedves testvérek!
Az egy éve tartott beszámolóm befejezéseként Lukács evangéliumának 22. fejezet, 26. versét idéztem annak kifejezésére, hogy tisztségemben milyen útmutatást szeretnék követni.
„…aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál”
A gyülekezet megtisztelı bizalmából újabb hat éves ciklusban folytathatom ezt a szolgálatot, az idézett ige szellemében. Feladatvállalásom másik meghatározó, utat mutató igéje
1Kor.12,7-ben található.
„A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik,
hogy használjon vele”
Szándékom szerint az általam vállalt szolgálatokban igyekszem gyülekezetem hasznára tevékenykedni. Természetesen
ennek teljesülését a presbitérium és a gyülekezet értékelése
és véleménye határozza meg.
A 2012-es évrıl elmondhatjuk, hogy eseményekben, feladatokban, egyúttal örömökben is gazdag esztendı volt.

(pl. az idıközben már irreálisan kicsinek bizonyuló számszerő összegek növelése)
Tárgyalva lett az Iratkezelési Szabályzat és a Tőzvédelmi
Szabályzat is. Ezeknél az egyszerősítést tőztük ki feladatul,
mert a kidolgozó szakemberek (Kovács Eleonóra és Pethı
Árpád) magas szintő, számunkra szükségtelenül részletes
munkát végeztek. Az összes szükséges szabályzat végleges
formába öntését, hozzáértı személyekbıl álló kis csoportok
közremőködésével kívánjuk megvalósítani, és még ebben az
évben a presbitériummal elfogadtatni.

A március 4-i közgyőlésen történt az új tisztségviselık és
presbitérium megválasztása. Az a megtiszteltetés ért bennünk, hogy a beiktatási istentiszteleten (április 1.) Ittzés János nyugalmazott püspök hirdette Isten igéjét.
Az eskütétel után megnyílt az út a hat éves ciklusra megválasztott új vezetıség szolgálata elıtt, bár a feladatok elosztása az augusztus 24-25-i kihelyezett összejövetelünkön
(Révfülöp) történt meg.
Itt köszönöm meg minden kedves hivatalos szolgálatát befeAz elsı, általam elıkészített és felügyelt nagyobb tevékeny- jezı testvéremnek, hogy hat évig együtt szolgálhattam velük.
ség, a szabályzatok felülvizsgálata és jóváhagyása, még az Többük szolgálatát példaértékőnek tartom, és tanulhattam
elızı presbitérium közremőködésével történt. A Szervezeti tılük.
és Mőködési Szabályzatunk megtárgyalása és aktualizálása
megtörtént. A szabályzatot a presbitérium jóváhagyólag elfo- Ebben az évben is megtartottam a másodfelügyelıi szolgálagadta. A Pénzügyi Szabályzatban is módosítások történtek tom kezdete elıtti feladataimat:

2013. I. szám
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- Hírmondó szerkesztés (Rumy Imre presbiter testvéremmel megadatik nektek abban az órában, azt mondjátok, mert
2007 óta szerkesztjük a Gyülekezeti Hírmondót, eddig 24 nem ti vagytok akik szóltok, hanem a Szentlélek.” (Mk.
kiadvány jelent meg. Egy héten belül készül el a 25. szám.)
13,11)
- Az Irodalmi Körünk egyre inkább kifele, gyülekezetünk
határain kívül is ismerté vált. Ennek egyik szervezıje va- Örvendetesnek tartom, hogy gyülekezetünkben van igény és
gyok. (Eddig 31 alkalom volt) Az irodalmi kör alkalmain aktivitás a továbbképzéseken való részvételre. Egy most
többnyire a megszokott, „kemény mag” vesz részt (ami 10 – készült felmérés szerint 13 fı vett részt a Piliscsabán szerve12 fıt jelent), de elıfordult többször is, hogy szőknek bizo- zett munkatársképzésen és 9 fı a Révfülöpön tartott presbinyult a gyülekezeti ház kisterme. Több alkalommal csatla- terképzésen. Mindkét oktatás során a résztvevık sikeres
koztak hozzánk református testvéreink, illetve külsı érdeklı- vizsgát is tettek.
dık is. Alkalmainkat színesítette több neves személyiség Ebbe a körbe sorolható a különbözı konferenciákon való
aktív részvétele. Bakonyi István irodalomtörténész, Bobory részvétel, amelyeken szintén aktív részvételt mutatnak gyüZoltán – a Vörösmarty Társaság elnöke – Román Károly és lekezeti tagjaink. Fontosnak tartanám, hogy az ilyen alkalPál Lajos tanár urak, Káliz Sajtos József, valamint Szegedi mak után az ezeken résztvevık tovább adnák az ott hallottakat és az átélt élményeket. Erre lehetıség van a HírmondóKovács György költı voltak a vendégeink!
Várjuk a kör további bıvülését, hiszen tudjuk, hogy a ma- ban történı írás keretében, vagy szóbeli ismertetés formájágyar költészet kincsestára kimeríthetetlen. Egyúttal nem fe- ban. A lehetıség megtalálása, megszervezése érdekében
ledve az alapgondolatot, névadónkra, Molnár Gyuszi bácsira felajánlom a segítségemet.
való emlékezést.
- Házas – Hétvége lelkiségi mozgalom. Feleségemmel aktív Az egy éve tartott beszámolómban részletesen foglalkoztam
résztvevıi vagyunk ennek a mozgalomnak. Több alkalommal a „megtartó rend” fontosságával. Azért hozom most is
tartottunk bevezetıt, úgy itt Székesfehérváron, mint Siófo- szóba, mert úgy érzem, hogy ezen a területen még nem sikerült érzékelhetı javulást elérnünk. A határidık tartása, az
kon.
A Siófoki barátainkkal tartott alkalmak ritkultak, létszámban elhatározott feladatok végigvitele, az írásban rögzített szabáviszont kibıvült a részvevık száma a siófoki katolikus test- lyok betartása, az alapértékek közé kell hogy tartozzanak.
Az én elveim szerint a már elvállalt önkéntes munka is kötevérekkel.
- A 2012-es évben is folytatódott a gyülekezeti irodában vál- lezıt jelent. Talán nem is gondoljuk végig, hogy a nem a
lalt ügyeleti szolgálatom. Ez heti egy napra vonatkozó szol- várható módon elvégzett munka, a határidık figyelmen kígálat mellett, a pontosan vezetett kimutatásom szerint 208 vül hagyása egy másik területen okoz többletfeladatokat.
órát töltöttem irodai ügyeletben. Ezt a tevékenységemet is jó (Felesleges telefonrákérdezések, várakozás a feladat lezárászívvel végzem, bár többször megfogalmaztam azon vélemé- sának lehetıségére, stb.) Kérem a testvéreket, hogy ne kioknyemet, hogy nem tartom teljes körő megoldásnak az irodai tatásnak vegyék ezeket a szavakat, mert magamat is beleértve szeretnék ebben a kérdésben az elırelépés érdekében
feladatok ellátásának ezt a módját.
- Korábbi vállalásomnak megfelelıen folytattam a gyüleke- munkálkodni.
zetünkben mőködı körök összejövetelének látogatását.
Az elmúlt évben a Missziói Kör meghívására beszélgetés Utoljára hagytam, bár a másodfelügyelı talán legfontosabb
indító bevezetıt tartottam „Gyülekezetépítés-Gyülekezet feladata a felügyelı helyettesítése. Nem fogom az összes
esetet felsorolni, inkább az érzelmi oldaláról, lelki tartalmáépülés” témakörben.
A Nyugdíjas Klub összejövetelén (2012. november 5-én) ról szólok. Az elmúlt év során több alkalommal volt lehetıfeleségemmel közösen tartottunk szintén beszélgetést inspi- ségem gyülekezetünket képviselni. Ide tartoznak a város
ráló kis elıadást „Örömök és nehézségek” címmel. A téma által szervezett koszorúzások, de ide sorolom a templomunk
keretében a missziói egyház irányába való elindulás szüksé- 80 éves évfordulójával kapcsolatos feladatokat is. Talán a
számomra legtöbbet jelentett, hogy az ökomenikus imahéten
gességét próbáltuk kifejezni.
Mindkét közösségben olyan szeretetteljes fogadtatásban és egész héten képviselhettem a Székesfehérvári Evangélikus
bátorításban volt részem, illetve részünk, hogy szeretnénk ezt Gyülekezetet. Nagy megtiszteltetésként, meghatóan felemea szolgálatot folytatni. Március 5-re már van is meghívásunk lı érzésként éltem meg ezeket az alkalmakat. Remélem,
a Nyugdíjas Klub összejövetelére. Itt az evangélikus identitá- hogy az ezeken az alkalmakon kialakult ismeretségeket is
sunkról fogunk beszélni. Megnyugtatásul közlöm, hogy az tudom majd gyülekezetünk javára hasznosítani. Itt most
általunk elmondottak alapját neves, magasan képzett elıadók mégis külön szólok azokról az alkalmakról, amikor mi lát(dr. Szabó Lajos, dr. Garádi Péter, dr. Reuss András, dr. tuk vendégül a más felekezető egyházak képviselıit. Példamutató hozzáállást tanúsítottak gyülekezetünk tagjai a tempFabiny Tibor) elıadásai képezik.
lom, a gyülekezeti terem berendezésében, csakúgy, mint a
Itt mondom el, hogy minden olyan testvéremet bíztatni sze- vendéglátás nıi feladatainak számító tevékenységekben.
retnék, akiknek alkalma nyílik színvonalas elıadást hallgatni, Ételek elkészítése, felszolgálása és az utána következı rendhogy adják tovább a hallottakat, tegyék mások számára is rakás. Köszönöm mindenkinek ezt a jó közösséghez méltó
közkincsé. Meggyızıdésem, hogy az ilyen beszélgetést fel- szolgálatot.
vezetı gondolatok közreadása a hallgatóság és az elıadók
A nálunk mőködı jó közösség, a minden gyülekezetben
épülését egyaránt szolgálják.
Ehhez a szolgálathoz nyerhetünk bátorítást Isten igéjébıl: szükséges gyülekezeti magot jelenti. Örömmel állapíthatjuk
„..ne aggódjatok elıre, hogy mit mondjatok, hanem ami meg, hogy nálunk létezik ez a gyülekezeti mag. Feladatul
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ennek a gyülekezeti magnak a bıvítését kell kitőznünk. Fon- lekezetünkre. Mi leszünk a vendéglátói a 2013. szeptember
tos, hogy mennél többen vegyünk részt gyülekezetünk életé- 14-én megtartásra kerülı „Országos presbitertalálkozónak”.
ben. A gyülekezet építésben Isten cselekszik,
mindannyiunkat használni tud, és senkirıl sem mond le eb- A felsorolt feladatokat nem másoknak szóló utasításnak
ben a munkájában. Ditrich Bonhoeffer szerint: „Nagyon fon- szánom, hanem a saját magam tervezett szolgálatának tekintos, hogy a keresztyén közösség minden tagja nélkülözhetet- tem. Ezekhez és természetesen minden ezután adódó feladalen láncszeme legyen a közösségnek. Egy lánc csak akkor tokhoz kérek segítséget és támogatást gyülekezetünktıl.
nem szakad el, ha a legkisebb szeme is megkapaszkodik a További szolgálatomhoz Isten igéje ad bátorítást és bizaltöbbiben….A gyöngék félreállítása a közösség halála.” Ezért mat:
bátorítok mindenkit, hogy a maga adottsága szerint kapcso- „Az Úristen nem hagy cserben és nem hagy el, amíg be
lódjon be gyülekezeti életünkbe.
nem fejezed az Úr háza szolgálatához szükséges valamenynyi munkát.” (1Krón. 23,20)
- Az idei év feladatának tekintem a gyülekezet életét rendszerbe tartó szabályzatok aktualizálását és elfogadását.
Erıs vár a mi Istenünk!
- Szolgálati feladatomnak tekintem, hogy az általam megtartó rend-ként megfogalmazott kérdéskörben is elıre lépjünk.
Prépost Károly
- Fontosnak tartom, hogy a kihelyezett, Révfülöpön tartott
másodfelügyelı
összejövetelünkön elindított feladatelosztási táblázatot újra
útjára indítsuk, és megtöltsük tartalommal.
- Az idei évben is vár nagy, országos feladat megoldása gyü-

GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ 2012.
A 2012-ES ÉV ZÁRSZÁMADÁSA
„Ne győjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják,
hanem győjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok
sem ássák ki és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.” ( Mt 6, 19-21)
Egyházunk 2012. évi költségvetését a Presbitérium 2012. február3.-ai ülésén fogadta el. Az elmúlt év folyamán is szükségessé vált a költségvetés módosítása a 80 éves templomunk felújításából keletkezı többletbevételek és kiadások miatt.
Ennek következtében a beszámolóban már a módosított költségvetés szerepel a zárszámadás adatai mellett.
A módosított költségvetésben a gyülekezeti tagoktól származó bevételi tervünkben 10.070.000 Ft szerepel. Ezzel szemben
csak 9.614.679 Ft teljesült. Ez részletesen a következıkbıl tevıdik össze:
Egyházfenntartói járulék fizetése gyanánt 4.600.000 Ft-ot terveztünk, ezzel szemben 4.639.700 Ft volt a bevételünk..
Perselypénz bevételeként a megcélzott 1.700.000 Ft-tal szemben 1.569.285 Ft teljesült.
A 80 éves templomunkra a gyülekezeti tagoktól származó bevétel a módosított tervben megcélzott 2.600.000 Ft-tal szemben 2.493.434 Ft-ra teljesült. Ebben benne van a Missziói Kör 60.000 Ft-os és az „Egymásért Élni” Alapítvány
„Egymásért Élni” Alapítvány 80.000 Ft-os adománya is.
Az orgonára tervezett céladományt az elmúlt évben sem sikerült teljesíteni, a tervezett 350.000 Ft-tal szemben csak 83.500
Ft-ot kaptunk, ebbıl 10.000 Ft az Alapítványunk adománya, ami nem szerepelt a tervünkben, a táborozási célra tervezett
20.000 Ft helyett viszont 70.000 Ft-ot kaptunk az Alapítványtól.
Egyéb adományból a terv 800.000. Ft volt, ezzel szemben 758.760 Ft lett a bevételünk.
Az egyházfenntartói járulékok és az adományok összesen 370 címrıl érkeztek. Ennek megoszlása a következı:
csak egyházfenntartói járulékot
254 címrıl
csak adományt
35 címrıl
egyházfenntartói járulékot + adományt 81 címrıl (ebbıl 6 címrıl kaptunk orgonára is)
csak orgonára
12 címrıl
Templom 80 éves évfordulójára
85 címrıl kaptunk adományt (ebbıl 13 cím csak a templomra,72 cím templom+
egyházfenntartói, 6 címrıl pedig templom+ egyházfenntartói + egyéb adomány)
A 370 címrıl érkezett befizetések nagyságrendileg a következık:
100.000 Ft felett
9 cím
50.000 – 100.000 Ft között
22 cím
10.000 – 50.000 Ft között
179 cím
10.000 Ft alatt
160 cím
A befizetések az elızı évihez képest sajnos 24-el kevesebb címrıl érkeztek. Isten áldja meg adományozóinkat!
„Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amije kinek-kinek van, nem aszerint, amije nincs.” (2Kor 8,12)
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Az elızı adatokból is látszik, hogy gyülekezetünk tagjai az egyre nehezedı megélhetésünk ellenére is jelentıs anyagi áldozatot hoztak egyházunkért. Azt is megtapasztalhattuk, hogy egyszerre többféle célra nehéz adakozni. Erre jó példa,
hogy az elmúlt évben gyülekezetünk a 80 éves templomunk ünneplését és felújítását érezte a legfontosabb feladatnak. Így
az orgonára érkezett adományok még a törlesztı részleteket és a kamatot sem fedezték.
Következzenek a 2012. évi zárszámadás legfıbb adatai:
Megnevezés
Bevételek összesen:

Módosított terv

Zárszámadás

43.335.900

43.930.950

4.600.000

4.639.700

800.000

758.760

Perselypénz

1.700.000

1.569.285

Céladomány (80 éves templomra)

2.600.000

2.493.434

350.000

83.500

20.000

70.000

850.000

979.200

3.000.000

3.000.000

160.000

180.000

15.705.264

15.629.151

700.000

100.000

7.751.000

8.636.217

43.492.100

44.561.020

Lelkészeknek egyházi szolgálatra

3.835.000

3.835.000

Nem lelkészi személyek illetménye

1.116.000

1.204.440

Kötelezı egyházi járulékok

280.000

255.511

Orgonahitel kamata

180.000

181.300

Orgonahitel törlesztése

350.000

350.000

1.970.000

1.973.978

Temetıfenntartás költsége

300.000

296.606

Személygépkocsi fenntartási össz. költség

590.000

621.873

Felszerelés pótlások a gyülekezeti házban

100.000

178.093

50.000

7.360

16.141.300

16.506.628

7.751.000

8.711.111

Ebbıl:
Egyházfenntartói járulék
Adományok (egyéb)

Céladomány (orgonára)
Céladomány Alapítványtól (táborozásra)
Temetıgondozás és sírhelyeladás
Országos Egyháztól
Fehérvárcsurgói Leánygyülekezettıl
Fehérvárcsurgói templomfelújítás
Önkormányzattól (Mőködési támogatás)
Családi napközi
Kiadások összesen:
Ebbıl:

Főtés, világítás, víz, csatorna, szemét

Felszerelés pótlások a templomban
Fehérvárcsurgói templomfelújítás költsége
Családi napközi
Záró mérleg:
Nyitó pénzösszeg: 4.351.676 Ft
Tárgyévi bevételek: 43.930.950 Ft
Összesen:
48.282.626 Ft
Tárgyévi kiadások: 44.561.020 Ft
Pénzeszköz összesen (2012.12.31-én): 3.721.606 Ft

A gyülekezet adóssága (orgonahitel): 1.400.000 Ft
Tehát a tárgyévi bevételünk 43.930.950 Ft, a kiadásunk pedig 44.561.020Ft. volt.
Elızı évi pénzeszközünk 4.351.676 Ft, a záró pénzkészletünk 3.721.606 Ft. volt.
Ebbıl látható, hogy pénzállományunk az elızı évhez képest sajnos 630.070 Ft-tal csökkent.

12

GYÜLEKEZETI HÍRMONDÓ

A csökkenés templomunk és a fehérvárcsurgói templom felújításával kapcsolatos többletkiadásnak tudható be és az Önkormányzattól remélt mőködési támogatásnak is sajnos, csak egy részét kaptuk meg.
Lekötött betétünket is fel kellett bontanunk novemberben, mert a vállalkozót ki kellett fizetni, volt egy 1.270.000 Ft-os és
egy 401.000 Ft-os számlánk. A Presbitérium döntése alapján ezt az összeget vissza kell pótolnunk 2013. június 30-ig.
A 2013-AS ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETE
Az elızı adatok ismeretében nem kevés aggodalommal, de mégis bizakodva ismertetném a 2013. év költségvetését:
Megnevezés
Bevételek összesen

38.151.800

Ebbıl:
Egyházfenntartói járulék

4.700.000

Adományok

810.000

Perselypénz

1.700.000

Céladomány (80 éves templomra)

100.000

Céladomány orgonára

490.000

Céladomány Alapítványtól

70.000

Temetıfenntartásból

950.000

Önkormányzattól

500.000

Fehérvárcsurgói templomfelújítás
(átm. tétel-elsz. miatt)
Családi napközi bevétele
Kiadások összesen:

15.300.000
7.200.000
37.258.800

Ebbıl:
Lelkészeknek egyházi szolgálatra

3.835.000

Nem lelkészi személyek illetménye

1.176.000

Kötelezı egyházi járulékok
Főtés, világítás, víz, csatorna, szemét

268.000
1.600.000

Temetıfenntartás

450.000

Orgonahitel törlesztése

350.000

Orgonahitel kamata

140.000

Javítás, karbantartás, tatarozás (templom)

500.000

Személygépkocsi.költség összesen

582.000

Fehérvárcsurgói templomfelújítás
Családi napközi kiadásai

15.300.000
7.200.000

Tervezett pénzeszköz 2013. december 31.
Nyitó állomány: 3.721.606 Ft
Bevétel:
38.151.800 Ft
Összesen:
41.873.406 Ft
Kiadás:
37.258.800 Ft
Záró állomány: 4.614.606 Ft
Az Egyházközség 2012. évi zárszámadását és a 2013. évi költségvetés tervezetét a Presbitérium 2013. február 21-én megtartott ülésén megtárgyalta, elfogadta, a közgyőlésen való ismertetését és a „Gyülekezeti Hírmondó”-ban való megjelenését jóváhagyta.
„Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja elıtte a szívét, abban hogyan
lehetne az Isten szeretete? (…) ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan.” (1Ján 3,17-18)
Erıs vár a mi Istenünk!
Kocztur Klára pénztáros, presbiter
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Számvevıszéki jelentés a 2012. évrıl
A Számvevıszék az elmúlt évben is folyamatosan, havonta
ellenırizte a Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség
pénzügyi gazdálkodását, a könyvelésre kerülı számlák,
bizonylatok tartalmi és alaki megfelelését, a fıkönyvi könyvelésben a számláknak a számlatükörben megjelölt jogcímekhez tartozó helyes könyvelését és összesítését.

tak. A teljesítés mértéke: 102.45 % .ami 1.068.920.-Ft-tal
haladja meg a tervezett mértéket.
A fenti teljesítések következtében a Gyülekezet 4.195.476.Ft tervezett pénzeszköz állománya 3.721.606.-Ft. összegben
realizálódott.

A bevételek és kiadások alakulásának részletes elemzésétıl
A 2012-es év is rendkívüli évnek minısíthetı az Egyház- a Számvevıszék eltekint, hisz azt a Gyülekezet pénztárosa
község életében. Nagy összegő fejlesztések történtek Szé- a 2012. évi zárszámadás ismertetésénél megtette.
kesfehérváron és Fehérvárcsurgón is.
A Számvevıszék megállapította, hogy az Egyházakra vo- Elkészült a fehérvárcsurgói templom külsı felújítása, natkozó szabályokban elıírt, a lelkészeknek és más egyházi
melynek pénzügyi lebonyolítását gyülekezetünk végezte , személyeknek kifizetett illetmények összegét fedezte az év
során befolyt egyházfenntartói járulék, a nem konkrét célra
mintegy 16.5 millió Ft összegben.
-A fehérvárcsurgói templom belsı felújítását nem a mi gyü- fizetett adomány illetve a perselypénz összege. Ennek kölekezetünk bonyolította, viszont a költségek fedezetéhez vetkeztében a részükre kifizetett illetményt személyi jöveszükséges adományok beszedését majd tovább adását gyü- delem adó nem terhelte.
lekezetünk végezte el.
-A székesfehérvári templom 80 éves évfordulójának alkal- A Számvevıszék fontosnak tartja, hogy az Egyházközség
mából templomunkat felújítottuk, szebbé tettük a környeze- könyvelésében nyilvántartott ,de attól teljesen elkülönítve
szerepeljen a Családi Napközi Otthon pénzügyi elszámolása.
tét, bejáratát, mintegy 5,6 millió Ft összegben.
Az Egyházközségtıl igénybevett szolgáltatást írásbeli megA székesfehérvári templom felújításának 3 millió Ft-os állapodás formájában minden évben felül kell vizsgálni és
tervezett költségvetését év közben módosítani kellett 5.6 aktualizálni szükséges.
millió Ft összegre, ezért a 2012. évi zárszámadást a módosított költségvetéshez képest értékeljük.
Összefoglalva: A Székesfehérvári Egyházközség 2012.évi
zárszámadását 43.930.950.-Ft bevétel és 44.561.020-Ft
A Gyülekezet a 2012. évi módosított költségvetésben elı- kiadás mellett a presbitériumnak elfogadásra javaslom.
irányzott 43.335.900.Ft bevételt, 43.930.950.-Ft- ra teljesítette, a teljesítés mértéke: 101.37% volt,ami 595.050.-Ft-tal Erıs vár a mi Istenünk!
több a tervezettnél.
Göndör Jánosné
A kiadások a módosított költségvetési tervben elıirányzott
Számvevıszék Elnöke
43.492.100.-Ft-.tal szemben 44.561.020.-Ft-ban realizálód-
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Beszámoló a KUCKÓ CSALÁDI NAPKÖZI 2012-es évérıl
Tisztelt Egyházközségi Elnökség!
Tisztelt Presbitérium!
Kedves Testvérek!
A tavalyi esztendı összefoglalására, a 2012. évi beszámolóm megírására készültem, amikor útmutatásul Pál apostolnak a Fillippiekhez írt levelébıl a 4. rész, 6. versét olvastam: „Semmi felıl ne aggódjatok, hanem imádságotokban
és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással
tárjátok fel kívánságaitokat az Isten elıtt.”
Visszanézve az elmúlt esztendıre elmondhatom, hogy van
okunk a hálaadásra és nem volt okunk az aggódásra. Emberi gyengeségünk, ingadozó hitünk miatt az elénk kerülı
akadályok legyızhetetlennek tőntek. Kihívások, változások
sokaságával kellett megküzdenünk. Az Úristen azonban
lehetıséget adott az eredményes munkára, a szolgálatra
2012-ben is. Tavalyi beszámolómban részletesen kifejtettem, hogy a 2010. évi indulás után, 2011-ben dinamikus
fejlıdés következett. Fejlesztésrıl, új csoport létrehozásáról
gondolkodtunk, de a valóság megálljt parancsolt az álmainknak.
2012. márciusában a szakhatósági egyeztetések során kiderült, hogy a megszigorított tőzbiztonsági feltételek és
ÁNTSZ szabályok nem teszik lehetıvé a lakás átalakítását,
valamint a kormány befagyasztotta az új igénylések normatív támogatást is. Így a családi napközink továbbra is hét
gyermekkel mőködhet csak.
A tavaszi - nyári idıszakban a gyermekek növekvı száma
miatt a gondozási munka komoly feladatokat rótt a munkatársakra.
Egy új rendelet a napi elektronikus nyilvántartást és jelentési kötelezettséget írta elı, amelynek létrehozása és bevezetése nemcsak a családi napközinek, de a program megalkotójának és mőködtetıjének is sok nehézséget okozott a próbaidıszak alatt.
Örültünk, hogy sínen vagyunk, amikor a mőködési engedélyünk bevonásáról kaptunk értesítést. Az elsı meglepetés, a
szakhatósági egyeztetés után kiderült, hogy szintén törvényi
változás miatt, adminisztrációs kötelezettsége volt a Kormányhivatalnak, és a bevonás után egy új formátumú, új
adatokkal rendelkezı engedélyt adtak ki. (KUCKÓ Családi
napközi névvel.)
A nyár folyamán Szebik Ágnes aki kezdetektıl végezte a
gondozói munkát felkérést kapott a Református Általános
Iskolába tanítói állásra. Ági megragadta a lehetıséget, a
szakmai kihívást elfogadva 2012. augusztusában megszüntette munkaviszonyát a Kuckó családi napköziben.
A gyors váltást, személycserét az is lehetıvé tette, hogy
Simon Zsuzsi, gyülekezetünk „ifise” munkába tudott állni,
mert a családi napközi tanfolyami végzettséget már korábban megszerezte, és a nyár folyamán helyettesítıként besegített a gondozói feladatokba. Így szeptemberben, részmunkaidıben alkalmaztuk ıt. A fıiskolai tanulmányok, a
vidéki bejárás, és a megváltozott körülmények miatt azonban a próbaidı alatt a szerzıdést felbontottuk.

Októbertıl új munkatársat kerestünk, és találtunk, aki decembertıl immáron határozatlan idıre szóló munkatársként
dolgozunk közöttünk. Gersztheimerné Ugrits Edina angol
tanári végzettséggel, dajka tanfolyami végzettséggel és óvodai gyakorlattal rendelkezik. E mellett az elıírt családi napközi tanfolyamot is elvégezte 2012. november, december
hónapban.
Edina fiatal, dinamikus, energikus, nagyon precíz és kreatív
munkatárs. A gyerekek és szülık hamar megszerették. Keresztyén értékrend mentén, hívı családban él. (Márfy
Lászlóné, Ildikó unokája.)
Másik munkatársunk, Havasi Albertné, Julika, 2012-ben
folyamatosan, napi nyolc órában, fıállásban végezte feladatait a Kuckóban.
Köszönöm neki a lelkiismeretes munkát, a helytállást a sok
változás közepette.
Vezetıként látom, hogy jó csapatmunkában, összehangoltan
dolgoznak együtt, és mindhárman közös hullámhosszon
vagyunk. A szerteágazó feladatokban sikerült megtalálni a
jó munkamegosztást, az esetleges többletmunkákban való
közremőködést.
Kérem is ıket, hogy ırizzék ezt a lendületet, és kérem az
Úristent, hogy erıt, áldást adjon a további szolgálatra.
Lázárné Tóth Szilvia lelkészünk új „munkatársként” heti
rendszerességgel énekkel- zenével örvendezteti meg a gyermekeket és bennünket is. Külön köszönöm neki, hogy ünnepeinken is szolgál, zenél. Isten áldja meg ıt.
A 2012. esztendıben a Családi napközi pénzügyileg önálló
volt. A három munkatárs illetményét, és a gyülekezet részére rezsi hozzájárulást eredményesen kigazdálkodtuk, évvégén pedig 180.000.- egyösszegő rezsiköltség hozzájárulást
tudtunk a gyülekezet részére átadni. Ez havi 15.000.- Ft
többletet jelent, emellett fejlesztéseket is sikerült megvalósítanunk.
A nyílászárók átépítését, hıszigetelését elvégeztettük. Az
eldeformálódott szerkezet átépítése óta naponta érzékeljük,
hogy a hı bent marad, élvezzük a melegebb szoba örömét.
A kis szobában egy nagyobb mérető radiátor került beépítésre, ezzel már megfelelı hıfokra főthetı a helyiség.
Új, kisebb mérető székek és asztalok beszerzése is megtörtént, amelyre a szakhatóság kötelezett bennünket. Köszönöm gondnokunknak Budahegyi Ferinek a szép és
„méretes” berendezési tárgyak elkészítését.
Karbantartási munkákra is folyamatosan szükség van. A
leszakadt küszöb megjavítására, a balesetveszélyes üvegajtó
fóliázására, törhetetlenné tételére. Amit, szintén gondnokunk, Budahegyi Ferinek köszönök meg.
Köszönöm Áginak, Julikának, Zsuzsinak, a gyülekezetnek,
és mindenkinek, aki szeretetében, imádsággal hordozta a mi
kis KUCKÓNKAT.
Erıs vár a mi Istenünk.
Kissné Kárász Rózsa
családi napközi vezetı
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100 éve születtek
Gyülekezetünk énekkara és az irodalmi kör 2012. december
2-án, Ádvent elsı vasárnapján szeretetvendégség keretében
mutatta be Fasang Árpád, Rezessy László, Sulyok Imre
evangélikus zeneszerzıket, valamint Túrmezei Erzsébet
evangélikus diakonissza-költınıt.
A megjelentek énekeskönyvünk 148. énekével kezdték az
áhítatot (Túrmezei Erzsébet verse). Igehirdetés Bencze András lelkész szolgálatával hangzott el. Ezután mindannyiuk
életrajza, és mőveik bemutatása következett.
Túrmezei Erzsébet 1912. február 14-én született Tamásiban
Belák Erzsébet néven a család hetedik gyermekeként.
(A Túrmezei nevet édesanyja után kapta.) Belák Erzsébet
vallása eredetileg római katolikus. (Édesapja ágostai hitvallású evangélikus, édesanyja katolikus.) Konfirmációja és áttérése 1929-ben Tokajon történt.
A budapesti Tudományegyetemen szerzett magyar-német
szakos diplomát. Egyetemi évei alatt hívta el Isten a diakonissza szolgálatra. A Fébé Diakonissza Egyesület keretében
vasárnapi iskolai munkában vett részt, leányköröket vezetett
és gyülekezeti evangélizációkat tartott. 1938-tól jelentek meg
verseskötetei. Költeményeinek hite sugárzó és hitet ébresztı
mondanivalója evangélikus egyházunk határain túl is jelentıs. 1951-ben a kommunista önkény a Fébé Egyesületet feloszlatta, szolgálatát betiltotta. Túrmezei Erzsébet a balassagyarmati gyülekezetben és a szeretetotthonban talált menedéket. Az adminisztrációs munka mellett szigorú állami tiltó
rendelkezések ellenére igeszolgálattal is megbízta Szabó
József püspök. Túrmezei Erzsébet versei ekkor nyomtatásban
nem jelenhettek meg. A balassagyarmati szeretetotthon otthonvezetıi állásából ment nyugdíjba. Ezek után két és fél
éven keresztül élt a csömöri gyülekezet körében. 1975-ben
másodmagával a Józsefvárosi gyülekezet szeretetotthonának
igen szegény egyszobás lakásában kapott helyet. Ebben az
idıben már részt vehetett az új evangélikus énekeskönyv
szerkesztési munkájában. Énekeskönyvünkben 105 énekszövege illetve fordítása szerepel. A politikai helyzet enyhülése
után újabb verseskötetei jelentek meg. Az 1989-ben bekövetkezett fordulat után a Fébé Egyesület újra elkezdhette szolgálatát. A közösség Túrmezei Erzsébetet választotta meg fınökasszonynak. Az újrakezdés sok gonddal és fáradsággal
járó munkáját alázatos lélekkel, megértı szeretettel és hőséggel végezte.
1996-ban költözött be az Anyaházba, ahol a diakonissza testvérek közösségében élt utolsó szívdobbanásáig. 2000. május
22-én halt meg Budapesten. A csömöri temetıben nyugszik.
Vers: Túrmezei Erzsébet: Kérés – Pethı Árpád elıa.-ban
Kórus: Sulyok Imre: Hány hívı érte el
Sulyok Imre 1912. március 30-án született Budapesten. Középiskolai tanulmányait 1922-1930 között a II. kerületi Érseki Katolikus Reálgimnáziumban végezte. Egy évi sorkatonai
szolgálat után 1931-1941-ig a Budapesti Zenemővészeti Fıiskolán középiskolai énektanár, orgona és protestáns egyházzenei szakon, valamint Kodálynál zeneszerzést tanult.
1936-tól 1951-ig az óbudai evangélikus gyülekezet kántora.
1939-tıl a Magyar Rádió munkatársa. 1945-ben hosszú kutató munka után megjelent Schulek Tiborral együtt összeállított Régi Magyar Istenes Énekek címő győjteményük. Köz-

ben 1944 októberében tartalékos tisztként behívták. A háború
vége Ausztriában érte. Hazatérésekor orosz hadifogságba
került, kivitték Szovjetunióba, és csak 1947 júniusában térhetett haza. 1950-ben elbocsátották a Rádióból. 1951-ben a
kelenföldi gyülekezet kántora lett, ahol a karvezetıi munkát
1982-ig, a kántori munkát élete végéig végezte. 1956-tól 11
tanéven át az Evangélikus Teológiai Akadémián tanított egyházzenét. Külsı munkatársi megbízások után 1958-tól a Zenemőkiadó Vállalat szerkesztıje, 1967-tıl fıszerkesztıje lett.
1972-ben nyugdíjba ment, azután az új Liszt-összkiadás szerkesztıje.
A már említett egyházzenei munkái mellett részt vett az énekeskönyv 1955-ös új része, az 1982-es új Evangélikus Énekeskönyv és a hozzájuk tartozó korálkönyvek szerkesztésében. A Karénekeskönyv I.-II.-III. kötetében több mint 30
mőve, a Koráliskola II-ben pedig több mint egy tucat színvonalas korálelıjátéka található.
Számos világi és egyházi zenemő szerzıje, illetve közreadója, cikkek írója.
1996-ban a Magyar Mővészeti Akadémia rendes tagja lett.
Számos kitüntetése között a Munkaérdemrend
Aranyfokozatát kapta, 1994-ben Liszt Ferenc díjat kapott,
2004-ben Szabolcsi Bence-díjjal jutalmazták munkásságát.
Elhunyt Budapesten 2008. november 24-én.
Kórus: Sulyok Imre: Bízom tebenned
Sulyok Imre: Ó, Jézus, amikor sokan
Vers: Énekelnek – Mészáros Magdolna elıadásában
Kórus: Sulyok Imre: Ó, jöjj, teremtı Szentlélek
Sulyok Imre: Semmit ne bánkódjál
Vers: Mi Atyánk – Kocztur Klára elıadásában
Kórus: Rezessy László: Jézus én bizodalmam
Rezessy László karnagy, orgonamővész, zeneszerzı, tanszékvezetı fıiskolai tanár Csetneken született 1912. május 30-án,
és élt 1997. január 29-ig.
A Sárospataki Tanítóképzı Intézet okleveles tanítójaként
végzett 1931-ben. Ezután evangélikus tanító Cinkotán, közben kántor Gödöllın. 1935-tıl a fıvárosban énekszak-tanító,
ezzel párhuzamosan 1937-tıl a Budahegyvidéki Evangélikus
Gyülekezet kántora, ahol megszervezi és vezeti a gyülekezet
énekkarát. 1940-46 között Budapesten a Liszt Ferenc Zenemővészeti Fıiskolán Zalánfy Aladárnál tanul orgona szakon.
Ugyanott 1942-46 között kóruskarnagy és középiskolai énektanár szakot végez Vásárhelyi Zoltánnál. 1946. szeptember
1-tıl polgári iskolai énektanár Budapesten, ezzel párhuzamosan a Zenemővészeti Fıiskola óraadó tanára. 1948-tól fıiskolai tanár az Állami Pedagógiai Fıiskolán Budapesten,
majd 1955-ben Pécsre helyezik. 1959-1974 között tanszékvezetı tanár Egerben a Tanárképzı Fıiskolán. 1975-ben nyugdíjba vonul. Közben már 1971-1992-ig orgonatanár a XIV.
kerületi Állami Zeneiskolában, majd 1974-1996-ig ismét a
Budahegyvidéki Evangélikus gyülekezet karnagya.
Gazdag életmővét számos kitüntetéssel honorálták. Többek
között a Felsıoktatás Kiváló Dolgozója, a Munkaérdemrend
Bronzfokozata elismerést kapta.
1982-ben megjelent az új Evangélikus Énekeskönyv, amelynek szerkesztésében, mint dallami bizottság tagja, fontos
munkát végzett. Korálkönyvünkben 73 ének harmonizálását
végezte el. 1989-ben Rezessy László szerkesztésében kiadás-
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ra került a Karénekeskönyv II. kötete.
Kórus: Rezessy László: Kit sok boldog pásztor dicsért
Vers: Karácsonyi kívánság – Pethı Árpádné Mariann ea.
Kórus: Rezessy László: Én Istenem
Rezessy László: Jézus, szenvedésedrıl
Vers: A nagy titok – Prépost Károly elıadásában
Kórus: Rezessy László: Dicsıség néked
Rezessy László: Dicsérd én lelkem
Vers: Öreg énekeskönyv – Mescha Jutka elıadásában
Kórus: Rezessy László: Isten élı Lelke jöjj
Fasang Árpád sokoldalú és kiváló zenepedagógus, karnagy,
zeneszerzı, aki 1912. június 30-án Krakkóban született. Budapesten a Zeneakadémián zeneszerzést tanult, s középiskolai-karnagyi diplomát szerzett. Az akkori tanítóképzı intézetben ének-zenetanári végzettséghez is jutott.
Pedagógusi tevékenységét Orosházán kezdte, Szarvason,
majd Sopronban folytatta. Ezt követıen Gyırött és Budapesten szakiskolai igazgató. Emellett minisztériumi fıtisztviselı,
elıadó az ELTE-n, ifjúsági és felnıtt énekkarok karnagya –
az 1960-as években több éven keresztül a Csepeli Munkásotthon Vegyeskarát is vezette – a Kórusok Országos Tanácsa
(KÓTA) tiszteletbeli tagja, a Pedagóguskórusok Országos
Társaságának egyik alapítója, majd örökös tiszteletbeli elnöke, zenemővek és könyvek szerzıje.
Aktív pályáját a budapesti Bartók Béla Zenemővészeti Szakközépiskola igazgatójaként fejezte be 1972-ben. Számos
kitüntetése között a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztjével
is kitüntették. Társadalmi mozgalmak talán egyik legszebbikét, a „Röpülj Páva” népmozgalmat indította el. Igazi
„néptanító” volt.
Zeneszerzıi tevékenységével szolgálta egyházát is. Az 50-es
évek kántorhiányára való tekintettel megalkotta a 32, majd
késıbb 63 gyakorlatból álló Koráliskola I. kötetét, amit a fóti
kántorképzıben és a Hittudományi Egyetemen használtak és
használnak. A Karénekeskönyv I. és II. kötetében több kompozíciója található. Korálkönyvünkben 84 ének harmonizálása főzıdik nevéhez. Énekeskönyvünk szerkesztésében is
nagy szerepe volt.
Hitvallása így hangzik: „az emberi világot éppen a Zene teszi
és teheti szebbé!”
2001. március 12-én adta át lelkét Teremtıjének Budapesten.
Kórus: Fasang Árpád: Ó, terjeszd ki
Vers: Köszönöm –Csekéné Bányai Erzsébet elıadásában
Kórus: Fasang Árpád: Örök Isten áldj meg minket
Imádság – Mi Atyánk – Bencze András szolgálata
Áldás – Bencze András szolgálata
Gyülekezeti ének: 71. (Sulyok Imre dallamával)
Köszönet Feketéné Bregócs Zsuzsa szolgálatáért, aki az életrajzok felolvasásával segítette a szerzık megismerését, valamint a kórus és az irodalmi kör tagjainak a lelkes közremőködésért.
Istennek legyen hála a 100 éve született - példaképeknek
tekinthetı - elıdeinkért, mert szükségünk van egyházunkért
tenni akaró és hitüket mindenkor megvalló emberekre.

Csekéné Bányai Erzsébet
kórusvezetı

Útrabocsátó áldás
Az áldás nemcsak érettségizıknek szól, hogy megbátorodjanak a vizsgák elıtt. Hanem akik 18 évüket betöltötték, s már nagykorúvá váltak, a konfirmációhoz
hasonlóan, vallást tesznek hitükrıl, megerısítést kérnek Istentıl. Jó is tudni, hogy a választásokkal teli
életszakaszunkban sem vagyunk egyedül.
Akik ebben az áldásban részesedni kívánnak, a pénteki ifjúsági órákon kapnak bıvebb tájékoztatást.

Felkészítés felnıtt keresztelésre
és konfirmációra
Gyakran elıfordul, hogy felnıttként kezd nyílni valakinek figyelme Isten felé. Akár részesült a keresztségben kisgyermekként, akár még nem kapta meg ezt az
ajándékot. Sıt: lehet, hogy valaki tizenkét-tizennégy
éves korában egyszer már konfirmált, de fiatalként
eltávolodott a hittıl.
Hadd bátorítsuk – különösen házasságra készülı és
gyermeküket váró – felnıtteket arra, hogy a Biblia
tanítását jobban megismerve, hitük megerısítését kérjék Istentıl egyéni imádságban, a lelkészekkel való
közös – akár négyszemközti készüléssel -, és a gyülekezet elıtti hitvallással. Felnıtt keresztelésre és konfirmációra való felkészítést elızetesen egyeztetett
idıpontokban tudunk biztosítani az érdeklıdık számára.

Harmadnapon
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek
És szél támad. És fölzeng a világ.
Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive Harmadnapra legyızte a halált.
Et resurrexit tertia die.
Pilinszky János
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„Szolgálatomban Jézus Krisztust követem, ahogyan İróla a Szentírás és Hitvallásaink bizonyságot tesznek”
mellett lévı Alsóságra. Innen még három filiát: Izsákfát,
Kemeneskápolnát és Köcsköt látta el. Nagyon tetszett, mikor motorral vihettem vasárnaponként ezekre a helyekre.
Köcskön, de talán Kápolnán is háznál volt az istentisztelet.
Ezek az alkalmak sokkal személyesebbek és bensıségesebbek voltak számomra, mint a „nagy istentiszteletek”.
10-12-en jártunk Celldömölkön Józsa Márton lelkész által
szervezett ifjúsági körbe. Érdekes, komoly, építı beszélgetések voltak ezek, minek hiányát akkor éreztem meg, mikor
érettségi után 1977-ben fehérvárra kerültem. Fıiskolás koromban viszont rátaláltam a fehérvári katolikus ifjúsági
Fehér Mihály vagyok, 1959-ben születtem Budapesten.
alkalmakra, ahol nagyon jól éreztem magam. Nem lehet
Az Úr sok ajándékkal halmozott el.
elfelejteni azt az érzést, mikor késı este, az alkalmak végén,
Hálás vagyok szüleimért, gyermekkoromért:
a Bazilikában a szentély elıtt körben állva énekeltünk, egyGyerekkorom elsı idıszakában a Vas megyei Csöngén lakmást is alig látva a ránk boruló sötétben, csak érezve a hatunk szüleimmel és öcsémmel. Édesapám, Fehér Károly
talmas, minket körülvevı teret.
evangélikus lelkészként ebben a faluban végezte szolgálatát. Nagyon szerény körülmények között éltünk. Édesanyám Hálás vagyok családomért, feleségemért, gyermekeimért:
vegyészmérnöki diplomával még dadának sem tudott elhe- Feleségem ápolónıként dolgozik a Szent György Kórházlyezkedni a helyi óvodában. Mi gyerekek mégis jól éreztük ban. Hite és derője segíti abban, hogy ezen a nehéz osztámagunkat, hiszen körülöttünk mindenki így élt, és ha nem lyon napról-napra örömmel tudja végezni feladatát.
érkezett kenyér a faluba, édesanyám finomabbat sütött.
Hajnalka lányom negyedéves a Semmelweis Egyetemen.
Máté fiam a Mőszaki Egyetem gépészmérnöki karán harNagyon szerettem a hatalmas evangélikus templomot. Számadéves hallgató. Eszter lányom elsı éves, ı Vácott az
momra, most is az egyik legszebb. Különleges élményt jeApor Vilmos Katolikus Fıiskolán tanul óvodapedagóguslentett az esti „csendítés” (harangozás), amikor a toronyban
nak. Én egy 350 fıt foglalkoztató, a VIDEOTON területén
lakó megriadt baglyok puha, nesztelen szárnycsapásokkal,
mőködı vállalat minıségirányításáért felelek.
szinte arcunkat érintve repültek ki, miközben métereket
emelkedtünk a harangkötélbe kapaszkodva.
Az a megtiszteltetés ért, hogy 2012-ben a székesfehérvári
gyülekezet megválasztott a presbitériumi tagok közé.
Ma is fülemben cseng a „Csértesség!” és az „Erısvára!”
80 éves templomunk Templomfelújítási Mőszaki Bizottsáköszöntés, amibıl kitalálható, hogy a falut katolikusok és
gának munkájában vettem részt. Hálás vagyok a gyülekezeevangélikusok lakták.
tért, hogy részt vehetek munkájában.
Erıs vár a mi Istenünk!
Tíz éves koromban helyezték édesapámat a Celldömölk

Az egyházi tisztségviselık esküjébıl választott idézet a
2007. év 4. számban elindított sorozatnak a fıcíme, mottója. A sorozat célja, hogy bemutassuk az egyházközség presbitériumának, vezetıségének egy-egy tagját, hogy a gyülekezet jobban megismerje ıket. Kisebb szünet után a bemutatást folytatjuk, mert az idei választások révén, több újonnan választott testvérünk most került be gyülekezetünk vezetıségébe. A bemutatás nem fontossági sorrendben történik, célunk, hogy idıvel minden tisztségviselı bemutatásra
kerüljön.

A Missziói Kör március havi programja
2013.03.05. 15-16 h Kezdıének: 328 sz.
A nap igéje: Azért én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy
csodálkozni fog, igen csodálkozni: vége lesz a bölcsek bölcsességének, az értelmesek értelme homályos marad.
(Ézs. 29,14) Isten velük együtt tett bizonyságot jelekkel és
csodákkal, sokféle erıvel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét. (Zsid.2,4)
A közelgı NİNAP-ról beszélgetünk. Mikortól ünnepeljük?
Van-e aktualitása a mai nık számára?
2013.03.12. 15-16 h Kezdıének: 448 sz.
A nap igéje: Boldog, akinek hőtlensége megbocsátatott,
vétke eltöröltetett. (Zsolt.32,1b) Krisztusban van megváltásunk és bőneink bocsánata. (Kol.1,14)
Elıadás: ”Keresztyén hitünk” címmel.
Elıadó: Drávay Zoltánné.
2013.03.19. KIRÁNDULÁS!!! Budapestre.
1. Megtekintjük a fıváros legszebb protestáns templomát, a
FASORI Evangélikus templomot és gimnáziumot.
2. Megtekintjük a Deák-téri Evangélikus Múzeumban,

Szentágothai János akvarelljeit.
Reméljük, jól elfáradva térünk haza.
2013.03.26. 15-16 h Kezdıének: 61 sz.
A nap igéje: Ezt mondta Dániel: Isten neve legyen áldott
örökkön-örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. (Dán. 2,20)
Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem
tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? (1Kor. 1,20)
Kötetlen beszélgetés a kirándulásról és az élményekrıl.
TOVÁBBI TERVEINK nagyvonalakban:
Április: múzeumlátogatás.
Május: kirándulás Veszprémbe. Az Evangélikus templom
megtekintése.
Június: az elsı félévben névnapjukat ünneplı asszonytársaink köszöntése.
Júniusban az iskolások nyári szünetével azonos idıben mi
is szünetet tartunk. Kezdés: szeptemberben, az iskola kezdéssel azonos idıben.
A részletes program április elejére készül el.

EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG
SZÉKESFEHÉRVÁR

Szeretettel kérjük, támogassa adója 1%-ával egyházunkat és alapítványunkat!
Magyarországi Evangélikus Egyház Technikai száma: 0035
„Egymásért Élni” Alapítvány adószáma: 18480067-1-07
Alapítványunk bankszámlaszáma: 10200232-29375211
Egyházközségünk bankszámlaszáma: 11736116-20082422

Az Egymásért
Élni
Alapítvány pályázata
ALKALMAK
A GYÜLEKEZETBEN
Az Egymásért Élni Alapítvány pályázatot ír ki tanulmányi ösztöndíj elnyerésére. A terv szerint
A rendszeres alkalmakról bıvebb információ a lelkészi hivatalban kapható.
2008. januártól – május 31.-ig, szerény összegő ösztöndíjat juttat felsıoktatási intézményekÜnnepek,
kiemelkedı
ben
tanulók
részére. alkalmak:
AAlkalmak
jelentkezıtıl
rövid életrajzot és iskolalátogatási igazolást kér.
Székesfehérváron
Pályázati
határidı:
2007.
december
31.koncertje, igét hirdet Aradi András bonyhádi lelkész
Március 22. péntek 18
h Gabriel
együttes

8000 Székesfehérvár
Szekfő Gy. u. 1.
Tel.: (22) 506-677
Fax: (22) 506-678
Mobil: (06) 20 824 3300
E-mail: szfvar@lutheran.hu
Honlap:
http://szekesfehervar.lutheran.hu
Bencze András lelkész
Mobil: (06) 20 824 3301
E-mail:
bencze.andras@lutheran.hu
Lázárné Tóth Szilvia beosztott
lelkész
Mobil: (06) 20 824 4238
E-mail:
tothszilvia83@gmail.com
Facebook oldal:
https://www.facebook.com/
SzekesfehervariEvangelikus
Egyhazkozseg

Március 23. szombat 15 h családi délután – vendégeink Menyes Gyula és Menyesné Uram Zsuzsanna
lelkészek Gyırságról
Március 24. Virágvasárnap 10,30 h istentisztelet – igét hirdet Menyes Gyula lelkész
Március 25-27. Nagyhétfı-nagyszerda 18 h Nagyheti igehirdetés-sorozat
Március 28. Nagycsütörtök 18 h Az úrvacsora szerzésének ünnepe - istentisztelet
Március 29. Nagypéntek 10,30 h Jézus halálának emlékezete – istentisztelet
18 h Passióolvasás az énekkar szolgálatával
Március 30. Nagyszombat 18 h Nagyheti áhitat
23,30 h Feltámadás liturgia
Március 31. Húsvét 10,30 h Jézus feltámadásának ünnepe - istentisztelet
Április 1. Húsvéthétfı 9 h Családi istentisztelet
10,30 h A hitet teremtı Jézus - istentisztelet
Május 5. vasárnap 10,30 h anyák napja, útrabocsátó áldás az istentiszteleten
Május 11. szombat 10 h kerületi missziói nap Beleden (Gyır-Sopron megye)
Május 19. Pünkösd 10,30 h A Szentlélek kitöltésének ünnepe - istentisztelet
Május 20. Pünkösdhétfı 10,30 h Az Egyház születése - istentisztelet
Május 25. szombat 16 h konfirmációi vizsga
Május 26. vasárnap 10,30 Szentháromság ünnepe - konfirmáció
Alkalmak Fehérvácsurgón
Istentisztelet minden vasárnap 9 órakor
Március 31. Húsvétvasárnap 9 órakor istentisztelet
Alkalmak Agárdon
Istentisztelet minden hó 2. és 4. vasárnapján 11 órakor, havonta egy csütörtökön bibliaóra
Március 31. Húsvétvasárnap 11 órakor istentisztelet
Május 19. Pünkösd vasárnap 18 órakor istentisztelet
Alkalmak Sárosdon
Istentisztelet minden hó 2. és 4. vasárnapján 15 órakor
Március 31. Húsvétvasárnap 9 órakor istentisztelet

Jogsegélyszolgálat
Törekszünk arra, hogy gyülekezetünk valódi családként mőködjék. Ezért jelezzük Testvéreinknek, hogy
a lelkipásztori szolgálat, a nevelési tanácsadás mellett jogi kérdésekben is készségesen állunk rendelkezésre. Schmidtné dr. Szurma Szilvia presbiter testvérünkhöz Bencze András lelkészen (06-20-8243301)
keresztül fordulhatnak kérdéseikkel.

FELHÍVÁS
2013. szeptemberétıl minden állami általános iskola elsı és ötödik osztályosai kötelezıen választható
erkölcstant vagy kötelezıen választható hit- és erkölcstant tanulnak heti egy órában. Gyülekezetünk
igyekszik biztosítani a körzetéhez tartozó iskolákban az evangélikus hit- és erkölcstan oktatását. Bátorítjuk a Szülıket és a Gyermekeket, hogy amikor tavasszal az iskolákban lehetıség nyílik a választásra,
döntsenek az evangélikus hit- és erkölcstan mellett!
Mindemellett szeretnénk, ha az iskolai erkölcstan vagy hit- és erkölcstan mellett a gyermekek továbbra
is részt vennének a szerda esti gyülekezeti hittan órákon, hiszen ezek az alkalmak hozzák közelebb ıket
gyülekezetünk közösségéhez. További információk: http://www.evangelikus.hu/hittanfilmek

