
Ismeretlen szerző 
 
Van remény  
 
Akinek az élet 
töviseket adott, 
Akinek szemében 
gyászoló könny ragyog. 
Akit bűne követ, 
mint homályos árnyék, 
Ebben az életben 
vajon mire vár még?! 
 
Súlyos az éjszaka, 
fénytelen a nappal, 
Telve az élet 
gyásszal és panasszal. 
Ki fényt keresett 
sűrű-sötét éjben. 
Most még megpihenhet 
Jézusunk ölében. 

Üres a kezem Isten. Üres a 
kezem. Elvettél belőle már 
mindent. Mindent, amivel 
azt hittem, téged szolgállak. 
Elvetted a barátokat. Elvet-
ted a nevetéseket. Elvetted 
a szeretteimet. Elvetted a 
munkaszeretetemet.   
Elmentél. Hagytad, hogy 
elvezessenek. Meghaltál. 
Tegnapelőtt. Iszonyat volt. 
Hogy miért hagyod? Hogy 
miért nem teszel valamit. 
Pedig én azt hittem...  
De nem. Csak az üresség 
maradt meg a pénteki éj-
szakában. A hiányod. Hogy 
hozzáérj valamihez, hogy 
megszólíts, feladatot adj, 
megsimítsd az arcom. El-
mentél. És iszonyatosan fáj 
a hiányod.  
Aztán jött szombat. A teljes 
kétségbeesés ideje. Akikkel 
együtt követtünk téged, 
elbújtak. Bezárkóztak. Hát 
félnünk kell? Bántani fog-
nak? Nem elég ez az elvi-
selhetetlen üresség?  
És ma hajnalban a sírnál 
az mondod ne féljek. 

De hogy ne féljek, Rabbi? 
Még senki nem tért visz-
sza a halálból. Még soha 
nem volt elhengerítve a 
kõ. Még soha senkinek 
nem volt hatalma a halá-
lon.  
Nem merem elhinni, hogy 
üres kezembe teszel ta-
lán valamit.  
Nehéz elfogadni, hogy 
nem az én játékszabálya-
im szerint játszunk, Uram. 
Hogy akaratodnak az 
enyémet alá kell rendelni. 
És ez ellen nincs mit ten-
ni. Félelmetes.  
Félelmetes, mert én akar-
tam. Én küzdöttem. Én 
vesztettem el mindent.  
Ne féljek? Igen. Már bátor 
a szívem. Rabbi, Te adsz 
új erőt. Erőt élni, küzdeni, 
utadat járni.  
Ne félj. És újra megszólít. 
Feladatot ad. Küld. Eltölt 
lelkével. Örömmel. Szere-
tettel. Ámen 
 

Körmendy Petra 
          lelkész 

Túrmezei Erzsébet  
HÚSVÉT ELŐTT... 

HÚSVÉT ELŐTT... nehéz, szomorú léptek.  
Húsvét előtt... zokogó, bús miértek.  
Húsvét előtt... ajtók, kemények, zártak.  
Húsvét előtt...arcok, fakóra váltak.  
Húsvét előtt...szívek, üres-szegények.  
Húsvét előtt...kihamvadott remények.  
Húsvét előtt...egy nagy "Minden hiába!"  
Bús eltemetkezés az éjszakába.  
 
De húsvét lett! Feltámadott a Mester!  
HÚSVÉT UTÁN...el a gyásszal, könnyekkel!  
Húsvét után...futni a hírrel frissen!  

Húsvét után...már nem kérdezni mit sem!  
Húsvét után...új cél és új sietség!  
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!  
Húsvét után...erő, diadal, élet!  
 
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,  
Akik még mindig húsvét előtt élnek.  
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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Jelentésemet a 2006. év igéjével 
kezdem Józsué könyvéből: „Nem 
maradok el tőled, nem hagylak 
el.” (Józs 1:5c) Ezzel az ígérettel 
indultunk el az elmúlt esztendő-
ben, amit Józsué akkor kapott, 
amikor Mózes halála után őt hívta 
el az Úr a nép vezetésére. Na-
gyon nehéz olyan ember nyomdo-
kába lépni, akin látható az Úr ál-
dása, aki bölcsességgel és hűség-
gel végezte küldetését. Józsuénak 
szüksége volt a bíztatásra.  
Józsuéhoz hasonlóan, és Izráel 
népéhez hasonlóan a mi gyüleke-
zetünk is rászorul erre a bátorító 
szóra: „Nem maradok el tőled, 
nem hagylak el”. Mert a gyüleke-
zetet eddig vezető felügyelő és 
presbitérium helyett új felügyelő, 
új presbitérium lépett szolgálatba. 
Falussy Ferencné, Violka néni 
nyolc éven keresztül volt a gyüle-
kezet felügyelője, munkáját Isten 
áldása kísérte, bölcsességgel és 
hűséggel szolgálta az Urat. Hálá-
val gondolok szolgálatára, megkö-
szönöm Istennek, hogy ilyen ve-
zetőt adott népének. Egyházköz-
ségünk választása és Isten elhívá-
sa alapján a Húsvét ünnepe utáni 
5. vasárnapon beiktattuk szolgála-
tába Kiss László felügyelőt. Szól 
az ígéret: „Nem maradok el tő-
led, nem hagylak el”. Ahogyan 
Mózessel volt az Úr, úgy áldja 
meg Józsuét is, ahogyan Falussy 
Ferencnén keresztül Ő munkálko-
dott, úgy munkálkodik Kiss László 
testvérünkön keresztül is.  
Baranyi József gondnoki munkáját 
Pirka Lajosnak adta át. Vissza-
gondolok azokra a beruházások-
ra, állagmegóvó munkákra, ame-
lyeket Baranyi József testvérünk 
szervezett meg, gondolt végig. 
Olyan természetesnek tűnik a 
rendben tartott templom és gyüle-
kezeti ház – pedig mennyi fárado-
zás áll a rend mögött! Az ő szol-
gálatát átvevő Pirka Lajosnak is 
szól az ígéret: „Nem maradok el 
tőled, nem hagylak el”.  

És szól a megválasztott új presbi-
tériumnak, amely szeptember első 
napjaiban a Gyenesdiáson töltött 
két napon tekintette végig a rá 
váró feladatokat, és azok bizony 
nagynak bizonyulnak – ahogyan 
Józsué előtt Jerikó falai – s talán 
olykor-olykor el is bizonytalano-
dunk, hogy el tudjuk-e végezni a 
ránk bízott ügyeket, hogy helyt 
tudunk-e állni úgy, mint elődeink, 
hogy azzal a hittel és hűséggel 
tudjuk-e betölteni küldetésünket, 
mint ők: „Nem maradok el tőled, 
nem hagylak el”. 
Józsué az ígéretet követően út-
mutatást is kapott arra, hogy Isten 
jelenlétét hogyan tapasztalja meg 
újra és újra. Ezt nekünk is jó meg-
fontolnunk: „Légy erős és bátor, 
őrizd meg és tartsd meg azt a tör-
vényt, amelyet szolgám, Mózes 
parancsolt neked” „Ne hagyd ab-
ba ennek a törvénykönyvnek olva-
sását, hanem tanuld azt éjjel és 
nappal!” (Józsué 1:7,8) Nekünk is 
ez az utunk: azt az evangéliumot, 
amely az előző ciklusban szolgáló 
presbitereket megtartotta, irányí-
totta és lelkesítette, azt tartsuk 
meg, azt tanuljuk, arra szomjaz-
zunk, mint a szarvas a forrásvízre. 
Ez pedig Jézus Krisztus evangéli-
uma, amelynek hirdetésére és 
megélésére küldte ki az Úr tanít-
ványait azzal az ígérettel, amely 
Józsuénak is adatott: „És íme én 
tiveletek vagyok minden napon a 
világ végezetéig.” (Mt 28:20) 
A presbitérium megválasztására 
március 19-én tartott közgyűlé-
sünkön került sor. Előzőleg jelölé-
si eljárást folytattunk, amely során 
a különböző tisztségekre több, 
mint hatvan fő kapott jelölést, és a 
gyülekezet utolsó öt választási 
eljárása során először fordult elő, 
hogy a Működési Szabályzatunk-
ba foglalt 25 főnél többen vállalták 
el a jelöltséget. Ez azt is jelentet-
te, hogy voltak, akik bár vállalták 
volna a tisztséget, mégsem kerül-
tek be a presbitériumba. Számom-
ra ez egyszerre járt izgalommal – 
hiszen szomorú lettem volna, ha 

valaki meg nem választása esetén 
megbántódott volna vagy vissza-
vonult volna – és egyszerre járt 
örömmel, hiszen ennyi embert 
tartottak a testvérek alkalmasnak 
arra, hogy gyülekezetünk ügyei-
ben eljárjon, hogy példaképe le-
gyen a közösségnek, akit követve 
Jézus nyomdokain járhatunk. 
Most is remélem, hogy mindazok, 
akik jelölést kaptak, mindazok, 
akik az előző presbitérium tagjai 
voltak, mindazok, akik valamelyik 
közösség vezetőiként, aktív tagjai-
ként eddig is részt vettek a gyüle-
kezet arculatának alakításában, 
azok továbbra is a presbitérium-
mal karöltve, Kiss László felügyelő 
úr vezetésével törekszenek arra, 
hogy Jézus Krisztusnak gyüleke-
zetünkre bízott népe minél telje-
sebben megismerhesse a törvényt 
és az evangéliumot, abban vi-
gasztalást, útmutatást, reménysé-
get találjon. 
 
„Nem maradok el tőled, nem 
hagylak el”. – Szükségünk volt 
az Úr ígéretére akkor is, amikor 
elkísértük utolsó földi útján Nagy 
Tibor ny. lelkész testvérünket, aki 
egyházközségünknek 44 éven át 
hűséges lelkipásztora volt. Teme-
tési istentisztelete július 29-én, 
szombaton, templomunkban zaj-
lott. A szeretet soha el nem múlik 
(1. Kor 13:8) – bátorította a gyá-
szoló családot és gyülekezetet Pál 
apostol szava. Nagy Tibor testvé-
rünk életén és szolgálatán láthat-
tuk, hogy az Úr valóban nem 
hagyja el övéit, nem marad el tő-
lük a legnehezebb időkben sem. 
Bár próbák elé állít, mégis bizo-
nyosak lehetünk abban, hogy ve-
lünk marad. Jézus Krisztus halála 
és feltámadása pedig azzal vi-
gasztal, hogy még a halálban sem 
marad el tőlünk a mi Urunk, ha-
nem előttünk jár, helyet készít 
nekünk Isten országában.  
 
„Nem maradok el tőled, nem 
hagylak el”.  Ez az ige jut eszem-
be akkor is, amikor arról emléke-
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zem meg, hogy egy évnyi szolgá-
lat után Ments Orsolya segédlel-
készt Ittzés János püspök Sopron-
ba helyezte. Azzal a bizalommal 
engedtük el őt, hogy új gyülekeze-
tében is Isten áldása kíséri szol-
gálatát. Azért nem maradt ellátás 
nélkül a mi gyülekezetünk sem, 
hiszen Körmendy Petra személyé-
ben új beosztott lelkész érkezett 
gyülekezetünkbe. Igaz, az ő státu-
sza a Székesfehérvári Egyház-
községben csak részállás, hiszen 
a Budapesti Egyetemi Gyüleke-
zetben is végez rendszeresen 
szolgálatot. Az ő szolgálatára is 
kérjük Isten áldását, hogy életén 
és szavain keresztül megtapasz-
taljuk az Úr jelenlétét, vezetését.  
Itt kell említést tennem arról, mi-
lyen hálás vagyok Istennek azért, 
hogy lelkésztársakat állított mel-
lém segítőül. Segédlelkészeink – 
vagy ahogy most nevezik őket: 
beosztott lelkészeink – új és új 
hangot, stílust hoztak gyülekeze-
tünkbe. Szolgálatukkal sok terhet 
vesznek le a vállamról.  
Hálás vagyok a gyülekezetnek is, 
mert az ide érkező lelkészek mind 
tapasztalják a közösség befoga-
dását, azt a törekvést, hogy ott-
hont adjanak a lelkésznek.  
Ugyanakkor a költségvetésből 
láthatóvá válik, hogy anyagilag 
nem bírja a gyülekezet ezt a ter-
het. Két utat látok tehát a gyüleke-
zet előtt: vagy megelégszik egy 
lelkész szolgálatával, vagy felvál-
lalja, hogy adakozásával biztosítja 
a második lelkész megélhetését. 
Az előbbi út ugyan „olcsóbb”, de 
hogy ne legyen „híg a leve”, ah-
hoz szükséges, hogy mindazok, 
akik Isten igéjében megerősödtek 
(konfirmáltak), nagyobb buzgó-
sággal kapcsolódjanak be a szol-
gálatba. Ez visszavisz bennünket 
jelentésem elejére, amikor Józsué 
küldetéséről beszéltem: „Légy 
erős és bátor – mondta neki az Úr 
– ne hagyd el e törvénykönyvnek 
olvasását, tanuld azt éjjel és nap-
pal!”. Szükséges, hogy minél töb-
ben jártasak legyünk Isten igéjé-
nek ismeretében, hogy egyénileg 
és együtt is tanulmányozzuk a 
Szentírást.  
Szeretnék köszönetet mondani 

Fehér Károly lelkésztestvéremnek 
hűséges és készséges szolgálatá-
ért. Hálás vagyok Istennek, hogy 
a Lélek egységét ennyire megta-
pasztalhatom akkor, amikor Karcsi 
bácsi szolgálatait hallgatom.  
 
„Nem maradok el tőled, nem 
hagylak el”.  Márciusi közgyűlé-
sünkön nemcsak az egyházköz-
ség új elnökségét választottuk 
meg, hanem leadtuk szavazatun-
kat az egyházmegye elnökségére, 
és az országos felügyelő szemé-
lyére. Ez utóbbi tisztségbe egyhá-
zunk gyülekezetei Pröhle Gergelyt 
választották. Az egyházkerület 
felügyelőjének Szabó Györgyöt, 
aki eddig a Győri egyházmegye 
felügyelője volt. Az egyházmegye 
elnökségébe Szarka István 
bakonycsernyei lelkészt esperes-
nek és Mészáros Tamás csákvári 
felügyelőt egyházmegyei felügye-
lőnek választották az egyházme-
gye gyülekezetei. Hordozzuk az ő 
szolgálatukat imádságunkban, 
törekedjünk arra, hogy ne csak 
élvezzünk a nagy közösség javai-
ból, hanem minden tőlünk telhető-
vel gazdagítsuk is a nagyobb kö-
zösségeket. Örülök annak, hogy 
az egyházmegye felügyelő-
helyettese és az egyházkerület 
felügyelő helyettese Kissné Ká-
rász Rózsa, a zenei előadója 
Szebik Attila, gyűjteményi felelőse 
Kovács Eleonóra testvérünk, az 
egyházmegyei jelölőbizottság 
egyik tagja Rumy Imre lett. 
 
„Nem maradok el tőled, nem 
hagylak el”. Ezzel a reménység-
gel kezdett nagy munkába gyüle-
kezetünk. Márciusi közgyűlésün-
kön őszinte vitában, a gondjainkat 
sem leplezve, a veszélyeket is 
figyelembe véve döntöttünk úgy, 
hogy megrendeljük az új orgona 
építését. Az Aquicum Orgona-
gyárral kötött szerződést aláírva 
folytattuk a gyűjtést. Az Országos 
Egyháztól kapott 15 millió forintos 
támogatás mellé ötmilliós kölcsönt 
vettünk fel, három és fél millió fo-
rintot pedig gyülekezeti tagjaink 
adakoztak. Így készülhetett el az 
új hangszer első üteme, amelyet 
november 19-én szentelt fel Ittzés 

János püspök. Az ünnepségen 
részt vett többek között Heikki 
Koivisto finn lelkész, Kiss János 
rk. nagyprépost, Csapó Csilla, 
városunk alpolgármestere, Balsay 
István, a megyei közgyűlés alelnö-
ke. A délutáni hangversenyen 
Tóka Szabolcs és Trajtler Gábor 
orgonaművészek mellett Szebik 
Attila kántorunk szólaltatta meg az 
új orgonát, Hafenscher Károly 
lelkész, az Országos Iroda igaz-
gatója tartott előadást. Az orgoná-
ra adakozók az Aranykönyvbe 
jegyezhetik be áldásaikat, jókíván-
ságaikat. Az orgona Aranykönyvét 
a városi Levéltár munkatársai ké-
szítették adományként.  
 
Előző, 2005 évi jelentésemben 
néhány gondolatot megfogalmaz-
tam tervként a 2006. évre. Ennek 
egyike az istentiszteleten résztve-
vők számának növelése. Ehhez 
vezető útként a látogatások szá-
mának emelkedését állítottam. 
Bevallom, hogy ez a célkitűzésem 
nem járt eredménnyel. A látogatá-
sok száma sem növekedett szá-
mottevően – átlagosan heti 2 alka-
lommal megyek családokhoz vagy 
kórházba, és nagyjából ugyaneny-
nyi alkalommal fogadok beszélge-
tésre olyanokat, akik egy-egy 
szertartásra készülve vagy sze-
mélyes dolgaikat megbeszélendő 
jönnek hozzám.  
Az istentiszteleten résztvevők szá-
ma Székesfehérváron nem válto-
zott, szórványgyülekezeteinkben 
viszont kissé csökkent, ami arra 
késztet, hogy ezekre a közössé-
gekre jobban oda kellene figyel-
nünk. Az őszi hónapokban havon-
ta családi istentiszteletet tartot-
tunk, amelyeknek rendje és éne-
kei talán közelebb álltak a ma em-
beréhez. Ezeken az alkalmakon 
minden esetben magasabb volt a 
részvétel, mint a szokott istentisz-
teleteken, igaz, ezeken az alkal-
makhoz mindig kötődött valami 
különlegesség: tanévnyitó, beta-
karítási hálaadás, konfirmandusok 
bemutatása, illetve ádvent 1. va-
sárnapja. 
2006 decemberében illetve 2007. 
januárjában istentiszteleteinket 
nem a gyülekezeti teremben, ha-
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vel idén enyhébb volt az időjárás 
és amúgy is sokszor fel kellett 
volna fűtenünk a templomot. Érde-
kes, hogy az azt megelőző évben 
a vasárnapi két istentisztelten ösz-
szesen többen vettek részt, mint 
az egy istentiszteletes megoldás 
esetén. A templomfűtés költsége 
december-január hónapban gond-
nokunk számítása szerint megha-
ladta a kétszázezer forintot.  
Az anyagyülekezetben a biblia-
órák látogatottsága nőtt, az ősz 
folyamán gyarapodtak közössége-
ink, hiszen még egy Házas Hétvé-
gés kör alakult az októberi alka-
lom után. A hétfő esti „Elmaradt 
hittanórák” beszélgető köre is gya-
rapodott létszámban. 
 
Előző jelentésemben még úgy 
szerepelt, hogy 2006-ban indul 
csoportunk Kemibe, a 
testvégyülekezetbe. Az ottani lel-
készváltás és az itthoni gyüleke-
zeti választások miatt azonban ez 
a látogatás idénre maradt. Au-
gusztus 2-9 között 19 fős csoport 
utazik finn testvéreinkhez.  
Ökumenikus kapcsolataink közül 
most kiemelem a baptista gyüle-
kezetet, amelybe új lelkipásztort 
iktattak be Révész Lajos szemé-
lyében, aki eddig Velencén szol-
gált. Örülök annak, hogy vele is 
már most kialakult a megszokot-
tan jó, nyílt kapcsolat, amelynek 
gyümölcse lesz márciusban tar-
tandó szeretetvendégségünk.  
 
Az elmúlt esztendőben az anya-
gyülekezetben négy fiatal konfir-
mált, Agárdon ketten konfirmáltak. 
Az ősz folyamán Székesfehérvá-
ron 14-en, Fehérvárcsurgón ket-
ten kezdték meg a konfirmációi 
felkészülést. Hordozzuk őket 
imádságban, hogy valóban meg-
erősödjenek a hitben, s a gyüleke-
zetek megerősödhessenek álta-
luk! 
 
Szeretnék beszámolni arról, hogy 
mint minden esztendőben, idén is 
részt veszünk a Krízis Otthon va-
csorakészítő szolgálatában. Idén 
gyakrabban, minden hétfőn a mi 
gyülekezetünkre került sor. 
Somogyfoki Lászlóné presbiterünk 

szervezésével gyülekezetünk több 
tagja vesz részt ebben a szolgá-
latban.  
 
A konfirmáció kapcsán már emlí-
tésre került a gyermekmunka. Eb-
ben az évben is tovább folyt a 
gyermekek közti szolgálat: Mayer 
Károlyné, Bencze Andrásné, Vég-
vári Tamásné, Szalainé Cseh Ka-
talin és Knitlhoffer Ferencné test-
véreink vezetik a csoportokat. A 
gyermekek szolgáltak istentiszte-
leteinken Virágvasárnapon, Anyák 
napján és Szenteste, a gyülekezet 
ajándékát vitték Karácsonykor 
idős testvéreinknek. Ősztől kezdő-
dően pedig újból elindult az isten-
tisztelet alatt folyó 
gyermekbibliakör, gyermekvigyá-
zás, amire szeretettel hívom föl a 
figyelmet, hiszen a családok ré-
szére, a kisgyermekes szülők ré-
szére is lehetővé teszi, hogy  részt 
vehessenek az istentiszteleten. A 
hittanórákon kívül a gyerekeknek 
lehetőségük van bekapcsolódni a 
Hozsanna gyermekkórus szolgá-
latába, amelyet Szebik Attila és 
felesége vezetnek, és részt vehet-
nek a nyári táborunkban, amelyet 
idén is közel harmincan vettek 
igénybe. Az elmúlt évben a hittan-
óra vendége volt a református 
általános iskola illetve az óvoda 
egy-egy csoportja is. A hittanórák-
kal párhuzamosan a szülőket is 
hívjuk beszélgetésre. Fontos is, 
hogy gyermekeinkkel együtt mi is 
növekedjünk a hitben. Falussy 
Ferencné és Szebik Attila végezte 
ezt a szolgálatot. 
Köszönöm azok szolgálatát, akik 
a gyermekmunkába rendszeresen 
vagy alkalmanként belekapcsolód-
nak.  
 
Az elmúlt évben ünnepelte gyüle-
kezetünk énekkara 20. születés-
napját. Istennek adtunk hálát no-
vember végén tartott zenés áhíta-
tunkkal. Ezen az áhítaton kívül 
sok más alkalommal szolgált 
énekkarunk. Legemlékezetesebb 
talán az orgonaszentelési isten-
tiszteleten való szolgálat, amelyet 
kis zenekar is kísért. Mindenkép-
pen meg kell említenünk, hogy 
ebben az évben az egyházkerület 

kórusversenyén énekkarunk nyer-
te a Weltler Ödön díjat. Az ének-
kart Csekéné Bányai Erzsébet 
aranykatedra díjas zenetanár test-
vérünk vezeti.  
 
Hadd emlékezzem meg az idősek 
között végzett szolgálatról is. A 
missziói kör Molnár Gyuláné test-
vérünk vezetésével és Pirka 
Lajosné illetve Drávai Zoltánné 
támogatásával példamutató kö-
zösség. nemcsak gyönyörű kézi-
munkákat készítenek, hanem iga-
zi testvéri közösség alakult ki kö-
zöttük. Az ádventi vásár bevétele 
idén két célt szolgált: egyik részét 
a lepramisszió szolgálatára, másik 
részét orgonánk építésére szánta 
a közösség. A nyugdíjas klub is a 
tőle szokott hűséggel tölti be hiva-
tását Kárász Lajosné vezetésével. 
Ebben az esztendőben több aktív 
testvértől el kellett búcsúznunk, 
azonban reméljük, hogy a frissen 
nyugdíjba vonultak közösséget és 
feladatot találnak ebben a két kör-
ben.  
 
Az egyházi tisztújítás Alapítvá-
nyunk kuratóriumára is – alapsza-
bálya szerint – kiterjed. Hadd kö-
szönjem meg az eddigi kurátorok 
munkáját, s kívánom Isten áldását 
azokra, akik átvették ezt a felada-
tot: Végvári Tamás elnök mellett 
Falussy Ferencné, Havasi 
Albertné pénztáros, Fekete 
Istvánné és dr. Brolly Tamás látja 
el ezt a feladatot. Példamutató 
volt számomra, ahogyan a nagyon 
hosszú átmeneti időben a régi és 
az új kuratórium együtt végezte a 
munkát, s ezért semmi fennaka-
dás nem támadt, noha sok felada-
tot kellett megoldaniuk.  
Dr. Brolly Tamásnak és családjá-
nak szeretettel köszönöm, hogy 
nemcsak jogi területen követik 
figyelemmel gyülekezetünk ese-
ményeit, hanem más vonatkozás-
ban is nyújtanak figyelmes segít-
séget. 
 
A külkapcsolatok terén – nemzet-
közi, testvérgyülekezeti viszony-
latban Mescha Wilfriedet és fele-
ségét, Judit asszonyt szeretném a 
gyülekezet elé állítani. Fáradhatat-
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lanul és elkötelezetten végzik ezt 
a munkát. Városi viszonylatban 
pedig Clement Lajos testvérünk 
végzi a kapcsolattartó tevékeny-
séget. Köszönetet mondok ezért.  
 
A tisztújítást követően megeleve-
nedett az istentiszteleteket előké-
szítők köre is. Varga Ferencné 
vezetésével szolgálnak szép rend-
ben. Minden vasárnap két-két 
asszony végzi a figyelmet, tiszta-
ságot, szépérzéket igénylő mun-
kát. A gyülekezeti ház és a temp-
lom takarítását Sterczer Dóra és 
Sterczer Frigyesné testvéreink 
végezték. Munkájuk eredményét 
mindannyian élvezhetjük. Köszön-
jük, hogy otthonuknak tekintik ezt 
a házat.  
 
Két területet szeretnék kiemelni 
még, mindkettőről majd külön be-
számolót is hallunk, az egyik a 
temető, melynek rendjéről és mű-
ködéséről Nagy Sándor temető-
gondnokunk gondoskodik. A te-
metőről következő presbiteri gyű-
lésünkön hallunk majd beszámo-
lót. A másik terület a gazdaság 
területe. Gyurkovics Ferencné 
pénztárosunk mellett Göndör 
Jánosné számvevőszéki elnök 
vezeti – Somogyfoki Lászlóné és 
Barkó Jolán számvevőszéki ta-
gokkal – valamint a könyvelés 
munkáját Nagyné Lang Julianna 
és Márfy Lászlóné végzi. Sok se-
gítséget kapunk Kiss Tamásné 
testvérünktől is. Köszönet odaadó 
és pontos munkájukért.  
Végül hadd köszönjem meg a lel-
készi hivatal rendjét is Havasi 
Albertné irodavezetőnek. Levele-
zésünk rendezettsége, hivatalunk 
szabályos működése rajta múlik. 
 
A 2006. évben 14 keresztelés, 12 
esketés és 20 temetés történt.  
7-en konfirmáltak. A lelkipásztori  
látogatások száma 80, a lelkipász-
tori beszélgetések száma 62 volt. 
2300-an vettek úrvacsorát. 
 
 

  Bencze András 
                                     lelkész 
         
 

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Test-
vérek! 
 
„Aki az Urat féli, annak erős oltal-
ma van.” (Péld. 14.26) 
Isten szeretetét, erős oltalmazó 
karjainak védelmét életünk során 
megtapasztalhatjuk, és ezt az ol-
talmat gyülekezetünk elmúlt esz-
tendejében is átélhettük. 
Az Úr 2006. esztendejében jelen-
tős események történtek gyüleke-
zetünk életében. Hét presbiteri 
ülést és két közgyűlést tartottunk. 
Januárban és februárban megtar-
tott három presbiteri gyűlés a tiszt-
újítás előkészítésével foglalkozott. 
Az elmúlt év a választások éve 
volt az Országos Egyházban, az 
egyházkerületekben, az egyház-
megyében és a gyülekezeti tiszt-
ségekre is választani, jelölni kel-
lett.  
Egyházközségünkben 2006. már-
cius 19-én tartottuk meg azt a 
közgyűlést, amelyen elfogadtuk a 
zárszámadást, az új költségvetést, 
és az éves beszámolókat. Az új 
tisztségviselők és a presbitérium 
megválasztását követően döntés 
született az orgonaépítés megkez-
déséről.  
A presbitériumba kilenc új testvért 
választott meg a gyülekezet. A 
június 9-én megtartott első presbi-
teri gyűlésen az ismerkedés, be-
mutatkozás után a munkatervről 
az éves feladatokról, a közösség-
építésről folytattunk megbeszé-
lést.  
A nyár végén szeptember 1-2-án 
Gyenesdiáson „kihelyezett csalá-
dos presbiteri ülésen” célul tűztük 
ki, hogy megismerjük a gyüleke-
zetben végzett szolgálati területe-
ket és megtaláljuk azt a szolgála-
tot amelyben hasznosak lehetünk 
a közösség számára.   
Eredményekről is beszámolhatunk 
már, a gyülekezeti hírmondó szer-
kesztését Prépost Károly és Rumy 
Imre presbiter testvéreink vállal-
ták, családjaikkal az oltárdíszítés 
szolgálatában is részt vesznek. A 
templomunk és gyülekezeti há-

zunk környékének rendben tartá-
sára is Pirka Lajos gondnok úr 
vezetésével lelkes férficsapat 
szerveződött. 
Istennek mondunk hálát azért, 
hogy sokan vállalnak önzetlen 
szolgálatot egyházközségünkben 
a közösség javára. 
Ilyen szolgálat volt az Orgonabi-
zottság is amely elkészítette, lebo-
nyolította a pályázatot, szakszerű 
szakmai javaslatot adott és a dön-
tést követően a megvalósításban 
ellenőrző szerepet vállalt. 
Énekkarvezetőnk Csekéné Bányai 
Erzsébet és kántorunk Szebik 
Attila fáradhatatlan szervező mun-
kájával számtalan hangverseny, 
énekkarok szolgálata hirdette Is-
ten dicsőségét orgonánk javára. 
Az orgonaépítés a 2006. esztendő 
kiemelkedő történése.  
Az Aquincum Orgonagyár mérnö-
kei gondosan megtervezték, pre-
cíz szakemberek nemes anyagok-
ból apró részegységekben legyár-
tották, a helyszínen gondos mun-
kával illesztették össze. Két hétig 
hangolták, intonálták mely ered-
ménye egy csodálatos hangszer 
lett.  
A gyülekezeti összefogás, a közös 
cél érdekében megvalósuló áldo-
zatvállalás szép példája, hogy 3,5 
millió Ft összegű adomány gyűlt 
össze  az orgona javára. Az Or-
szágos Egyháznál pályázott és 
elnyert 15 millió Ft támogatás még 
nem fedezte az első ütemben 
megvalósult orgonaépítés költsé-
gét. A közgyűlés döntése és az 
október 25-én megtartott presbite-
ri ülés határozata alapján 5 millió 
Ft hitelre volt szükség melyet a 
legmegfelelőbb konstrukciót nyúj-
tó OTP Banktól vett fel egyház-
községünk. 
Reménységünk, hogy a gyüleke-
zetünk minden évben az egyház-
fenntartói járulékon felül képes 
adományt gyűjteni a hitel és ka-
matainak visszafizetéséhez. 
A november 19-i orgonaszentelő 
ünnepi istentisztelet és a délutáni 
orgonahangverseny minden részt-

Felügyelői jelentés a 2006. évről 
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vevő szívét – lelkét megremegtet-
te. Isten dicsőségét hirdette Ittzés 
János püspökünk igehirdetése és 
a templomunkat megtöltő csodála-
tos orgonajáték. 
Az orgonánk második ütemű to-
vábbépítéséhez számítunk a Vá-
ros, Megye, nagyobb cégek és 
önzetlen vállalkozók anyagi támo-
gatására. Ezen cél mielőbbi meg-
valósításához szükség van a 
presbitérium szervező, aktív mun-
kájára, erőfeszítésére.  
Bízunk abban, hogy a kihívások, a 
közös célok, sikerek és közös örö-
mök a gyülekezetünket erősítik, 
tovább építik.  
Megfogalmazott célunk, hogy egy-
re többen járjanak istentiszteleti 
alkalmakra.  
Az elmúlt évben a Házas Hétvége 
lelkiségi mozgalom kisközösségei 
fejlődtek tovább Bencze András 
lelkészünk és felesége, Tímea 
vezetésével. Örömmel segítjük 
Kissné Kárász Rózsával, párom-
mal együtt ezt a szolgálatot. Már 
három csoport meghitt havi alkal-
main vehetünk részt házaspárok-
kal. A Lélek áldott munkája, hogy 
több presbiter testvérünk házas-
társával együtt részese a Házas 
Hétvége szeretetközösségének. 
A 2006-os esztendő az új presbi-
térium számára a közösen vállalt 
szolgálat kezdete.  
Céljaink az egyházközségünk 
gyülekezetépítésén túl kapcsola-
taink erősítése külföldi testvérgyü-
lekezeteinkkel, egyházmegyénk 
gyülekezeteivel, az országos 
munkaágakkal. 
Kapcsolódjunk sok szállal a város 
kulturális életéhez. 
Gyülekezeti házunk és templo-
munk teret, lehetőséget adjon mű-
vészetek, gazdag kiállítások anya-
gának bemutatásához, irodalmi 
estek, zenei események színtere 
legyen, mint az elmúlt esztendő-
ben. 
Tolcsvay Béla énekmondó, 
Bobory Zoltán versmondó, Drahos 
Béla karnagy, Petrás Mária csán-
gó iparművész. 
Felejthetetlen emlék marad az 
Adventben dr. Brolly Tamás és 
párja által szervezett verses este 
dr. Molnár Gyula emlékére. 

A presbitérium az elődök tapasz-
talatából merítve, de új utakat is 
keresve, új testvéreket megszólít-
va és megnyerve Istennek hűen 
szolgálva dolgozik az elkövetkező 
években. 
Hálás vagyok Istennek, hogy szol-
gálatába hívott. Öröm van ben-
nem amikor Bencze András lel-
kész úrral kialakult jó munkagya-
korlatra gondolok. Köszönetet 
szeretnék mondani Falussy 
Ferencné Violka másodfelügyelő 
asszonynak, aki önzetlenül segít 
szolgálatomban, megosztja gon-
dolatait és a szervezési feladatok-
ban fáradhatatlanul munkálkodik.  
Különleges ajándékként élem meg 
Fehér Károly nyugalmazott espe-
res úr és Körmendy Petra beosz-
tott lelkésszel együtt végzett szol-
gálatunkat. 
Megköszönöm a presbitérium és a 
gyülekezet bizalmát, amelyet az 
elmúlt évben megtapasztaltam. 
Köszönök minden segítséget és 
szeretetet, amivel megajándékoz-
tak. 
Az I. Krónika 28. fejezetben a 20. 
versben olvasható biztatás ad 
számomra erőt a további szolgá-
lathoz.  
„ Az ÚRISTEN nem hagy cserben 
és nem hagy el, amíg be nem fe-
jezed az ÚR háza szolgálatához 
szükséges valamennyi munkát.” 
 
Erős vár a mi Istenünk! 
 
                   Kiss László felügyelő      
 

 
Az elmúlt esztendőről szóló jelen-
tésemben tájékoztatom a gyüleke-
zetet - és számokkal is illusztrá-
lom  -  a temetőnkben, és a teme-
tővel kapcsolatban végzett mun-
kámról. Az ott történtekről, vala-
mint a temetővel kapcsolatos 
pénzügyi helyzetről.  
A 2006-os év volt az ötödik, teme-
tőgondnokká választásom óta. 
Istennek legyen hála, hogy  

egészséget, hitet, kedvet és időt 
adott munkám elvégzéséhez.  
Köszönöm mindazon testvéreknek 
akik segítették munkámat. Koródi 
István, és Kósa Imre testvéreknek 
az új kerítésdrót felrakásában, 
Gyurkovics Ferencné presbiter 
testvéremnek a hivatali ügyekben 
nyújtott segítségét.  
Folyamatosan figyelemmel kísér-
tem a temetőben folyó minden 
munkát. A sírtulajdonosok nagy-
ban segítették temetőnk jó rendjé-
nek kialakítását és megtartását. A 
fizetési fegyelem – fenntartói díj, 
sír újraváltás – jónak mondható.  
A nyilvántartást 2006-ban is nap-
rakészen, pontosan vezettem. 
Erről és egyéb aktuális dolgokról a 
hozzátartozókat a hirdetőszek-
rényben kifüggesztve folyamato-
san tájékoztattam. 
A temetések (14) rendben zajlot-
tak. Temetőnk működésével kap-
csolatos panasz nem érkezett. 
Elmondható, hogy temetőnket 
2006-ban is a 43/1999-es törvény 
előírásainak megfelelően üzemel-
tettük.  
Rendkívüli esemény: Június 29-én 
tomboló vihar a temetőn kívüli 
fákról nagy mennyiségű ágat le-
tört, és azokat a temető területén 
szétszórta. Szerencsére nagyobb 
bajt nem okozott. Egy síremlék 
fejköve ledőlt, és kettő kriptáról 
lesodorta a virágvázát de azok 
nem sérültek meg. Ezért is szük-
ség volt a homoksori oldalon kettő 
fának a kivágására, és öt fa fel-
nyesésére. Ezt a munkát az egyik 
munkahelyi kollégámmal végeztük 
el. Három esetben jelentettek vi-
ráglopást, egy esetben kőgalamb 
lopást. 
Baleset nem történt. Egy sír van 
balesetveszélyes állapotban.  
A tulajdonos többszöri felszólítás 
ellenére sem szüntette meg. 
Felújítás: Lecseréltük az utcafronti 
részen (35m) a kerítésdrótot. Ezt 
2007-ben szeretném folytatni és a 
homoksori oldalon teljes hosszban 
lecserélni. 
Vízfogyasztás: 53 köbméter volt. 
 
 
 
 

Temetőgondnoki  
jelentés a 2006. évről 
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A 2006-os esztendő a számok tükrében. 
 

A temetőben végzett – alkalmanként a két órát meghaladó – főbb munkáim: 
 Sírszemle:     14 alk.   27 h 
 Növényi hulladék elégetése:     7 alk.   42 h  Csalára egy utánfutó hulladék egy alk. 
 Hulladékkezelés:       3 alk.                8 h 
 Fűnyírás:        9 alk.     45 h  
 Gyomirtózás:          2 alk.       6 h 
 Hó eltakarítás, sikosságment.:       3 alk.     9 h  
 Fák gallyazása:                   2 alk.   10 h  
 Szombati ügyelet, rend, befiz.       33 alk.            165 h 
A fentieken kívül a rövidebb időt igénybevevő ellenőrzések, sírújraváltás, eladás és egyéb okból történő ki-
menetel heti 2-3 alkalom. 
Otthon végzett munka:  
 Kézi és számítógépes nyilvántartás naprakész vezetése. 
 296 címre csekk küldése. 
 Levelezés, telefonos ügyintézés, egyéb. 
Temetés: 14  Nő: 10 Férfi:4  Ev.: 6  Kat.:8  Urnás:3           Koporsós:4 
Exhumálás: egy férfi 
Pénzügyi adatok: 
Bevétel:  Terv: 700.000 Ft   Tény: 782.500 Ft 
Kiadás:  Terv: 220.000 Ft  Tény: 222.817 Ft 
Kintlévőség:   Temetőfenntartói díj: 131.000 Ft  Sírújraváltás: 120.000 Ft 
Összesen: 251.000 Ft  (2005-ben   295.000 Ft) 
Megállapítható, hogy a kitűzött célok teljesültek úgy a pénzügyekben, mint a temetői rend és a nyilvántartás 
területén. 
Végül 2007. év számokban:   Bevételi terv:  800.000 Ft   Kiadási terv:  220.000 Ft 
 
2007-ben újra kell váltani:     5 db egy személyes sírt  
        10 db két személyes sírt  
          1 db három személyes sírt  
 
 
      Erős vár a mi Istenünk! 
 

 
Nagy Sándor  

               temetőgondnok  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyülekezetünk presbitériuma a 2006. évi zárszámadást és a 2007. évi költségvetés tervezetet február 19-i 
ülésén megtárgyalta és jóváhagyta. 2006. év folyamán az orgonaépítés költségeinek fedezését a presbitéri-
um bankkölcsön felvételéből látta biztosítottnak. Ezért október 25-i ülésén az 5.000.000 Ft bankkölcsön  
10 éves futamidőre történő felvételét, és emiatt a költségvetés tervezetének szükséges módosítását jóvá-
hagyta. A beszámoló zárszámadási táblázatában terv adatként a módosított számok szerepelnek. 
 

 
A 2006. évi zárszámadás főbb számadatai a következők: 

 

Gazdasági beszámoló a 2006. évről 



 
Záró mérleg: 
   Előző (2005.) évi pénzeszközök összege        5.449.341 Ft 
  Tárgy (2006.) évi bevételek                                                          + 32.760.987 Ft 
                                                                                38.210.368 Ft 
             

 Tárgy (2006.) évi kiadások                      -  32.469.329 Ft  
 

 Pénzeszközök 2006. december 31.-én     5.741.039 Ft  
 Pénzeszközök megoszlása:  Készpénz          186.753 Ft 
     OTP folyószámla    2.897.387 Ft 
     lekötött betét    2.656.899 Ft  
     Összesen:     5.741.039 Ft 

MEGNEVEZÉS TERV (Ft) TÉNY (Ft) 

2006. évi összes bevétel 

ebből: - egyházfenntartói járulék 

           - perselypénz 

           - céladományok 

           - orgona adományok 

           - temetőfenntartás 

           - Szfvári. M.-i Jogú Város Önkorm.-i működési támogatása 

           - Országos Egyház működési támogatása 

           - Egyházmegye I. félévre vonatkozó működési támogatása 

           - ingóság (személygépkocsi) értékesítése 

           - orgona építési támogatás az Országos Egyháztól 

           - orgonára Alapítványhoz történt egyéni befizetés 

           - bank kölcsön felvétel orgona építésre 

31.228.565 

3.000.000 

1.100.000 

750.000 

2.100.000 

700.000 

500.000 

225.000 

- 

- 

15.000.000 

860.000 

   5.000.000 

  

32.760.987 

3.037.700 

1.178.854 

781.936 

2.712.610 

782.500 

500.000 

250.000 

273.025 

500.000 

15.000.000 

860.000 

5.000.000 

2006. évi összes kiadás 

ebből:- lelkészek illetménye 

          - egyházi személy illetménye 

          - kötelező egyházi járulékok 

          - vagyonbiztosítások 

          - gépjárműbiztosítás, javítások, karbantartás, üzemanyag 

          - temetőfenntartás 

          - sajtó előfizetés, iratterjesztés 

          - posta, telefon 

          - fűtés, világítás 

          - víz, csatorna, szemét 

          - orgona építés 

          - hitel kamat 

          - banki kezelési költségek 

 

33.054.800 

2.946.300 

812.500 

174.000 

55.000 

455.000 

220.000 

132.000 

380.000 

1.500.000 

180.000 

23.156.000 

94.000 

120.000 

32.469.329 

2.946.500 

814.500 

179.974 

107.269 

415.347 

222.817 

252.847 

348.149 

1.203.700 

141.637 

23.156.000 

55.024 

148.151 
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A 3.037.700 Ft összegű egyházfenntartói járulék az egyházközségnél nyilvántartott 760 címből  387 címről 
érkezett be. A 387 cím megoszlása a befizetett éves Ft összeg szerint a következő: 
 

    1.000 Ft és alatta        28  cím 
    1.001 -      3.000  Ft        között      95  cím 
    3.001 -       5.000 Ft         között                102  cím 
    5.001 -     10.000 Ft   között   106  cím 
  10.001 -     20.000 Ft   között      41  cím 
  20.001 -     30.000 Ft   között        8  cím 
  30.001 -     40.000 Ft   között             3  cím 
  40.001 -     50.000 Ft   között        2  cím 
  50.001 -     80.000 Ft   között        - 
  80.001 -     90.000 Ft   között       1  cím 
  90.001 -   180.000 Ft  között        -                                                                                        

             180.001 -    200.000 Ft  között        1  cím                                     
200.001 Ft és felette              - 

 
Tájékoztatásul: 2004-ben 368, 2005-ben 379, 2006-ban 387címről érkezett egyházfenntartói járulék. 
Orgona építésre 2.712.610 Ft értékben 229 címről érkezett be adomány. 
 
Csak egyházfenntartói járulék érkezett:   206 címről 
Csak orgona adomány érkezett:     48 címről 
Mindkettőre érkezett befizetés:    181 címről  
 
Fenti adatok az Alapítványunkhoz orgona adományként összesen 860.000 Ft értékben befizetett összeget 
és a hozzá tartozó címeket nem tartalmazzák, ez a zárszámadásban is külön soron jelenik meg. 
Megköszönjük lelkiismeretesen fizető testvéreinknek áldozatvállalásaikat, Isten áldását kérve adományo-
zókra és adományaikra!  
 
Remélve ennek fokozódását, terveztük meg a 2007. évet a következők szerint: 
 
Összes bevétel:        9.500.000 Ft 
ebből:  -    egyházfenntartói járulék      3.300.000 Ft 

adományok           800.000 Ft 
perselypénz        1.200.000 Ft 
orgona adományok          800.000 Ft 
temetőfenntartás          800.000 Ft 

 
Összes kiadás :                  11.850.000 Ft 
ebből:   -   lelkészek illetménye       2.729.000 Ft 

egyházi személy illetménye         853.000 Ft 
orgonaépítés           500.000 Ft 
orgona kölcsön törlesztés          500.000 Ft 
hitel kamat           525.000 Ft 
javítás, karbantartás a templomban         100.000 Ft 
javítás, karbantartás a gyülekezeti házban       400.000 Ft  
felszerelés pótlás a templomban        150.000 Ft 
felszerelés pótlás a gyülekezeti házban       100.000 Ft 
vagyonbiztosítás          113.000 Ft 
gépjárműbizt., jav., karbantartás, üzemanyag, saját gk. haszn.       395.000 Ft  
fűtés, világítás        1.600.000 Ft  
víz, csatorna, szemét díjak         180.000 Ft 
posta, telefon           400.000 Ft 
temetőfenntartás          300.000 Ft 
kötelező egyházi járulékok         184.000 Ft 

 
 
 



Várható 2007. évi záró mérleg: 
 
2006. december 31.-i pénzeszközök összege:        5.741.039 Ft 
2007. évi tervezett bevételek összege:       +9.500.000 Ft  

                                                                                 15.241.039 Ft 
  
2007. évi tervezett kiadások összege:                    -11.850.000 Ft  
 
Várható pénzeszközök 2007. december 31.-én:         3.391.039 Ft 
 
Isten adjon erőt és teremtse meg céljaink megvalósításának lehetőségét, valamint a gyülekezeti tagok fele-
lősségteljes és jóindulatú adakozása következtében pénzeszközeink csökkenése helyett tudjuk azokat leg-
alább szinten tartani.  

 
                                                                                                       Gyurkovics Ferencné 
        pénztáros, presbiter 
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A Számvevőszék az elmúlt év 
során folyamatosan ellenőrizte a 
Székesfehérvári Evangélikus 
Egyházközség pénzügyi gazdál-
kodását, a bizonylatok tartalmi és 
alaki megfelelőségét. 
 
A 2006 – os év több szempontból 
is rendkívülinek értékelhető, en-
nek oka, hogy az Egyházközség 
23.656.000.-Ft értékben új orgo-
nát építtetett. Az orgonához szük-
séges pénzügyi forrást nem kis 
erőfeszítés árán de előteremtette. 
A 2006. évi költségvetést módosí-
tani kellett, hisz az erőforrások 
átcsoportosítását kellett végrehaj-
tani. Az egyházközség banki hitel 
felvételével volt kénytelen kiegé-
szíteni a szükséges forrásokat, 
ami szintén indokolta a 2006. évi 
költségvetés módosítását. 
Az új módosított költségvetést a 
presbitérium 2006. október 25.-én 
egybehangzóan elfogadta: 
31.228.565.-Ft bevétel, és 
33.054.800.-Ft kiadás mellett. 
 
A Számvevőszék az ellenőrzés 
során megállapította, hogy a 
2006. évi könyvelés a számviteli 
és adótörvényben előírtak szerint 
történt, figyelembe véve az egy-
házakra vonatkozó speciális sza-
bályokat is. A bizonylatokat az 
Egyházközség számlatükrében 
felsorolt jogcímeknek megfelelő-
en könyvelték le. A pénztári és 

banki bizonylatok havonta az elő-
írásoknak megfelelően kerültek 
rendezésre. 
Jónak értékeljük, hogy az átme-
netileg szabad pénzeszközöket 
tartós betétként lekötötték ezzel 
is magasabb kamatbevételt bizto-
sítva az Egyházközség számára.  
 
A 2006. évi módosított költségve-
tés és a tényleges zárszámadás 
konkrét számszaki adatainak 
elemzésétől eltekintek, mert an-
nak ismertetése a könyvelés ré-
széről részletesen megtörtént.  
2006. év végén ismét elvégeztük 
az eszközök leltározását és meg-
állapítottuk számottevő hiány 
nincs, csak a szokásos fogyás, 
illetve törésből adódó hiány kelet-
kezett, ami részben az év során 
pótlásra is került. 
 
Összefoglalva a Számvevőszék 
véleményét, megállapíthatjuk, 
hogy rendezett, naprakész, sza-
bályos pénztárkönyvvezetést, 
banki analitikus nyilvántartást és 
főkönyvi könyvelést találtunk. 
 
Köszönetemet szeretném kifejez-
ni mind azon Testvéreknek, akik 
ezt a munkát ilyen lelkiismerete-
sen pontosan végezték, és ezzel 
a mi ellenőrzési munkánkat köny-
nyítették.  
    Göndör Jánosné 
 Számvevőszéki Elnök 

Beszámoló  
az Egymásért Élni  
Alapítvány 2006. évi 
tevékenységéről 

 
 

A Székesfehérvári Evangélikus 
Egyházközség 14 éve létrehozott 
alapítványa 1999. év decemberé-
től közhasznú szervezetként mű-
ködhet. 
Az alapítvány okiratban meghatá-
rozott célkitűzése az egyházköz-
ség életének, működésének segí-
tése, az ifjúság oktatásának, ne-
velésének támogatása, kultúrájá-
nak fejlesztése, az egyházi szol-
gálat tárgyi és személyi feltételei 
megteremtéséhez való hozzájá-
rulás. Az idősek, betegek és rá-
szorulók gondjainak enyhítése, a 
kulturális örökség megóvása és a 
közösségi élet feltételeinek előse-
gítése. 
Az alapítvány döntéshozó válasz-
tott szerve a kuratórium, amely 5 
főből áll. 2005 évben a kuratóri-
um mandátuma lejárt. 2006. már-
cius 19-én a Székesfehérvári 
Evangélikus Egyházközség Köz-
gyűlése 6 évi időtartamra megvá-
lasztotta Végvári Tamást a kura-
tórium elnökének, Falussy 
Ferencnét, Fekete Istvánnét, dr. 
Brolly Tamást kuratóriumi tagnak, 
Havasi Albertnét pénztárosnak. 
 
Az alapítvány a 2006. novembe-
rétől hat fiatal főiskolai, egyetemi 

Számvevőszéki jelentés a 2006. évről 
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tanulmányait támogatta a megítélt havi rendszeres 12.000 Ft/fő ösztöndíjjal, amely összesen 144.000,-Ft.  
Az alapítvány 416.000,-Ft összeggel tudta támogatni a nehéz helyzetben élőket, rászorulókat, többgyere-
kes családokat.  
Az egyházi intézmények és ingatlanok fenntartására, üzemeltetésére és felújítására 784.839,-Forintot 
tudott fordítani a költségvetésből. 
Az előző évekhez hasonlóan a missziói kör, az énekkar, az ifjúsági és hittan oktatás, ill. idősek és gyerme-
kek karácsonyi ajándékcsomagjainak, táborok és konferenciák költéségének finanszírozásához segített 
az alapítvány 269.078,-Ft értékben. 
A beérkezett kérésekből közhasznú szervezeteknek 6.861,-Ft támogatást nyújtottunk. 
Az alapítvány még 2005. évben átvállalta a gyülekezeti ház és templom takarítási költségét egy alkalma-
zásba vett gyülekezeti tag segítségével. Ez az alapítvány számára bér, szja és járulék kifizetését jelentette 
406.474,- forint összegben.  
A gyülekezet költségvetésének segítéseként, valamint az orgonaépítéshez 870.680,- Forinttal járult hozzá 
alapítványunk. 
Az Egymásért Élni alapítvány a fentiekben vázolt konkrét támogatásait a kezelésében lévő Távírda utcai 
ingatlanok bérbeadásából, magánszemélyek és cégek adományaiból, valamint a magánszemélyek 1%-os 
adó adományából tudta teljesíteni. 
 
Az alapítvány 2006 évi gazdálkodását az alábbi pénzügyi táblázatban tesszük közzé: 
 
Nyitó pénzkészlet 2006 január 1. + 750.346,- Ft 
Bevételek: 

magánszemélyek adománya, alapítványi befizetés: 1.108.024,- Ft 
magánszemélyek 1% adója: 1.015.546,- Ft 
ingatlanok bérbeadásából: 661.200,- Ft 
2006 évi bevételek összesen: 2.784.770,- Ft 
 
2006 évi nyitó + éves összes bevétel: +3.535.116,-Ft  

 
2006 évi kiadások: 

Fiatalok tanulmányi ösztöndíja: 144.000,- Ft 
Rászorulók segélyezése: 416.000,- Ft 
Fenntartási, beruházási költség: 784.839,- Ft 
Misszió, gyermek munkaeszközök,  
karácsonyi csomag: 164.078,- Ft 
Táborok, konferenciákon résztvevők támogatása: 105.000,- Ft  
Üzemeltetési valamint orgonaépítéshez támogatás: 870.680,- Ft 
Vendéglátás, programok: 9.068,- Ft  
Munkabér és járulék: 406.474,- Ft 
Közhasznú támogatás: 6.861,- Ft 
Bank, irodaszer hirdetési díj: 49.080,- Ft 

 
2006 évi kiadás összesen: - 3.299.680,-Ft 
 
Egyenleg 2006. december 31-én + 712.636,-Ft 
 
Az alapítvány a 2007-es esztendőben a gyülekezet ingatlanjainak fenntartásához, működési, üzemeltetési 
és rezsiköltségekhez kíván kiemelten pénzügyi támogatást nyújtani. Ösztöndíjjal segíti a továbbiakban is a 
fiatalok tanulmányait. 
Az idősek, rászorultak és nagycsaládosok számára a pénzügyi lehetőségekhez mérten az alapítvány 
igyekszik segítséget nyújtani. A gyülekezetben működő missziói kör, énekkar, hittan oktatás és a nyári tá-
borok szintén számíthatnak támogatásra.  
 
Az Evangélikus Egyház Egymásért Élni Alapítványának Kuratóriuma hálás szívvel köszöni meg a gyüleke-
zet tagjainak, azok hozzátartozóinak, cégeknek és minden jószándékú, segíteni akaró polgárnak az elmúlt 
évi támogatást és kéri, bátorítja, hogy a 2007-es esztendőben is pénzadományaikkal és az adójuk 1%- val 
támogassák az alapítvány karitatív munkáját és közhasznú céljai megvalósítását.  
         

                         Végvári Tamás  
                       kuratóriumi elnök 



 12 GYÜLEKEZETI HÍRMONDÓ 

Kovács Eleonóra gyülekezetünk tagja rangos 
elismerést kapott 2007. január 22-én, ennek ap-
ropóján beszélgettem vele. 
  
Mindenek előtt gratulálok a kitüntetésedhez,  
a tanácsosi címhez, melyet a városi önkor-
mányzat nevében a polgármester adott át.  
Mi ez kitüntetés, kik kaphatják meg? 
Az én esetemben a kitüntetés a Magyar Kultúra 
Napjához kötődik. Ezen a napon, január 22-én az 
önkormányzatok kitüntethetik azokat a közgyűjte-
ményekben (levéltár, könyvtár, múzeum) dolgozó 
munkatársakat, illetve pedagógusokat, akik huza-
mosabb ideje eredményesen tevékenykednek a 
kultúra területén.  
Kérlek mesélj magadról, a munkádról, hogy 
megismerjenek az olvasók: 
1970-ben születtem Székesfehérváron, ma is itt 
élek. A Teleki Blanka Gimnáziumban érettségiz-
tem, majd Szegeden a József Attila Tudomány-
egyetemen tanultam magyar-történelem és össze-
hasonlító irodalom szakon. Most februárban múlt 
tíz éve, hogy a fehérvári Városi Levéltárban kezd-
tem dolgozni, jelenleg főlevéltáros vagyok. Mun-
kámhoz időközben elvégeztem az ELTE levéltár 
szakát is. A munkahelyemen szerencsére sokszínű 
a feladatom, amelynek jelentős része a kutatószol-
gálat vezetése, a tudományos kutatók segítése. 
Emellett részt veszek kiadványaink szerkesztésé-
ben, és szerzőként is szerepelek ezekben a köte-
tekben. Gyakran írok intézményemnek pályázato-
kat is. Érdeklődési köröm, kutatási területem első-
sorban a XIX. századi művelődéstörténet, színház- 
és irodalomtörténet. Ezek mellett egy-két éve kezd-
tem hobbiból foglalkozni a kastélyokkal, kúriákkal, 
történeti kertekkel, parkokkal. Ebben a témában is 
jelent már meg írásom. 
A Székesfehérvári Evangélikus Gyülekezet tör-
ténete című könyvedet ismerem, amely 2005-
ben jelent meg és országos egyházi szinten is 
nagy elismerést váltott ki.  
Az utóbbi évek több évig tartó kutatásának ered-
ményeképpen tudtam elkészíteni a fehérvári evan-
gélikus gyülekezet történetét tárgyaló munkámat. 
Gyülekezetünk alapítványa, s az országos egyház 
mellett az Alba Civitas Történeti Alapítvány segítet-
te e kötet megjelenését. Az említett alapítvány ku-
tatócsoportjának munkájában én is folyamatosan 
részt veszek. A közeljövőben is megjelenik egy 
kötetünk, egy érdekes, népszerű témáról, a ven-
déglátásról. Nem maradt abba az egyháztörténet 
kutatása sem; tagja vagyok annak a szerkesztőbi-
zottságnak, amely a Dunántúli Egyházkerület törté-
netét feldolgozó kötetet szerkeszti. Az én felada-
tom a Fejér-Komáromi Egyházmegye anyagának 
összegyűjtése.  

Minden egyházközség néhány oldalban összefoglal-
ja a gyülekezetének, vagy gyülekezeteinek történe-
tét, s a kész munkákat egyházmegyénként gyűjtjük.  
Emellett az egyes egyházmegyéknek a történetét is 
elkészítjük. Ez mindannyiunk számára érdekes le-
het, hiszen a mi egyházkerületünk, egyházmegyénk, 
s gyülekezetünk is szerepel majd az elkészülő kötet-
ben. 
Bakonycsernyén, 2006. június 5-én Pünkösd hét-
főn az egyházmegyei elnökség iktatásakor szép 
ünnepség résztvevője voltál, téged is beiktattak 
egy új tisztégbe. 
Igen, egy nekem kedves és egyben új feladatom 
lett, egyházmegyénk gyűjteményi előadójává vá-
lasztottak. Ezzel kapcsolatban is vannak terveim, de 
ezeknek a megvalósításához csak az egyházkerüle-
ti kötet megjelenése után tudok hozzákezdeni.  
A székesfehérvári gyülekezetben végzett mun-
kádról is szeretnénk hallani. 
Középiskolás korom óta járok a gyülekezetbe. Az 
akkori ifjúság nagyon jó baráti kör is volt egyben, 
szívesen csatlakoztam én is. Az egyetem után Fe-
hérvárra visszatérve Bencze András bíztatására 
kezdtem bele a gyülekezet számára ismeretterjesz-
tő előadások és képzőművészeti kiállítások szerve-
zésébe. Több évig működtek ezek a rendezvények. 
Főként a kiállításokra gondolok szívesen, mert na-
gyon szeretem a képzőművészetet. Egy-egy tárlat 
összeállítása nagyon érdekes volt, az alkotók általá-
ban igényelték az együttműködést, többnyire közö-
sen választottuk ki, hogy mi kerül a kiállított anyagok 
közé. A kiállítás szervezése során szem előtt tartot-
tuk, hogy a Fejér megyei és székesfehérvári alko-
tók, az evangélikus művészek, valamint az eddig 
még kiállításon bemutatkozáshoz nem jutott képző-
művészek is lehetőséget kapjanak arra, hogy meg-
ismerhessük munkáikat.  
Kérlek fogalmazd meg „ars poétikádat”!  
Ez elég nehéz. Talán azt mondanám, hogy igyek-
szem minden előttem álló feladatomat azzal az ér-
deklődéssel és odafigyeléssel megközelíteni, mint 
amikor először láttam neki egy-egy munkának. Ez 
az igyekezet csak hasznára lehet minden megol-
dandó dolognak. Ugyanez az odafigyelés szüksé-
ges szerintem az emberi kapcsolatokra is. 
 
Sok örömöt és áldást kívánok további életedre!  
Köszönöm a beszélgetést. 
 
      
   Kissné Kárász Rózsa 
               presbiter 

Bemutatjuk Kovács Eleonórát 
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A címet, bevallom a FEJÉR MEGYEI HIRLAP új-
ságírójának indító gondolatából kölcsönöztem. 
A hír röviden annyi, hogy a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából az oktatási miniszter  
Csekéné Bányai Erzsébetnek a Hermann László 
Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola gor-
donka tanárának Arany Katedra díjat adományo-
zott. Erről több helyről is tudomást szerezhettünk  
(Fejér Megyei Hírlap, Fehérvári Polgár, Vörösmarty 
Rádió „Embermesék a hétköznapokból” című műso-
ra, internet stb.), készültek riportok, fényképek, a 
város vezetése részéről is elhangzó méltatások. 
A kitüntetett a szó legnemesebb értelmében peda-
gógus, mert szereti tanítványait, kollégáit, főnökét 
és jól érzi magát a bőrében. 
Mi itt a Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség-
ben szintén egy mosolygós, elégedett, boldog em-
berként ismerjük.  
Miután azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy 
személyes beszélgetés után gyülekezetünk számá-
ra én készítsek beszámolót Bányai Erzsike kitünte-
téséről, rögtön elhatároztam, hogy nem a kitüntetés-
sel kapcsolatos tényekről, hanem az emberről, az 
eddig vezető útról szeretnék írni. 
Ebben is segítőkész, őszinte beszélgető partnerre 
találtam benne. Sugárzó lelkesedéssel mesélt csa-
ládjáról, saját magáról és az indulásról, a gyerekkor-
ról és az idáig vezető útról.  Meg kellett állapítanom, 
hogy van is oka büszkeségre.  
Édesapja evangélikus lelkészként és édesanyja, aki  
gyermek bibliakört vezetett, olyan családi légkört 
teremtettek, amelyben természetes volt az imádko-
zás, Istenre és az egymásra figyelés. 
Az istentiszteleteken megszólaló korálok és a leg-
idősebb bátyjának orgonajátéka, valamint az idő-
sebb testvérek (hatan voltak testvérek) különböző 
hangszereken való tanulása és komolyzenei tanul-
mányaik számára is meghatározták az utat. 
Az első kórusélményei is a várpalotai gyülekezet 
kórusához kötődnek, melyet édesanyja vezetett. 
Zeneiskolába 7 éves korában kezdett járni. Először 
előképzőt, aztán zongorát, majd később párhuza-
mosan gordonkát tanult. Tanáraitól alapos szakmai 
felkészültséget és ami még ennél is fontosabb pél-
damutató emberi tartást kapott. A Pécsett végzett 
közép és felsőfokú tanulmányok után már diplomá-
val a zsebében került Székesfehérvárra. Mivel elő-
ször kevés növendéke volt, kitartó munkával kellett 
az általa művelt tanszakot felépíteni. 
A gyülekezet munkájába édesapja halála után kap-
csolódott be, mert édesanyja és idősebbik nővére is 
Székesfehérvárra költözött. Nővére kántorizált és 
vele közösen az új énekeskönyv még nem ismert 
dallamait tanították a gyülekezetnek Nagy Tibor bá-
csi kérésére. 

20 évvel ezelőtt megalakították a gyülekezeti ének-
kart és azóta is vezetik.  
Mindannyian tudjuk, hogy Erzsike presbiter és a 
gyülekezet zenei vezetője.  
Istennek hálás, hogy zenei képességgel ajándékoz-
ta meg, így olyan pályát választhatott, amiben sok 
örömet talál. Gyermekekkel foglalkozni csodálatos 
lehetőség. Keze alól tehetséges zenészek, zene-
szerető emberek kerültek ki. Nagyon büszke azokra 
a volt tanítványaira, akik nem a zenei pályát válasz-
tották fő hivatásuknak, de előadóművészként is hí-
ressé váltak. Kitüntetése alkalmával rendezett kon-
certen dr. Lakatos János orvos, előadóművész aján-
dékozta meg gordonkajátékával. Másik tanítványa 
biológus doktor és Hollandiában élve szintén nem 
szakadt el a zenétől. 
A felsoroltakon kívül az Alba Regia Szimfonikus Ze-
nekarnak is tagja és az előadóművészetben való 
jártasság is fejleszti a tanári munkáját. 
Nincs lehetőség mindenről írni, pedig élmény hall-
gatni, ahogy Erzsike a munkájáról, a hivatásáról 
beszél. 
Míg a hegedű és a fúvósok fejhangszerek, addig a 
gordonka igazi „szívhangszer”, mert magunkhoz 
öleljük és a szívdobogás ritmusa és a hangtest re-
zonanciája testvériesen, békésen megfér egymás-
sal. 
Befejezésként szeretném a munkával és az élettel 
kapcsolatos hitvallását idézni: 
„Isten szeretetét kell továbbadni, és ezt megérezve 
örömmé válik a munkánk és kiegyensúlyozottá az 
életünk.” 
 

A gyülekezet nevében szeretettel gratulálunk Erzsi-
kének és kívánjuk, hogy még nagyon sok öröme 
legyen a zenében, a munkában és az életben egy-
aránt.  
    Prépost Károly 
          presbiter 

„Manapság ritka érték a boldog ember” 
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Fax: (22) 506-678 
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E-mail: szfvar@lutheran.hu 

Honlap: 
http://szekesfehervar.lutheran.hu 

 
Bencze András lelkész 
Mobil: (06) 20 824 3301 

E-mail: 
bencze.andras@lutheran.hu 

 
Körmendy Petra lelkész 
Mobil: (06) 20 824 5507 

E-mail: 
kormendypetra@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁLDOTT HÚSVÉTI 
ÜNNEPEKET 

KÍVÁNUNK MINDEN 
KEDVES  

TESTVÉRÜNKNEK! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVANGÉLIKUS 

EGYHÁZKÖZSÉG 

SZÉKESFEHÉRVÁR 

Szeretettel kérjük, támogassa adója 1%-ával egyházun-
kat és alapítványunkat!  

Magyarországi Evangélikus Egyház Technikai száma: 0035 

„Egymásért Élni” Alapítvány adószáma: 18480067-1-07 

Alapítványunk bankszámlaszáma: 10200232-29375211  

Eladó! 
 

A homoksori evangélikus temetőben  
tégla boltozatú,  

kovácsoltvas ráccsal körülkerített  
4 személyes kripta (14/278).  

Érdeklődni a (06) 30 946 2515 –ös 
 telefonszámon lehet.  

Eladó! 
 

A homoksori evangélikus temetőben  
2 személyes kripta (19/389). 

Érdeklődni lehet: Susánszki Imréné 
Székesfehérvár, Udvarhelyi u. 4. 

Tel.: (22) 338-624  
  

IDŐPONT SZÉKESFEHÉRVÁRI ALKALMAK 

március 25. 10:30 h Istentisztelet és közgyűlés 

április 1. 10:30 h 
Virágvasárnapi istentisztelet 

Az ÉgÍgérő Gospelkórus szolgál Körmendy Petra vezetésével 

április 2-3 18 h Nagyheti áhítat 

április 4. 18 h Nagyheti áhítat, passiójáték; a Celdömölki Ifjúsági Kör előadása 

április 5. 18 h Nagycsütörtök, az úrvacsora szereztetésének ünnepe 

10:30 h Nagypéntek - istentisztelet 

18 h Passióolvasás; a gyülekezet énekkara szolgál 

április 7.  
18 h Nagyheti áhítat 

23:30 h Feltámadási liturgia 

április 8. 10:30 h Húsvét 

április 9. 10:30 h Húsvéthétfő 

április 28. 16 h Konfirmációi vizsga; várjuk jubiláló konfirmandus testvéreinket is 

április 29. 10:30 h Konfirmáció 

május 6. 10:30 h Anyák napi istentisztelet, érettségizők útra bocsátó áldása 

május 11-13  Gyülekezeti kirándulás Vas megyébe (szervezés alatt) 

május 20. 16 h Szeretetvendégség; a gyülekezet énekkara szolgál 

május 27. 10:30 h Pünkösd 

május 28. 10:30 h Pünkösd hétfő 

  Egyházmegyei Gyülekezeti Találkozó 

április 6.  

 Fehérvárcsurgó Agárd Pusztaszabolcs Sárosd 

Április 6 9 h    

Április 8 9 h 14:00 h  16:00 h 

Április 9   14:00 h  

Úrvacsorai istentiszteletek a szórványgyülekezeteinkben és Fehérvárcsurgón   


