
Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a 
kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban 
adatott. Mert a vele való közösségben minden-
ben meggazdagodtatok, minden beszédben és 
minden ismeretben, amint a Krisztusról való 
bizonyságtétel megerısödött bennetek. 
Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi 
ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisz-
tus megjelenését várjátok, aki meg is erısít 
titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek legyetek 
a mi Urunk Jézus Krisztus napján. 
Hő az Isten, aki elhívott titeket az ı Fiával, 
Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közös-
ségre.           (1. Kor 1:4-9) 
 
Ünneplı Gyülekezet! Kedves Testvéreim az  
Úr Jézus Krisztusban! 
 
Örökség és ígéret – ezt a címet kaptuk ünnepi 
hetünkre, mikor Isten iránti hálával arra emlé-
kezünk, hogy templomunkat 80 esztendıvel 
ezelıtt szenteltük fel szolgálatára.  
Ma – ünnepségsorozatunk elsı napján – az 
örökségrıl szeretnék beszélni. Amiért Pál 
apostol is hálát ad Istennek ebben a levélben. 
Az örökség az olyan gazdagság, amiért nem mi 
fáradoztunk. Az örökséget valaki ránk hagyta. 
Pál szavával élve: ami adatott.  
Íme, itt ez a templom. Ez az örökségünk.  
Gazdag örökség ez. Már az épület ékességében 
is kitőnik, milyen értékes örökség. Aki tervez-
te, és akik építették, nem fukarkodtak a szép-
pel, ismerték jól az egyszerőségben rejlı ékes-
séget, a színek és az anyagok összhangját.  
A templom vonásaiba belerejtették szellemi 
örökségüket is: az erdélyi stílus gyógyírként 
hatott a szétszakított ország sebeire, a magasba 
mutató karcsú torony jelezte: e nehéz idıkben 
is figyelmezzünk az Úrra, aki erıs várunk – 
hirdette ezt a támfal és felirat. Gazdag örökség 
ez a templom.  
Nemcsak a tervezırıl és építıkrıl szól, hanem 
az építtetıkrıl is, a nyolcvan év elıtti gyüleke-
zetrıl. Gondoljuk csak el, milyen hittel, biza-
lommal és reménységgel rendelkeztek, hiszen 
éppen akkor fogtak bele a templomépítésbe, 
adománygyőjtésbe, amikor az infláció az elızı 
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győjtést mind egy szálig elvitte, és akkor fog-
tak bele a templomépítésbe, amikor az ország 
még nem lábalt ki a gazdasági világválságból. 
Micsoda bizalom ez! Ez a bizalom is a mi 
örökségünk. Méltán mondja, nekünk mondja 
Pál apostol: mindenben meggazdagodtatok! 
Hadd ne kelljen lefordítanom, mit is jelent, 
milyen hozzáállást sarkall bennünk ez a gazdag 
örökség – akár gyülekezetünkkel, akár hazánk-
kal kapcsolatos tevékenységünkben! 
Az örökségünk azonban még ennél is nagyobb. 
A templom ugyanis azért templom, és addig 
templom, amíg Isten igéje, Krisztus evangéliu-
ma hirdettetik benne. S nekünk örökségünk a 
nyolcvan éven keresztül hangzó ige. Öröksé-
günk, hogy minden vasárnapon – még a világ-
háború nehéz idején is – megszólalt az ige, és 
lélekkel-szívvel hallgató gyülekezet győlt köré. 
Gazdagok vagyunk – mondja Pál apostol – 
mert Krisztus bizonyságtétele megerısödött 
bennünk és közöttünk. Áldott legyen ezért  
Isten! 
Testvéreim! Gazdag örökséget kaptunk. A Szé-
kesfehérvári Evangélikus Gyülekezet templo-
mában 80 év óta folyamatosan hangzik Jézus 
evangéliuma. Ezért a gazdag örökségért áldjuk 
Istent víg énekmuzsikával és az Istenszeretet-
nek azzal a szomjúságával, hogy vágyódunk az 
İ igéjét hallgatni, az által megerısödni, és az 
igébıl születı kegyelmi ajándékokkal nevének 
dicsıséget szerezni. Ámen.  
 
Ünneplı Gyülekezet! Kedves Testvéreim az  
Úr Jézus Krisztusban! 
 
Kedden az örökségrıl beszéltem, hogy milyen 
örökséget kaptunk ebben a templomban. İse-
ink hitét, amely bele mert kezdeni a templom-
építésbe, a szépség szeretetét, hogy Istennek a 
legszebbet akarta nyújtani, és az ige iránti vá-
gyódást – hiszen megtöltötték ezt a templomot 
hétrıl hétre.  
Ez az örökségünk. Gazdag örökség ez. Olya-
nok vagyunk, mint az öt tálentumos szolga a 
példázatban. S ha nem elásni akarjuk öröksé-
günket, hozzágyőjtünk. Azt írja Pál apostol: 
Krisztus bizonyságtétele által mindenben meg-

„Örökség és ígéret” 

Áldott pünkösdi ünnepeket 
kívánunk minden kedves 

Testvérünknek! 
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„Szentlélek öröm Lelke, 
te vigaszul jöttél, hogy a 
bút őzd szerte, mint felle-
get a szél. Megvigasztal 
szavad, letörli könnyein-
ket, új örömre hív, új re-
ménységet ad.”  
             (EÉ 238,1) 



Székesfehérvár Városi Tanácsa 1929. január 28-i közgyő-
lésén döntött arról, hogy az évek óta húzódó evangélikus 
kérést teljesítve, a törvényszék melletti ligetes telekrész 
adományozásával lehetıvé teszi egy evangélikus templom 
felépítését a városban. 
Hatalmas lelkesedéssel, széleskörő győjtés indult meg a 
hívek, az önkéntes adakozók között, az országos mérető 
összefogás során. A felsıbb hatáság téglajegyek árusítását 
is engedélyezte a nemes cél érdekében. 
A gyülekezet lelkésze Irányi Kamill, felügyelıje Kıhler 
Jenı volt, amikor a gyülekezet arról döntött, hogy az épí-
tendı templomot Sándy Gyula építésszel, a Mőegyetem 
tanárával tervezteti. 
A templom és parókia terveit 1931. márciusában Sándy 
Gyula építész bemutatta a gyülekezet presbitériumá-
nak, majd a végleges kialakítást az egyházközség köz-
győlése fogadta el május 22-i határozatában. 
A létrehozott építési bizottság által bekért árajánlatok alap-
ján meghozott döntés szerint, a kivitelezési munkákat a 
Kszantner és Pintér cég nyerte el. A szerzıdött összeg 
53.705 Pengı és 7 Fillér volt. Az egyházi és városi hatósá-
gok engedélye alapján a gyakorlati építési munka 1931. 
július 7-én kezdıdött meg. A templom alapkövét, zuhogó 
esıben, augusztus 16-án rakták le. A munkák ütemesen, 
igen jól haladtak, a templom szerkezete a toronnyal októ-
ber végéig el is készült. Az akkori hosszú hideg tél miatt az 
építés szünetelt, de tavasszal a külsı és belsı munkák 
gyors ütemben tovább folytatódtak. 
Templomunk ünnepélyes szentelésére 1932. május 8-án 
került sor nagy érdeklıdés mellett, két püspök, vala-
mint az egyházi és világi méltóságok jelenlétében. 
 
Evangélikus templomunk egyik különlegessége Székesfe-
hérvárnak, mert az erdélyi magyaros építészet karakteres 
jegyeit viseli külsı és belsı formavilágában. A templom-
hajó falait komoly pillérek támasztják, a robosztus fıkapu-
zat és a hangsúlyos oszlopok felett az evangélikus köszön-
tés vonzza a tekintetet. A párkány fölé nyúló bástya hatású 
pillérek, a nyers tégla homlokzatok, a vakolt felületekben 
rajzolt tipikus székely virágminták az építész Sándy Gyula 
elképzelését ırzik. Az erıteljes templomtestet nagyszerően 
ellensúlyozza a karcsú toronysisak és a négy fiatorony.  

Erıs várként, Isten országának váraként nıtt ki a földbıl  
az akkor még tágas téren. 
A templom belsı építészete is magyaros stílusjegyeket 
hordoz. A falikarokat és csillárt, Sándy tervei alapján fara-
gott fatulipánokkal, piros és zöld színre festették. 
Az ablakok arányosan hosszúak és félköríves záródásúak, 
az oltártér ablakai viszont körívesek Egyedi és különleges 
a beton és mőkı elemek megjelenítése. Az oltár a kereszt-
tel, a szószék, a keresztelı kút és a karzat szerkezete a kor-
szak új építıanyagából készült. A templom mindezekkel 
együtt puritán megjelenéső. Nagy értéke még a kiváló 
akusztika. 
Isten és a gyülekezet közös otthona már néhány alkalom-
mal felújításra szorult. 
A II. világháborúban találatot kapott, megsérült két fiator-
nyot az akkori anyagi lehetıségekhez mérten állították 
helyre. 
1995-ben került sor a templom jelentısebb külsı és 
belsı felújítására, amelyet állami kárpótlásból, az ısök 
által győjtött vagyon egy részének visszaszármaztatásából 
tudott a gyülekezet finanszírozni. 
Teljesen megújult a tetıfedés, a háborús golyók nyomai a 
téglák cseréje után tőntek el a homlokzatról, a torony málló 
vakolatai felújításra kerültek. Belül a megsüllyedt járópa-
dozat került helyreállításra új burkolattal, a villamos háló-
zatot is kicseréltük és padfőtést valósítottuk meg. Megtör-
tént a templom teljes belsı festése is. 
A nagy felújítási munkát hét év múlva 2002-ben a to-
ronysisak és a fiatornyok teljes újjáépítése követte, 
amely a faszerkezet állapota miatt halaszthatatlanná 
vált. 
Az óriási daruval leemelt toronysisakot, és a napról-napra 
épülı-szépülı új torony megvalósítását csodálta városunk 
sok-sok polgára is. Felejthetetlen alkalomként, 2003. év 
január elején, hóesésben emelte helyére a daru a teljesen új 
sisakot. 
Megemlékezem még egy jelentıs beruházásról, az orgona-
építésrıl, mely az ÚR 2006. esztendejében történt. Az 
Aquincum Orgonagyár tervezésében és kivitelezésében 
készült el új templomi hangszerünk elsı fele, amely az 
országos egyház és a gyülekezet jelentıs anyagi összefogá-
sával valósult meg. Az orgonánk szentelése Isten ajándéka-
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gazdagodtatok.  
Kegyelmi ajándékot kaptunk ehhez az örökséghez: 
Az igét, a beszédet – a vigasztalás szavait, a békéltetés igéjét, 
az intés, a jó felé vezetés szavát.  
S kaptuk az ismeretet – Isten végtelen hatalmának ismeretét, 
meg nem érdemelt jóságának ismeretét és céljának ismeretét, 
hogy örök életünk legyen. Ez az, amit az örökség mellé adott 
Isten nekünk.  
S mi az ígéret? Nem siker. Nem az, hogy e templom mindig 
megtelik hívekkel. Nem az a mércéje, hogy jól végezzük-e 
munkánkat, hogy szavunkra tömegek indulnak istentisztelet-
re. Sıt: Isten útja néha egészen mélységeken át vezet. Ha 
egyszülött Fiát nem kímélte, akkor a mélységek útját járják 
Jézus tanítványai is.  

Két ígéretet ad nekünk felolvasott igénk.  
Az egyik így hangzik: Isten megerısít titeket mindvégig, 
hogy fedhetetlenek legyetek. Nem arra erısít meg, hogy ne 
kövessünk el hibákat, hogy ne tévedjünk, hanem arra, hogy 
mindig megmaradjuk Jézus szeretetében.  
A másik ígéret pedig így hangzik: Hő az Isten, aki elhívott 
benneteket az İ Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal 
való közösségre. Ez az ígéret. 
S az ígéret éppen azért adatik, mert az nem mindig látható. 
Ami látható, az nem ígéret, hanem tapasztalat. Az ígéret 
azért adatik, mert olykor nem látjuk Jézust, hogy velünk 
járna az úton. Az ígéret ezért adatik – és meg tud tartani 
minket Jézus közösségében. Ámen.  
    Bencze András 



„Kitártuk a templomajtót ….” 
„Íme, nyitott a jtót adtam eléd,  amelyet senki sem zárhat be…” (Jel 3,8). 
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elmélyítése, ám itteni tevékenységének volt egy gyakorla-
tibb oldala is. A templomtelek ügyében sokat tárgyalt a 
várossal, foglalkozott az építkezés megvalósításának lehe-
tıségeivel. Lelkészsége idején, 1925. február 15-én Kıhler 
Jenı felügyelı javaslatára határozott úgy a gyülekezet, 
hogy az éves egyházi adó 10%-át templomépítési alapba 
fizetik be. Gáncs Aladár prédikációkat tartalmazó kis füze-
tet adott ki, amelynek az eladásából befolyt összeget az 
építendı templom javára ajánlotta fel. 
1925 ıszén kerül a gyülekezetbe az új lelkész, Irányi Ka-
mill. A szabolcsi misszió lelkészeként kezdte pályáját 
Nyíregyházán, az I. világháborúban tábori lelkész volt egy 
ideig, majd a szatmárnémeti gyülekezetben szolgált. A 
román megszállás alatt részt vett a magyar egyházkerület 
megszervezésében. Késıbb a román hatóságok letartóztat-
ták, s bebörtönözték. Három év múlva a magyar kormány 
fogolycserével hozta haza Magyarországra. Ekkor két évig 
Pesten középiskolai hittantanárként mőködött, ezt követı-
en került Fehérvárra. Beiktatását nagy érdeklıdés kísérte, 
nem csupán az evangélikusok, de a város részérıl is, ami a 
gyülekezet jó társadalmi kapcsolatait is jelzi. Irányi Kamill 
ekkor már nem kezdı a lelkészi hivatás terén, 35 éves, 
amikor idekerül, igen jó szónok, szuggesztív egyéniség, s 
amikor átveszi a gyülekezetet, ott már élénk hitélet zajlik, s 
ezt igen aktív módon fejleszti tovább. Nem könnyő kor-
szakban kellett helyt állnia, a Trianon utáni Magyarorszá-
gon, a világháború és a forradalmak okozta veszteségek 
közepette, a különösen nagy területeket és híveket vesztett 
evangélikus egyház helyzete nem volt könnyő. Erre az 
idıszakra esett a nagy gazdasági világválság is. Irányi 
igyekezett helyt állni a Székesfehérváron igencsak kisebb-
ségben lévı evangélikusság vezetıjeként. Számos gyüleke-
zeti alkalmat szervezett, erısíteni törekedett az evangélikus 
öntudatot, emellett fontosnak tartotta a közösség képvisele-
tét a helyi társadalmi szintéren, a város fontos eseményein, 
rendezvényein. Igyekezett hangsúlyt és jelentıséget adni a 
helyi közösségnek. Munkája eredményes volt, a gyüleke-
zett továbbfejlıdött. Például a felnıtt bibliaórák látogatott-
sága megnıtt, 70 fı fölé emelkedett egy idıben. Külön 
gyermek- istentiszteleteket is tartottak. Személyes tevé-
kenysége mellett munkatársai, az itt munkálkodó diako-
nisszák, 1934-tıl segédlelkész, valamint számos egyéb 
munkatárs, köztük felesége is aktív segítıje volt. 
A templomépítéssel kapcsolatban 1918 végén következett 
be fordulat. Közel kétévnyi tárgyalást követıen a város 
végül templomtelek adományozása mellett döntött. 1930 
októberében dılt el, hogy az épület tervezıje Sándy Gyula 
lesz. A gyakorlati munka 1931. július 7-én kezdıdött, az 
alapkıletétel augusztus 16-án zajlott; október 22-én már a 
kereszt is felkerült a toronyra. 
Irányi mellett még mások neve is hangozzék el, akik szere-
pet játszottak a templomépítésben. Kıhler Jenı felügyelı, 
dr. Hajicsek Gyula másodfelügyelı segítették az ügyet. 
Karsay János presbiter vezette az építkezés ideje alatt is 
továbbfolytatódó adománygyőjtést. 
1932. május 8-án a templom felszentelését díszközgyőlés 
követte. Javornitzky Dezsı presbiter ismertette a templom 
építésének történetét. Részben neki köszönhetı, hogy ezt 
ma részletesen ismerhetjük. Az ünnepségen megjelentek 

ként 2006. november 19-én felejthetetlen ünnepség és 
hangverseny keretében történt meg. A templomi orgonánk 
teljes megvalósítása érdekében még van teendınk. 
Visszagondolva és számba véve a 80 évet, bizony hálával 
imádkozhatja gyülekezetünk: 
„Tudom, Uram, hogy minden cselekedetem és minden 
munkám a te akaratodtól függ. Tıled jön a boldogság 
és az áldás. Amit te kormányzol az az igaz és jó úton 
halad.”  (P. Gerhardt) 
Elérkeztünk napjainkhoz, tervezzük a 2012. esztendıt. 
Júliusban kezdıdik a belsı felújítás, aminek célja a hıszi-
getelés javítása a nyílászárók cseréjével és a födém hıszi-
getelésének elvégzésével. Aktuális a teljes belsı festési 
munkák elvégzése és az évek alatt keletkezett repedések 
eltüntetése is. Istennek legyen köszönet és hála, hogy a 
pénzügyi fedezet az egyházmegyei támogatás és a gyüleke-
zet aktív adakozása által rendelkezésre áll. 
Kicsit hosszú lett a beszámolóm, de 80 év eseményébıl oly 
sok említésre érdemes történet van, amelyekbıl nehéz vá-
lasztani és kihagyni. A forrás, amibıl a templom és a gyü-
lekezetünk története megismerhetı, Kovács Eleonóra fan-
tasztikusan alapos győjtı munkájának eredményeként ki-
adott könyv volt. 
 
Erıs vár a mi Istenünk! 
    Kiss László felügyelı 
 
 
Tisztelt Ünneplı Gyülekezet! 
 
Múltunk nem csupán írott forrásokban, hanem sok esetben 
épületeinkben is „rejtızik”. Egy-egy gyülekezet történeté-
ben kulcsfontosságú a templomépítés idıszaka. 
Templomépítésünk történetében olvashattunk az épület 
jellegzetességeirıl, stílusáról, s a közelmúlt felújítási mun-
káiról is. 
Én azt a folyamatot szeretném megrajzolni, amelynek 
eredményeképpen ez az épület megszületett, s azoknak a 
személyeknek a tevékenységét és emlékét felvillantani, 
akik sokat tettek a ma már 80 éves templom létrehozása 
érdekében. 
A Megyeház utcai imaház megépülése: 1873 óta foglalkoz-
tatta a gyülekezetet a templomépítés, bár az akkori lehetı-
ségek miatt kénytelenek voltak belenyugodni a szerényebb 
megoldásba, ám a szándék már akkor is élt a közösség 
tagjaiban. 
Az elsı lelkész örökébe lépı Gáncs Jenı idején, 1880-tól 
kezd kibontakozni a templomépítési célra szánt gyülekeze-
ti győjtés. Templomépítési Alap is létesült, amelyhez ké-
sıbb komoly adományok és alapítványok társultak.  
Az 1880-as évek lendülete azonban lankadt, ennek új erıt 
majd csak az új lelkész, Gáncs Aladár ad, s ugyan a gyüle-
kezet tartalékait az I. világháború felemésztette, már 1919 
szeptemberében ismét foglalkoztak a kérdéssel a presbiteri 
győlésen. 
Bár maga a templom Irányi Kamill idején épül fel, de az 
elıkészítés elválaszthatatlan Gáncs Aladár személyétıl. 
Róla többnyire méltán az evangélikus ébredés idıszaka jut 
eszünkbe leginkább, s a fehérvári közösség hitéletének 
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ségben és az évkönyvekben is csak Mirth Néniként emle-
getett Mirth Ferencné Marosy Zsuzsanna, a leányegylet 
egykori elnöknıje. Utóbbi 1940 januárjában jelentıs ado-
mánnyal gyarapította a gyülekezetet. Ekkor kapta a temp-
lom 312 kg súlyú B-moll harangját. Az ezen szereplı fel-
irattal, bibliai idézettel szeretném zárni e rövid múltidézést: 
„Elég néked az én kegyelmem.” (II Kor. 12,9)  
 

        Kovács Eleonóra levéltáros 
  egyházmegyei győjteményi felelıs 

többek között dr. Kiss István és dr. Kapi Béla püspökök, 
báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelı, dr. Händel 
Béla egyházmegyei felügyelı, Gáncs Aladár, Sándy Gyula. 
Az ünnepség során – megható gesztusként – megemlítették 
annak a négy, akkor már idıs gyülekezeti tagnak a nevét, 
akik már a kis Megyeház utcai imaház építésekor is segít-
ségükkel lendítettek a közösség ügyén, s a templomépítés-
ben is terhet vállaltak. Id. Hoffer Ferenc, a gyülekezet ko-
rábbi pénztárosa, majd gondnoka, Kalmár László (egy idı-
ben másodfelügyelı), Huftlesz Vilmos, valamint a közös-

A Schwäbisch Gmünd-i Schönblick 
Evangélikus Gyülekezet köszöntése 

 

Kedves székesfehérvári Testvérek! 
Gyülekezetünk és annak vezetısége nevében köszöntünk 
benneteket a hét igéjével: 
 
„Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tesz!”  
     (Zsolt 98, 1) 
 
Meglepı, hogy a zsoltáros nem múlt idıben beszél. A múlt 
idı így hangzana: „Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert 
csodákat tett.” 
 
A gyülekezet dicsérı éneke azonban (azokból) a csodákból 
indul ki, amelyeket Isten még tenni fog. A reménység és a 
bizakodás éneke ez. Azoknak az éneke, akik halálukban és 
életükben is reménykedhetnek. 
Jézus feltámadása óta mi keresztyének többé nem a halál-
nak élünk és halunk, hanem az életnek. Ezért tudta azt 
mondani Dietrich Bonhoeffer lelkész, amikor a nemzeti 
szocialisták kivégezték a Harmadik Birodalomban: 
„Ez a vég számomra az élet kezdete.” 
„Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tesz.” 
 
Azoknak az éneke ez, akiknek reménységük van. 
Egy afrikai törzsben egyszer így fordították le a reménység 
szót: átlátni a horizonton. Isten népe átlát a horizonton. 
Isten népe nem csak a láthatóra néz, hanem a láthatatlanra 
is. Errıl érvel Pál a 2. Korinthusi levél 4. fejezetében. 
 
Istenünk, Jézus Krisztus Atyja, egy láthatatlan, mégis meg-
tapasztalható Isten marad. Ahogyan az áramot nem láthat-
juk, de a hatását mégis megtapasztalhatjuk, ugyanúgy Isten 
is láthatatlan a számunkra. De ettıl még balgaság lenne 
nem hinni az İ létezésében vagy tagadni azt. 
 
Isten élınek bizonyult a múltban. Lehetıvé tette a gyüleke-
zet számára a templomépítést, és ezért ünnepelhetünk mi is 
most Önökkel. Ez is Isten csodája volt. 
Világossá teszi, hogy ennek a világnak a hatalmaskodói 
jönnek és mennek, de a mi Urunk mindannyiukat túléli. 
Isten gazdag áldását kívánjuk gyülekezetükre, hogy mind 
befelé, mind kifelé növekedhessenek, és sokak számára 
áldássá válhassanak itt Székesfehérváron. 
 
Erıs vár a mi Istenünk! Ámen. 

A Kemi Evangélikus  
Gyülekezet köszöntése 

 

Kedves Gyülekezet!  
 
A templom legfıbb ékessége a benne együtt lévı gyüleke-
zet. Ugyanolyan jól tudjuk ezt Finnországban és itt, Ma-
gyarországon. Gyakran láttam ezt a templomot telve gyüle-
kezettel. Ezért olyan szép számomra ez a templom.  
 
Már tizenkét éve élünk testvérgyülekezetekként. Ez a ba-
rátság azt jelenti, hogy kölcsönösen megéljük egymás örö-
mét és gondját. És rendszeresen könyörgünk egymásért. 
Hordozzuk egymást Isten elıtt. Az İ kegyelmébıl és áldá-
sából származik minden, ami jó. Soha nem tudjuk azt meg-
szolgálni. Mindig Isten ajándéka az számunkra.  
 
A testvérgyülekezetek közti barátság azt is jelenti, hogy 
részt veszünk a testvérgyülekezet nagyobb ünnepein. Most 
ünnepeljük a ti templomotoknak ünnepét. A Kemi Gyüle-
kezet Markku Korpela vezetı lelkészt és engem küldött 
ide. Viszonzásul András és Timi még ebben a májusban 
eljön hozzánk a Kemi templom 110 éves évfordulójára.  
A Kemi Gyülekezet vezetıségével tervezzük azt is, hogy 
az elıttünk álló években hogyan alakítsuk a 
testvérgyülekezeti kapcsolatunkat. Például Kemibe várunk 
már 2013 nyarán egy csoportot Székesfehérvárról. Legye-
tek üdvözölve nálunk! Így éljük meg a testvériséget együtt 
és egymás mellett. 
 
Szeretettel köszöntelek Benneteket a Kemi Gyülekezet, a ti 
testvérgyülekezetetek nevében. Örülünk, hogy Isten olyan 
gazdagon megáldott Benneteket. Nagyon eleven és aktív 
gyülekezetetek van. És az jó kezekben nyugszik. Számunk-
ra és Isten számára nagyon kedvesek vagytok. Isten ıriz-
zen benneteket a jövıben is. Legyetek áldottak!  
 
Erıs vár a mi Istenünk! 
 
 
      Heikki Koivisto lelkész, Kemi 
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Az elmúlt héten kedden, szombaton és vasárnap ünnepel-
tük templomunk 80-ik évfordulóját. Sok ember fáradtsága, 
munkája, odafigyelése kellett ahhoz, hogy ez létrejöjjön. 
Testvérgyülekezeteinkbıl is jöttek vendégek, hogy osztoz-
zanak örömünkben. Kemibıl Markku Korpela vezetı lel-
kész és Heikki Koivisto esperes érkezett. 
Kedden egyházzenei áhítattal vette kezdetét az ünneplés. 
Hogy milyen meghitt volt, bizonyították Heikki Koivisto 
szemébe csalt könnyek. Ezután állófogadás következett a 
gyülekezeti házban. Nemcsak szemet gyönyörködtetı, 
szépen megterített asztalok, hanem igazán finom ételek is 
voltak. 
Férjemmel a finn vendégekkel voltunk együtt egész héten. 
Mint késıbb kiderült, nagyon tetszett nekik minden prog-
ram. Csütörtökön Szombathelyen és Kıszegen jártunk. 
Megnéztük a nevezetességeket, és természetesen jártunk az 
evangélikus templomokban is. Este, hazafele megálltunk 
vacsorázni egy kis csárdánál. Markku Korpela elmondta, 
hogy öreg kultúrája van ennek az országnak, és sok értéke. 
Szívet melengetı érzés volt hallani ezt, különösen azért, 
mert ez egynapi itt tartózkodás után fogalmazódott meg 
benne. Ezt a véleményt 2000 km-re viszik vendégeink. 
Pénteken Herenden jártunk, ami szintén jó benyomást tett 
rájuk. Pénteken este érkeztek meg a német 
tesvérgyülekezetbıl a vendégek. 
A „gyöngyszem” a szombat délelıtti program volt. Akkor 
volt egy gyülekezetet összekovácsoló, játékban megnyilvá-
nuló együttlét. A gyülekezeti házból indultak kis csopor-
tok, az elıre kijelölt állomásokra, ahol feladatot kaptak.  
A mi csoportunk nagyon heterogén volt. 6 évestıl 65 éve-
sig, magyar és finn gyülekezeti tagok. 
Ez a kis csapat a közel 2 óra alatt teljesen eggyé kovácso-
lódott. Már az elsı állomásnál nagyon oldott, meleg han-
gulat uralkodott. Az egyik feladatunk az volt, hogy alkos-
sunk élıszobrot, egy bibliai történetrıl, amit ott hallottunk. 
Errıl beszéljen a kép! (14. oldal) Az „út” során kaptunk 
olyan feladatot is, hogy egy szobrot kellet kirakni (puzzle). 
A csoport legkisebb tagja pillantok alatt megoldotta, ami 
nagyon nagy örömére szolgált, hiszen érezhette, hogy mi-
lyen szükség volt ırá is. Az önfeledt játék, izgalom meg-
hozta a kívánt eredményt. 
A vasárnapi ünnepi Istentisztelet sok megható és lélekeme-
lı percet adott a jelenlévıknek. Itt hadd idézzek Heikki 
Koivisto köszöntésébıl. A templom legszebb dísze a gyü-
lekezet. Ami egy kicsit mégis elhomályosította az ünnep 
fényét, az az, hogy nem is kevés üres hely maradt a temp-
lomban. Nagyon sajnáljuk, hogy örömünket nem tudtuk 
még sokkal több emberrel megosztani. 
Vasárnap délután egy kis csapat győlt össze a Bencze csa-
ládnál. Kicsit értékeltünk, jót beszélgettünk, és egyszerően 
nagyon jól éreztük magunkat. Igazán méltó befejezése volt 
a heti ünneplésnek, hogy együtt énekeltük Presser Gábor 
„Ünnep” címő dalát, zongora és hegedő kísérettel.  
Nagyon megható volt, amibıl most pár sort idézek befeje-
zésképpen: 

„ Olyan jó, jó, jó de mondd hány perc az ünnep, 
Ó mondd, mondd, mondd, mondd meddig tart.” 
 
    Prépostné Judit 
 

Gondolatok a templom 80. évfordulójának ünneplésérıl,  
ahogyan mi láttuk 

 
A délelıtti játék eredményeként minden résztvevı  
csoport öt szót kapott, amelynek felhasználásával írták 
meg verseiket. A szavak: alkot, bizalom, hajó, közös-
ség, pajzs. Ezekbıl a versekbıl közlünk az alábbiakban. 
 
A templom a bizalom hajója, 
amely a gyülekezet alkotója, 
egyben közösségünk pajzsa, 
mely hitünk megtartója. (Luther Marci) 
 
80 éves templomunk a bizalom hajója, 
mely a közösség pajzsa, 
és aki ezt megalkotta, 
elıdeink legnagyobbja.  („A” csapat) 
 
A mi templomunk Fehérvár éke. 
Nyolcvan éve honol itt bizalom és béke. 
A közösség, melyet alkot az ige, 
Mint hajó a biztos révbe, úgy érkezhet ide. 
Úgy véd bennünk, mint pajzs a külvilágtól. 
Minden ide betérıt a Jóisten áldjon! (Kemi csapat) 
 
Wir wollen weiter     
im Vertrauen auf Gottes Schutz   
Gemeinde bauen.      
Sein Schild behütet      
unser Schiff      
in wilder Sturm vor     
manchen Riff.      
So wirken wir in Gottes Namen.    
Der Herr ist unsre Hoffnung. Amen. 
(A német testvérgyülekezet küldöttségének verse)  
 
(Szabad fordítás: 
Isten védelmében bízva építjük tovább 
a gyülekezetet. 
Az ı pajzsa ırzi hajónkat  
a vad viharokban az  
egyes sziklaszirtek ellen. 
Így fáradozunk Isten nevében. 
Reményünk az Úr. Ámen.) 
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1932. május 8-án, 80 évvel ezelıtt szentelték fel a Sándy 
Gyula által tervezett székesfehérvári evangélikus templo-
mot. Az esemény tiszteletére a gyülekezet ünnepségsoroza-
tot szervezett. 
A fehérvári egyházközség korábbi kis imaháza 1873-ban 
épült fel, ám már ekkor foglalkoztatta a gyülekezetet a 
templomépítés, s bár az akkori lehetıségek miatt kénytele-
nek voltak belenyugodni a szerényebb megoldásba, a szán-
dék tovább élt a közösség tagjaiban. Hosszú idın át tartó 
győjtés, kitartó szervezımunka és türelmes várakozás elız-
te meg a sikert. Az épület létrehozásáért sokat tettek a gyü-
lekezet lelkészei, kezdve a győjtést elindító Gáncs Jenıtıl, 
az ügynek lendületet adó Gáncs Aladáron át a vállalkozást 
sikerre vivı Irányi Kamillig. A fehérvári gyülekezet három 
rendezvénnyel emlékezett meg a templom építıirıl, s az itt 
élt evangélikus elıdökrıl. Mindez jó alkalom volt a jelen 
közösség számára, hogy átéljék a gyülekezethez tartozás 
örömét. 
A templom felszentelésének évfordulós napján, május 8-án 
egyházzenei áhítattal kezdıdött az ünnepségsorozat. A szé-
kesfehérvári evangélikus kamarakórus és kamarazenekar 
Szebik Attila vezetésével szolgált ezen az alkalmon, igét 
hirdetett Bencze András, a gyülekezet lelkésze, beszédet 
mondott Prıhle Gergely, országos felügyelı. 
A hét végén folytatódott a templomünnep: szombaton csa-
ládi napra várták a gyülekezet tagjait a gyülekezeti házba.  
A délelıtt folyamán gyülekezetismereti játékon vehettek 
részt az érdeklıdık, felnıttek és gyermekek egyaránt. A 
játék a fehérvári közösség életének fontos mozzanatait ele-
venítette fel, s felkeresték a város azon helyeit is, amelyek 
kapcsolódnak a közösség életéhez. A közös ebéd után to-
vább folytatódott a rendezvény, a gyermekek számára tar-
tott kézmőves foglalkozások, s a baba-mama programok 
mellett a felnıttek beszélgetésen vehettek részt, bizonyság-
tételeket hallhattak. Négyen számoltak be hitük megélésé-
rıl, s ezzel kapcsolatos élményeikrıl. 
17 órakor kezdıdıen ünnepi megemlékezés zajlott a temp-
lomban. Bencze András köszöntıjét követıen a Székesfe-
hérvári Evangélikus Énekkart hallhatták a megjelentek, 
Csekéné Bányai Erzsébet vezényletével. A templom építé-
sének és építıinek történetét Kiss László, a gyülekezet fel-
ügyelıje és Kovács Eleonóra levéltáros, egyházkerületi 
győjteményi megbízott (a fehérvári gyülekezet tagja) idézte 
fel. A vendégek között jelen volt a Kaposvári Evangélikus 
Énekkar is Vönöczky Gábor vezetésével. Szereplésüket 
követıen Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházke-
rület püspökének igehirdetése következett, aki arról beszélt, 
hogy tárgyaink, egy-egy emlékül eltett múltat felidézı 
tárgy, vagy akár épületeink is többet jelentenek önmaguk-
nál: azt a közösséget, azoknak az embereknek a történetét 
és hitét is hordozzák, akik azt ırzik, s az emléket ápolják. 
Így a fehérvári templom is a gyülekezet összetartozását, a 
közösség megélésének helyszínét jelenti. Az igehirdetést 
követıen a székesfehérvári református gyülekezet Csomasz 
Tóth Kálmán Énekkarának mősora következett, Dóczi Ist-
ván vezényletével. Székesfehérvár polgármestere,  

dr. Cser Palkovics András is jelen volt az ünnepségen, be-
szédében felidézte a régi templomszentelési ünnepség rész-
leteit, s arról beszélt, hogy a hívı közösségeknek ki kell 
lépniük a templom falain kívülre is, hogy a külvilággal való 
kapcsolatokat építsék, erısítsék. Schwäbisch-Gmünd, né-
met és Kemi, finn testvérváros küldöttsége lelkészeinek 
üdvözlı beszédeivel folytatódtak a köszöntések, majd az 
egyesített énekkar szereplése zárta a szombati ünnepet.  
A templomból kilépı résztvevıket a gyülekezeti házban 
rendezett szeretetvendégség várta. 
Május 13-án, vasárnap ünnepi istentisztelettel fejezıdött be 
az ünnepségsorozat, amelyen D. Szebik Imre, nyugalmazott 
püspök hirdette az igét. A gyülekezet történetének egy-egy 
fontos mozzanatát is felidézve arról beszélt, hogy ez az 
épület múltunk tanúja és jelképe is egyben, de a „halott 
kövek” mellett az „élı kövek” egyházaként éljen és tevé-
kenykedjék a gyülekezet. A templomszentelés 80. évfordu-
lója tiszteletére – Menyhártné Selmeczy Zsuzsanna és  
dr. Selmeczy Kamill adományaként – emléktáblát helyez-
tek el a templombelsıben, amely Irányi Kamill és Nagy 
Tibor lelkészek, a templomépítı, s az azt megtartó lelki-
pásztorok emlékét örökítette meg a jelen számára. 
 

    Kovács Eleonóra 

 80 éves a székesfehérvári evangélikus templom 
„Örökség és ígéret” 

 

Jézus panasza 
 

"Ti mesternek hívtok - de nem kérdeztek engem. 
Útnak neveztek - de nem jártok rajtam. 
Világosságnak hívtok - de nem néztek reám. 
Életnek neveztek - de nem kerestek engem. 
Bölcsnek hívtok - de nem követtek engem. 
Hatalmasnak neveztek - de nem kértek engem. 
Irgalmasnak hívtok - de nem bíztok bennem. 
Igazságnak neveztek - de nem féltek tılem. 
Ha egyszer örökre elvesztek - ne okoljatok engem!" 

   

    (Egy lübecki Krisztus szobor felirata) 
 

Pünkösdkor Isten belülrıl kezdte munkálni Jézus tanítvá-
nyait Szentlelkével. Ugyanez az Isten közelít most hoz-
zánk, mint minden más egyéb napon is. Ha megérint ben-
nünket, akkor az kívülrıl is látható lesz, hiszen Krisztus 
halálát úgy tudjuk hordozni, hogy Krisztus élete is látható-
vá lesz rajtunk. Kisugárzásunk lesz, amit mások észre fog-
nak venni. Észreveszik, hogy egy hívı keresztyén ember-
nek, az esetleges nehézségek ellenére is, öröm van a szívé-
ben. Talán kíváncsian eljönnek a hamarosan felújításra 
kerülı templomunkba is, ahová sokan járnak majd. Hall-
hatnak a csodáról és ık is megérthetik a lényeget, Krisztus 
határtalan szeretetét, értünk való halálát és feltámadását.  
Isten Szentlelke ma is ugyanaz. Ha megnyitod a szíved 
Jézus elıtt, akkor megkaphatod Isten Lelkét. A missziói 
parancsnak eleget téve, feladatunk a megtörtént karácsonyi, 
húsvéti és pünkösdi csoda továbbadása, hogy más is megis-
merje a feltámadott Krisztust és a gondviselı Istent. 
 

     Rumy Imre 
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2012. márciusa óta két családi istentiszteletet éltünk át gyü-
lekezetünk közösségében. Az elsıt március 18-án, Laetare 
(Örvendezzetek!) vasárnapján, a másodikat pedig április 9-
én, Húsvét második napján. Két istentisztelet, ami kicsit 
más volt, mint a megszokott vasárnaponkénti ünnepeink. 
Két istentisztelet, amelyen a pici babáktól a nagyszülıkig 
minden korosztály együtt élte át az Istentıl való megaján-
dékozottság élményét. 
Amikor elıször került szóba egy munkatársi megbeszélé-
sen, hogy jó volna, ha gyülekezetünk legfiatalabb tagjait is 
megszólítanánk, még nem sejtettem, hogy milyen csodála-
tos útra hív bennünket mennyei Atyánk. Lépésrıl lépésre 
formálódtak a dolgok. Elıször is – számomra váratlanul – 
lelkes és elkötelezett munkatársakra találtam Szebik Ágnes 
és Attila személyében. Aztán kialakult bennünk az elképze-
lés, hogy nem egy újabb hittancsoportra, nem egy idıben 
és térben elkülönített alkalomra, hanem közös vasárnapi 
ünneplésre van szükség! Olyan istentiszteletre, ahol nem 
kell aggódni, amikor a gyerek mocorog, ahol nem kell szé-
gyenkezni, amikor nem bír csendben maradni, mégis igazi 
istentiszteleten vehet részt az egész család, a gyülekezet 
többi tagjával együtt. A közös beszélgetések sorozata alatt 
kirajzolódott a kép: családi istentisztelet igehirdetéssel és 
úrvacsorával, rugalmas liturgiával, gyerekdalokkal, ifjúsági 
és gyülekezeti énekekkel, mozgással, kivetítéssel, kis aszta-
lokkal és kis székekkel. Ezt az egész folyamatot úgy éltem 
meg, mintha Isten folyamatosan csepegtette volna szá-
munkra az İ akaratát és áldását. Szolgálóként csodát él-
tünk át! A reményem az, hogy csak az út elején vagyunk és 
még sok lehetıség és öröm vár ránk. Hálás vagyok Isten-
nek azért, hogy egyre többen örülnek velünk együtt a csalá-
di istentiszteletnek, és bıvül a szolgálatra kész testvérek 
köre is. 
Nagy szeretettel várunk mindenkit közös ünnepeinkre, 
hogy együtt átélhessük: Isten családjához tartozunk. Ebben 
a családban vannak kicsik és nagyok, fiatalok és idısek, 
erısebbek és gyengébbek, mocorgósabbak és nyugodtab-
bak, csendesebbek és hangosabbak. De mindannyian egytıl 
egyig mennyei Atyánk szeretett gyermekei vagyunk, akiket 
meg akar ajándékozni önmagával, jelenlétével, erejével, és 
a testvéri közösséggel. 
    Lázárné Tóth Szilvia 
 
Szebik Ágnes, 5 gyermek édesanyja vagyok. Elsı gyerme-
künk születése után szinte minden vasárnap ott voltam a 
templomban. Férjem orgonált, Áron pedig a babakocsiban 
békésen végigaludta az istentiszteletet. Második gyerme-
künk születése után már kissé körülményesebbé vált az 
istentiszteletre való eljutás, de azért még sikerült. A harma-
dik és a többi gyermekünk születése után felmerült bennem 
a kérdés: megéri-e a vasárnapi tortúra, a korai kelés, a gye-
rekek elkészítése; és ha el is jutunk a templomba, a gyere-
kek állandó fegyelmezése miatt nem tudok odafigyelni 
rendesen igazából semmire – akkor pedig az egésznek mi 
értelme?... 
Kedves, áldozatkész gyülekezeti tagok egy ideig az isten-
tiszteletek alatt elvégezték a gyermekvigyázás szolgálatát, 

így végig tudtam követni az istentisztelet történéseit. Na-
gyon hálás voltam ezért, de ennek ellenére úgy éreztem, 
hogy a gyermekeim akadályoznak meg abban, hogy eljussak 
Isten házába. Ha „az anyaméh gyümölcse jutalom” (127. 
zsoltár), akkor ez „gyümölcs” nem lehet akadály abban, 
hogy eljussak a gyülekezet közösségébe! Számomra ez nem 
összeegyeztethetı Isten szeretetével. Így kelt a vágy a szí-
vemben egy „akadálymenetes” istentisztelet után, ahol a 
gyermekeinket nem érzem korlátnak abban, hogy a temp-
lomba eljussak. Hálás vagyok Istennek azért, hogy ezt a 
vágyat többünk szívébe helyezte, és így közös imádságok és 
tervek alapján elindulhatott a családi istentisztelet. 
Szeretnénk minden kedves testvérünket invitálni, hogy jöjje-
nek el havonta egyszer a családi istentiszteletre. Szeretnénk, 
ha a csecsemıtıl az aggastyánig minden korosztály számára 
lelki töltekezést, Istennel és egymással való találkozást, hit-
ben való megerısödést jelentene ez az alkalom. Gyülekeze-
tünk jövıje a hívı fiatal családokban van. Engedjük Isten 
házába a CSALÁDOKAT: gyerekeket, szülıket, nagyszülı-
ket…, és ne bánjuk, ha így hangosabb, kötetlenebb, családi-
asabb lesz az istentisztelet! 
   Szeretettel: Szebik Ágnes 

Családi istentisztelet 

ANGELUS SILESIUS:  
Könyörgés a Szentlélekhez 
 

Szentlélek! Fı jó! Szent neved  
Borítsa lángba szívemet!  
Tüzednek édes lángja fennen  
Lobogjon vígan én felettem.  
Ébresszen bennem szent kegyed  
Szerelmes, élı, nagy hitet!  
Világíts át, Te, drága Fény,  
Nehogy sötétben haljak én.  
Te szent árnyékod hővösítsen,  
Hogy idegen tőz ne hevítsen.  
Szívemnek kertje élni fog,  
Ha hull rá égi harmatod.  
Fı Vigasz, várom jöttödet,  
Csókold életre lelkemet.  
Ajándékaid, mint a tenger,  
S Nélküled koldus csak az ember.  
Itt van szívemnek kelyhe, Te  
Pünkösd borával töltsd tele!  
Add, ha parancsod megjelen,  
Katonaként én megtegyem.  
Te jó tanácsod hadd vezessen,  
Különböztessek jól, helyesen.  
Szent értelmedet ha adod:  
Felismerem akaratod.  
Arany folyam vagy, Bölcsesség,  
Szerelmed csókja bennem ég,  
És így a szívem tudja, érez:  
Milyen jó vagy Te és mily édes.  
Szemem mindig csak Rád tapad:  
Igazság Lelke csak Te vagy!  
Megígérted, jó Jézusom:  
E vendéget én megkapom.  
A szívem várja vágyva, halkan,  
İt várja ez az üres barlang.  
Boldog lesz, majd ha áldva jı:  
Örökre nálam marad İ!            

   

          Fordította: Szénási Sándor 
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2011. január 1-jén nyitóegyenlegünk 1 878 284,-Ft volt. 
Az év folyamán az adományok 407 000,-Ft-tal növelték 
bevételeinket. 
A munkanélküliek részére összesen 164 760,-Ft persely-
pénz győlt össze, melybıl több esetben tudtunk a rászoru-
lóknak átmeneti segítséget nyújtani. 
Bevételeink legnagyobb része a Távirda utcai ingatlan bér-
beadásából származott.  A bérleti díjra 1 200 000,-Ft, a 
rezsiköltségre 866 445,-Ft került befizetésre. Bízunk ben-
ne, hogy ez az  idei évben is biztos forrást nyújt tevékeny-
ségünk folytatásához. 
Az adó 1 % összege 2010-ben jelentısen csökkent. 2011-
ben sajnos tovább folytatódott ez a tendencia. Összesen 
532 198,-Ft került átutalásra számlánkra. A terembérleti díj 
az év folyamán 25 000,-Ft volt. Banki kamatként számlán-
kon 4 543,-Ft jóváírása történt. 
Így a nyitóegyenleg és bevételeink összege összesen: 
5 088 230,-Ft 
 
Kiadásaink nagy részét a munkabérek és járulékai 
(596 040,- Ft), segélyek (242 000,- Ft), valamint az ösztön-
díj (200 000,- Ft) jelentették. A Távirda utcai ingatlanok 
rezsiköltsége 1 016 418,- Ft volt. Megjegyzésként szeret-
ném csak jelezni, hogy a rezsiköltségek bevételi és kiadási 
oldalon való eltérésének oka a Távirda utcai kislakás 7 
havi használatának költsége. Táborok, konferenciák támo-
gatására 15 000,- Ft került kifizetésre. Az idısek és gyer-
mekek karácsonyi ajándékára valamint a missziói kör ré-
szére összesen 148 770,- Ft-t használtunk fel. Könyvelési 
díj: 86 250,- Ft, bank, posta 55 007,- Ft, irodaszer, nyom-
tatvány költsége 11 730,- Ft. 
A gyülekezeti ház festéséhez az anyagok értékével, azaz 
45 605,- Ft-tal járultunk hozzá. Az ingatlanok vagyonbiz-
tosítására 9 028,- Ft-ot utaltunk át. 
A kórus részére a zenei CD kiadásához 239 075,- Ft hozzá-
járulást biztosítottunk. Orgonára az év folyamán mindösz-
szesen csak 10 000,-Ft befizetésére került sor, mely össze-
get továbbítottuk a befizetést követıen.  Adófizetési köte-
lezettségeinkbıl az iparőzési adó 22 000,- Ft, a társasági 
adó összege 91 000,-Ft volt. Közhasznú támogatás, melyet 
a Krízisközpont részére utaltunk, összesen 13 633,-Ft volt. 
Kiadásaink összesen 2 243 689,-Ft, így záró egyenlegünk 
2011. december 31-én: 2 093 689,-Ft, a Távirda utcai lakás 
bérlıjétıl átvett 150 000,-Ft kauciót is figyelembe véve, 
mely összeget elkülönítetten kezeljük. 
 
Szeretném megköszönni az adományokat, a felajánlott  
1 %-okat, és kérem a Testvéreket, hogy adományaikkal és 
az 1 % felajánlásával a jövıben is támogassák az Alapítvá-
nyunk mőködését. 
 
Erıs vár a mi Istenünk! 
    Végvári Tamás 

 
 

2011. január 1. nyitó egyenleg:             1 878 284 
BEVÉTELEK: 
Adományok    407 000 
Perselypénz munkanélkülieknek  164 760 
Kamat         4 543 
1% SZJA    532 198 
Távírda utcai bérleti díj              1 200 000 
Távírda utcai rezsiköltség visszafizetése 866 445 
Továbbítandó önkormányzati támogatás   10 000 
Terembérleti díj      25 000 
               3 209 946 

 
NYITÓ EGYENLEG + BEVÉTEL            5 088 230 
 
KIADÁSOK: 
Munkabér + járulékai   596 040 
Távírda utcai rezsiköltség             1 016 418 
Ösztöndíj    200 000 
Segélyek    242 000 
Irodaszer, nyomtatvány     11 730 
Bank, posta      55 007 
Könyvelési díj      86 250 
Orgonára      10 000 
Vendéglátás      28 535 
Táborok, konferenciák     15 000 
Gyerekek, idısek karácsonya, missziói kör 148 770 
Közhasznú támogatás (Krízis Központ)   13 633 
Távírda utcai gáz- vízszerelés      4 450 
Gyülekezeti Ház festése     45 605 
Továbbítandó önkormányzati támogatás   10 000 
Vagyonbiztosítás (Távírda utca)      9 028 
Iparőzési adó      22 000 
Kórus     239 075 
Társasági adó      91 000 
               2 844 541 
 

NYITÓ EGY. + BEV. – KIADÁS:             2 243 689 
Kaució                 -150 000  
ZÁRÓ EGYENLEG             2 093 689  

ADOMÁNYOK ÉS SEGÉLYEK RÉSZLETEZÉSE  
 

ADOMÁNYOK: 
Orgonára    10 000 
Kórusnak                175 000 
Munkanélkülieknek     2 000 
Szociális segélyre    15 000 
Gyerekek karácsonya     8 000 
Nem nevesített                197 000 
                 407 000 
SEGÉLYEK: 
Munkanélkülieknek   100 000 
Beiskolázás, nagycsaládosok részére   40 000 
Szociális segély    102 000 
     242 000 
 
ÖSZTÖNDÍJ:    200 000 

Beszámoló az Egymásért Élni Alapítvány 2011. évi tevékenységérıl 



 9 2012. II. szám 

 

  

Tisztelt presbiteri győlés! Kedves testvérek! 
 

Beszámolómat a 2011-es esztendırıl azzal kezdem, hálát 
adok Istennek, hogy megtartott, erıt és munkakedvet adott, 
hogy el tudjam látni temetıgondnoki feladatomat. 
Ezt az évet úgy tudnám jellemezni két szóval, hogy áldott 
és nyugodt év volt. Gazdasági szemmel nézve pedig sike-
resnek mondható. 
Áldott volt, mert minden megadatott ahhoz, hogy temetın-
ket jól tudjuk mőködtetni. 
Áldás volt munkámon, mert eredményes volt, és úgy gon-
dolom mindenki megelégedésére végezhettem. Áldás volt 
az ott folyó munkákon, mert nem történt baleset az ott dol-
gozókkal, sem a látogatókkal. 
Nyugodt volt, mert a temetések (13) zavartalanul bonyo-
lódtak le az év minden szakában. 
Reklamáció ez ügyben nem érkezett, ellenkezıleg, pozitív 
visszajelzéseket kaptam a gyors és pontos ügyintézésekkel 
kapcsolatban. Több alkalommal elismeréssel szóltak a pon-
tos, naprakész nyilvántartásunkról. A 43/199-es törvényt 
betartva üzemeltetjük temetınket. 
Megköszönöm Koródi István testvérünk segítségét. 
  

Rendkívüli esemény: négy alkalommal jeleztek viráglo-
pást. 
 

A 2011. esztendı a számok tükrében. 
A temetıben végzett, alkalmanként a 2 órát meghaladó 
fıbb munkák: 
Sírszemle: 13 alkalom 
Növényi hulladék égetése: 3 alkalom 
Hulladékkezelés: 4 alkalom 
Főnyírás : 6 alkalom 
Gyomirtózás: 3 alkalom 
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés: 6 alkalom 
Fák gallyazása: 2 alkalom 

Kéziollós fő és sövénynyírás: 3 alkalom 
Ismeretlen cím esetén levél a sírra: 2 alkalom 
A fentieken kívül a rövidebb idıt igénybe vevı ellenırzé-
sek és egyéb okból történı kimenetel átlag heti 2-3 alka-
lommal. 
 

Otthon végzett munka: 
Kézi és a számítógépes nyilvántartás naprakész vezetése. 
260 db levél kiküldése. 
Levelezések, telefonos ügyintézés. 
Temetés: 13, ebbıl 8 nı, 5 férfi 
Evangélikus: 4, Katolikus: 7, Polgári: 2  
 

Pénzügyi adatok: 
Bevételi terv: 800 000 Ft, tény: 1 023 400 Ft 
Kiadási terv: 300 000 Ft, tény: 314 475 Ft 
 

Kintlévıség: sír újraváltás: 165 000 Ft 
Fenntartói díj: 196 000 Ft 
 

Elmondható, hogy a 2011-es év minden szempontból sike-
res esztendı volt. A kitőzött célokat elértük. Történt fej-
lesztés és volt fejlıdés. 
A tulajdonosok nagy része szívén viseli temetınk szép 
rendjét  és jó biztonságát.  
Mai szóval élve „felkapott” lett temetınk, jó hírünket kelti 
városunkban, s talán azon túl is. 
 

Beszámolóm végén pár mondatban 2012-rıl.  
Bevételi terv: 850 000 Ft 
Kiadási terv: 350 000 Ft 
 

Köszönöm megtisztelı figyelmüket! 
Erıs vár a mi Istenünk!  
 

      Nagy Sándor 
    temetıgondnok 

Temetıgondnoki beszámoló a 2011-es esztendırıl  

Sír száma Minısége Használati idı (25 év) 
2/021 3 személyes 2005-ben lejárt, felszámolva 

12/236 1 személyes 2005-ben lejárt, felszámolva 

18/362 1 személyes  2007-ben lejárt, felszám. alatt 

7/131 2 személyes  2009-ben lejárt, felszám. alatt 

      

15/300 1 személyes  2010-ben lejárt 

19/394 2 személyes  2010-ben lejárt 

      

9/150 1 személyes  2011-ben lejárt 

10/188 1 személyes  2011-ben lejárt 

12/239 2 személyes  2011-ben lejárt 

17/352 2 személyes  2011-ben lejárt 

      

4/073 2 személyes  2012-ben lejár 

4/081 2 személyes  2012-ben lejár 

6/111 1 személyes  2012-ben lejár 

8/147 2 személyes  2012-ben lejár 

9/152 1 személyes  2012-ben lejár 

9/153 1 személyes  2012-ben lejár 

9/163 1 személyes  2012-ben lejár 

11/215 2 személyes  2012-ben lejár 

11/218 1 személyes  2012-ben lejár 

11/219 1 személyes  2012-ben lejár 

12/238 1 személyes  2012-ben lejár 

12/245 2 személyes  2012-ben lejár 

12/246 2 személyes  2012-ben lejár 

14/288 2 személyes  2012-ben lejár 

14/290 2 személyes  2012-ben lejár 

15/295 2 személyes  2012-ben lejár 

15/311 2 személyes  2012-ben lejár 

15/313 2 személyes  2012-ben lejár 

 

A székesfehérvári (Homoksor) 
temetıben 2012-ben a követke-
zı sírok használati idejét kell 

újraváltani! 

A 2011-ben és annál korábban le-
járt sírok esetében az újraváltás 
határideje 2012.03.31. volt. 
Abban az esetben, ha nem kívánják 
a sírt újraváltani, „Lemondó nyilat-
kozat”-ot kell adni.  
Ez a nyomtatvány a temetıgond-
noktól igényelhetı. Ha a felsorolt 
sírokat a megadott határidıre nem 
váltják újra, azt a sírról való le-
mondásnak tekintjük és újraértéke-
sítjük. 
 
Nagy Sándor temetıgondnok 
Telefon: (22) 322-227 
Mobil: 06 30 567 4204     
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Évente próbáltuk javítgatni templomunk hátsó bejáratánál 
lévı fahidat, de végül elengedhetetlenné vált az újjáépítés. 
Ez 2010-ben, felügyelınk Kiss László segítségével megtör-
tént. 
2011-ben szintén a gyülekezeti házban történtek festési, 
meszelési munkák. (Errıl már korábban beszámoltam.) 
Mőszaki végzettségemnél fogva lehetıség szerint megol-
dottam a berendezések karbantartását, felújítását 
(harangozó berendezés, hangosítás, egyéb berendezések). 
 

A gyülekezeti alkalmakhoz, szolgálatokhoz, rendezvények-
hez igyekeztem tılem telhetıen a maximális segítséget 
nyújtani. 
Úgy érzem, tettekkel teli hat esztendıt tudhatok magam 
mögött. 
Az újjáválasztott presbitériumnak és benne gondnok utó-
domnak, Budahegyi Ferencnek, áldott szolgálatot kívánok a 
következı hat évre. 
 

Hat esztendımet imádsággal kezdtem és most imádsággal 
szeretném zárni: 
Istenem! Hálát adok Neked, hogy gondnoki szolgálatom 
alatt is kegyelmesen megtartottál. 
Köszönöm, hogy minden gondommal hozzád fordulhattam, 
lelki segítséget kaphattam. 
Kérlek, Mennyei Atyám, légy velünk mindennapjainkban, 
áldd meg gyülekezetünket, tisztségviselıinket, vezetıinket. 
Légy velünk Szentlelkeddel! Ámen.  
    

               Pirka Lajos tiszteletbeli gondnok 
 

Elmúlt hat esztendı. 2006-ban beiktatásunk után gondnoki 
naplómat az alábbi imádsággal nyitottam meg: 
 

Istenem! Hozzád fordulok, midın megkezdem gondnoki 
teendıimet. Kérlek segíts, hogy mindenkor jól végezhes-
sem ebben a tisztségemben is a rám bízott feladatokat, 
szent Neved dicsıségére, gyülekezetünk épülésére! Ámen. 
 

Hálás szívvel gondolok vissza erre a hat évre. Elsı sorban 
Istennek adok hálát, hogy erıt, egészséget, kitartást adott 
szolgálatomhoz. Jó volt tapasztalni, hogy kérésemre mindig 
voltak segítı gyülekezeti tagok a különbözı munkák, fel-
adatok elvégzéséhez. Minden segítımnek köszönöm a 
munkákat, a szolgálatokat. Köszönöm gyülekezeti tagjaink 
felém irányuló szeretetét, az elismerı szavakat. Sokszor 
megtapasztalhattam, hogy jó ehhez a közösséghez tartozni. 
A mindennapi feladatok mellett voltak nagyobb volumenő 
feladataim is.  
2006-ban az új orgona építése volt kiemelkedı esemény.  
A munkálatoknak én is részese voltam az elektromos háló-
zat átszerelésével, és az orgonamotor vezérlıegységének 
elkészítésével. 
2007 szeptemberében kezdeményeztem, hogy a városi Le-
csófesztivál idején nyissuk ki a templomot. Látogatóinknak 
kis ismertetıt készítettünk. Örömmel tölt el, hogy ez a kez-
deményezés hagyománnyá vált, és évente egyre több láto-
gatónk van.   
2009-ben végeztük a legnagyobb munkát. A gyülekezeti 
ház nyílászáróinak külsı felületét festettük le, gyülekezeti 
tagjaink áldozatos munkájával. 

Visszatekintés az elmúlt hat esztendıre 

Gazdasági beszámoló 2011. (helyesbített, ismételt közlés) 
 
A 2011-es év zárszámadása 
 
„Tiszteld az Urat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából.” (Péld.3,9) 
 

Egyházunk 2011. évi költségvetését a Presbitérium 2011. február 24.-i ülésén fogadta el. Az elmúlt év folyamán a költségvetést 2011. 
október 4-én módosítani kellett a fehérvárcsurgói templom felújítása és a nem lelkészi személy illetménye miatt. A beszámolóban így 
már a módosított költségvetés szerepel a zárszámadás adatai mellett. 
 
A módosított költségvetésben a gyülekezeti tagoktól származó bevételként 7 793 000 Ft-ot terveztünk. Ezzel szemben 7 485 910 Ft 
teljesült. Egyházfenntartói járulék fizetése címén 4 100 000 Ft-ot terveztünk, ezzel szemben 4 496 150 Ft volt a bevételünk. Adomá-
nyokból a tervünk 1 343 000 Ft volt, ezzel szemben a bevételünk 801 100 Ft volt. Perselypénzek bevételeként a tervben megcélzott  
1 550 000 Ft-tal szemben viszont 1 729 160 Ft teljesült. Az orgonára tervezett céladományt sajnos nem sikerül teljesíteni, mert a 
tervezett 700 000 Ft-tal szemben csak 332 500 Ft kaptunk. 
Az Alapítványunktól remélt orgonára szánt céladományból sajnos csak annyit kaptunk meg, amennyit az Alapítvány céladományként 
kapott. Megjegyzem, hogy a Gyülekezeti Ház festésének költségeit az Alapítvány fizette ugyanúgy, mint a Távirda utcai lakás rezsi-
jét, ahol Pethı Judit beosztott lelkészünk  lakott 2011. július végéig. Az idén 80 éves templomunkkal kapcsolatban nem terveztünk 
bevételt, ezzel szemben mégis kaptunk 117 000 Ft-os adományt a felújításra. 
 
Az egyházfenntartói járulékok és az adományok összesen 394 címrıl érkeztek. Ezekbıl: 
csak egyházfenntartói járulékot               311 címrıl 
csak adományt                                           34 címrıl 
egyházfenntartói járulékot + adományt     51 címrıl 
(ebbıl 29 címrıl kaptunk orgonára is) 
csak orgonára                                             31 címrıl 
Templom 80 éves évfordulójára   12 címrıl kaptunk adományt 
(ebbıl 1 cím csak a templomra adott, 8 cím templom+ egyházfenntartói, 3 címrıl pedig templom+ egyházfenntartói + 
egyéb adomány) 



 11 2012. II. szám 

A 394 címrıl érkezett befizetések eloszlása nagyságrendileg a következı: 
100.000 Ft felett               6 cím  (tavaly 4) 
50.000 – 100.000 Ft között           14 cím  (tavaly 14 ) 
10.000 – 50.000 Ft között           168 cím  (tavaly 155) 
10.000 Ft alatt           205 cím (tavaly 190) 
1.000 Ft alatt               1 cím 
El  kell mondanom, hogy az elmúlt év folyamán a befizetések 31-el több címrıl érkeztek az elızı évhez képest. 
Isten áldja meg minden adományozónkat! 
A felsorolt  adatokból látszik, hogy testvéreink az egyre nehezebbé váló megélhetés ellenére is képesek anyagi áldoza-
tokra egyházunkért.  Mégpedig - ha kis mértékben is -, de növekvı létszámmal. Reméljük, hogy konkrét célok érdekében 
- mint például a 80 éves templomunk ünneplése - még többen fogják gyülekezetünkhöz tartozónak érezni magukat! 

 
Következzenek a 2011. évi zárszámadás legfıbb adatai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záró mérleg:   
Nyitó pénzösszeg:                    3 372 758 
Tárgyévi bevételek:                   19 943 327  
Összesen:                 23 316 084            
Tárgyévi kiadások                18 964 409  
Pénzeszköz összesen – 2011. 12.31.                4 351 676  
A gyülekezet adóssága - orgonahitel:            – 1 750 000 
Tehát a tárgyévi bevételünk 19 943 327 Ft, a kiadásunk pedig 18 964 409 Ft. 
Elızı évi pénzeszközünk 3 372 758 Ft, a záró pénzkészletünk 4 351 676 Ft. 

Megnevezés Módosított terv Zárszámadás 

Bevételek összesen 20 818 000 19 943 327 

Ebbıl:     

Egyházfenntartói járulék 4 100 000 4 496 150 

Adományok 1 343 000    801 100 

Perselypénz 1 550 000 1 729 160 

Céladomány ( 80 éves templomra) 0    117 000 

Céladomány (orgonára)    700 000    332 500 

Céladomány Alapítványtól    100 000      10 000 

Tenetıgondozás és sírhelyeladás    800 000 1 023 400 

Országos Egyháztól    200 000    200 000 

Fehérvárcsurgói Leánygyülekezettıl    160 000    160 000 

Fehérvárcsurgói templomfelújításra    105 000    105 000 

Önkormányzattól (Mőködési támogatás, Ifjúsági táboroztatás)    500 000    600 000 

Családi napközi 5 700 000 7 156 651 

Kiadások összesen: 21 078 300 18 964 409 

Ebbıl:     

Lelkészeknek egyházi szolgálatra 3 084 000 3 077 750 

Nem lelkészi személyek illetménye    922 300    922 300 

Kötelezı egyházi járulékok    270 000    259 472 

Orgonahitel kamata    195 000    195 813 

Orgonahitel törlesztése    350 000    350 000 

Főtés, világítás, víz, csatorna, szemét 1 970 000  1 494 445 

Temetıfenntartás költsége    300 000    314 475 

Személygépkocsi fenntartási össz.költség     594 000    545 712 

Felszerelés pótlások a gyülekezeti házban     100 000      28 958 

Felszerelés pótlások a templomban     100 000      34 790 

Továbbítandó adományok     200 000      95 000 

Családi napközi  5 993 000 6 837 477 
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Pénzállományunk tehát az elızı évekhez képest nem csökkent, hanem 978 918 Ft-tal növekedett. 
 
A növekedésnek kicsit örülhetünk, de nem bízhatjuk el magunkat, mert folyamatosan  szükségünk van még további gyü-
lekezeti tagokra, akiknek fontos, hogy magukénak érezzék templomunkat, gyülekezetünket, a közösséget és arra is gon-
dolnak, hogy egyházunk fennmaradása rajtuk is múlik és ennek érdekében a fenntartás költségeihez is szívesen hozzájá-
rulnak. 
 
A 2012-es év költségvetésének tervezete: 
 
Az elızı adatok ismeretében nem kevés aggodalommal, de mégis bizakodva ismertetném a  2012. év költségvetését: 
 

 

 
 
 
Tervezett pénzeszköz 2012. december 31. 
 
Nyitó állomány:     4 351 676 
Bevétel:                 40 735 900 
Összesen:               45 087 576 
Kiadás:                 40 892 100 
Záró állomány 2012. december 31.: 4 192 476 
 
Az Egyházközség 2011. évi zárszámadását és a 2012. évi költségvetés tervezetét a presbitérium 2012. február 3-án meg-
tartott ülésén megtárgyalta, elfogadta, a közgyőlésen való ismertetését és a Gyülekezeti Hírmondóban való megjelenését 
jóváhagyta. 
 
„Ne gondolkodj tehát így: az én erım és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot! 
Hanem gondolj arra, hogy Istened, az ÚR ad neked erıt a gazdagság megszerzésére, hogy fenntartsa szövetségét, amely-
re esküt tett atyáidnak. Így van ez ma is.” (5 Móz8,17-18) 
 
Erıs vár a mi Istenünk! 
 
                                                                        Kocztur Klára                                                                                   
                                               pénztáros, presbiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bevételek összesen             40 735 900 
 
Ebbıl:   
Egyházfenntartói járulék  4 600 000 
Adományok      800 000 
Perselypénz   1 700 000 
Céladomány (80 éves templomra) 1 500 000 
Céladomány orgonára     350 000 
Céladomány Alapítványtól      20 000 
Temetıfenntartásból     850 000 
Önkormányzattól      700 000 
Fehérvárcsurgói templomfelújítás 16.125 100 
Családi napközi bevétele  7 751 000 

Kiadások összesen:              40 892 100 
 
Ebbıl:   
Lelkészeknek egyházi szolgálatra  3 835 000 
Nem lelkészi személyek illetménye  1 116 000 
Kötelezı egyházi járulékok     259 472 
Főtés, világítás, víz, csatorna, szemét 1 494 445 
Temetıfenntartás       350 000 
Orgonahitel törlesztése      350 000 
Orgonahitel kamata      180 000 
Javítás, karbantartás, tatarozás  3 100 000 
Személygépkocsi.költség összesen     590 000 
Fehérvárcsurgói templomfelújítás             16 141 300 
Családi napközi kiadásai   7 751 000 
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A leleményes csirke 
 
A tojásban fejlıdı csirke nagyon gazdaságosan használ-
ja ki a tojás őrtartalmát. A nyakát behajtva és csırével a 
hasa felé fordulva várja világrajöttének idejét. A harma-
dik hét végén a csirke már életképes. Ki kell jönnie a 
héjából, de hogyan? Nincs hely arra, hogy kinyújtsa a 
nyakát, és hogy csırével rákoppintson. Ahogy a csıre 
áll, csak a saját hasát tudná megsérteni, semmi mást.  
A helyzet igen komoly. Erre azonban senki sem gondol. 
A gazdasszony csupán a napokat számlálja, és várja a 
csirke kelését, a kotlós viszont csak ül, és semmilyen 
probléma megoldására nem alkalmas, még a kiscsirke 
sincs tudatában annak, hogy milyen kellemetlen helyzet-
be jutott... De, minden rendben van. A meghatározott 
idıben – koc! koc! – a tojáshéj megtörik, és egy erıtlen 
lény a napvilágra jut. Hogy sikerült ez neki? 
Valaki gondoskodott errıl (valaki, aki ismerte a helyzet 
nehézségét). A kelés elıtti napokban a csirke csırén egy 
kis sárga dudor formálódik éppen a héj irányában. A fej 
természetes elıre- hátra mozdulataival a csirke reszeli és 
töri a tojáshéjat, amíg az meg nem nyílik. 
Késıbb ez a ,,szarv'' a csırön a csirke számára hátrányos 
lenne. Akadályozná a főben és a kórók közötti csipege-
tésben. Valaki ezzel is számolt. Ha nem vennéd kezedbe 
a csirkét életének elsı napjaiban, sohasem vennél tudo-
mást errıl a jelenségrıl. Ugyanis a harmadik napon eltő-
nik ez a dudor, és a csır egészen normális alakú lesz. 
A Teremtı Elme alapos gondoskodásáról tanúskodik ez 
az ,,apróság” is, amely a csirkét a világra segíti. 
 
 
 

A titokzatos zsiráfnyak 
 
A zsiráf nyakának hosszúsága mindig izgalmas téma 
volt az emberek számára. A monda szerint ez az állat is 
"normális" nyakkal látott napvilágot, de egy nap, mivel a 
többi állat lelegelte elıle a füvet és az alsóbb faágak 
lombjait, a felsıbb ágak után "nyúlt" - és élve maradt. 
Az évszázadok folyamán az a zsiráf maradt életben, 
amelyik hosszabb nyakat viselt. 
Ha ezt a dajkamesét hallja egy óvodás vagy egy alsós 
elemista, hát elhiszi, egészen addig, amíg saját eszével 
nem kezd gondolkodni. Ekkor rájön, hogy ennek az ál-
latnak a nyaka - ugyanúgy, mint a többinek - nincs gu-
miból (hacsak nem veszi figyelembe játékzsiráfját), ha-
nem húsból és csontból, vérerekbıl és idegekbıl. Te-
gyük fel, hogy a zsiráf már elıre tudta, ı pont egy magas 
ágat akar lelegelni, de azzal már nem volt tisztában, 
hogy hány nyakcsigolyája van, és hányra van még szük-
sége ahhoz, hogy elérje azt a magas ágat!? 
A léglökéses repülıgépek és rakéták korszakának kellett 

bekövetkeznie ahhoz, hogy a zsiráf nyaka titkának a 
nyitjára jöjjünk. Ugyanis felfedték, hogy a zsiráf vérke-
ringése kıolajvezetékre hasonlít, és hogy kitőnı szolgá-
latot tenne az asztronautikában. 
A modern repülıgépek óriási sebességgel száguldanak. 
A szatelliteket kilövı rakéták ennél még nagyobb gyor-
saságot érnek el. A hirtelen fordulatnál, a felszállásnál 
vagy megállásnál a vonzóerı mesterségesen annyira 
megnövekedik, hogy a pilótának legtöbb vére a lábába 
száll. Az agy táplálék (vér) nélkül marad,  és  beáll az 
ideiglenes eszméletlenség állapota. (Lám, mi vár a jö-
vendı holdweekendezıkre!)  
És ekkor a tudósoknak eszükbe jutott a zsiráf: a kis feje - 
hosszú nyakának köszönve - két és fél méterre van a 
szívétıl. 
Amikor a végtelennek tőnı erdıségben rohanni kezd, 
feje az óra ingájához hasonlóan "kileng" - mégsem jut 
eszébe elájulni. Bizonyára végtelenül erıs és bonyolult 
összetételő szíve van - gondolnánk. Ezért azután Dél-
Afrikában a boncasztalra került majd harminc zsiráf, 
hogy megfejtsék nyakának titkát. Szíve teljesen normális 
volt. Hasonlított az ız, a zebra szívére. Ekkor boncolni 
kezdték a nyakát. Nyakának artériájában speciális 
„szivattyútelep” helyezkedik el, és ez segíti a szív mőkö-
dését. (Az állat titka tehát nyakának vérereiben van!) 
Ezek szelepek, amelyek pontos idıközökben nyílnak és 
csukódnak. Minél közelebb jutunk a fejhez, annál sőrőbb 
a szelepek elhelyezkedése. 
Ezek után készek vagyunk azt hinni, hogy a zsiráf hosz-
szú nyaka késıbben fejlıdött ki, szíve normális testhez 
alkalmazkodott. A hosszú nyak miatt késıbb 
"megrendelték"', "megtervezték", majd megvalósították 
a speciális szivattyútelepet. Kinek az agyszüleménye ez? 
Ki gondolt már elıre arra, hogy ezt a hosszú nyakú álla-
tot megvédje az ájulástól? Ki viselte gondjukat évszá-
zadokon át, hogy ezek az élelemre vágyó állatok hozzá-
férhessenek eledelükhöz - még a legmagasabb ágakon 
is? 
Sajnos, a zsiráf, még ha értelmes volna is, akkor sem 
tudna válaszolni ezekre a kérdésekre, mert teljesen né-
ma. A halálos találatot is „szótlanul” elfogadja. Vannak 
emberek, akik szívesen hangoztatják a természet zsenia-
litását, az élet kifogyhatatlan lehetıségeit. Azután, ha 
ilyesmit akarnának bemagyarázni egy-egy gyermeknek, 
valamelyikük biztosan megkérdezné: Hogy lehet az élet 
– még ha nagybetővel írjuk is – zseniális, amikor nem 
élı személy? 
És ekkor még a tudatlan emberpalánta is felfogja: sem a 
természet, sem az élet nem magyarázható meg a  
Teremtı Isten bölcsessége, személye nélkül. 
 

Gyereksarok 
Zivko Kustic: A természet Istenrıl beszél (részletek a könyvbıl) 



Az Egymásért Élni Alapítvány pályázata 
Az Egymásért Élni Alapítvány pályázatot ír ki tanulmányi ösztöndíj elnyerésére. A terv szerint 
2008. januártól – május 31.-ig, szerény összegő ösztöndíjat juttat felsıoktatási intézmények-
ben tanulók részére. 
A jelentkezıtıl rövid életrajzot és iskolalátogatási igazolást kér. 
Pályázati határidı: 2007. december 31. 

 
 
 
 
 

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: 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EVANGÉLIKUS  
EGYHÁZKÖZSÉG 

SZÉKESFEHÉRVÁR 

Az alkalmakról bıvebb információ a lelkészi hivatalban kapható. 
 
június 10. vasárnap 9 h Tanévzáró családi istentisztelet 
június 17.23. hittanos tábor Nagyvelegen 
július 1-4. Belmissziói konferencia Piliscsabán 
július 5-8. külmissziói konferencia Piliscsabán – gyermekeknek, fiataloknak és felnıtteknek 
július 18-21. Szélrózsa – ifjúsági fesztivál Balatonbogláron 
július 29 - augusztus 4. egyházmegyei ifjúsági tábor Nagyvelegen 
augusztus 11. családi nap Fehérvárcsurgón 
augusztus 23-26. Fébé konferencia Piliscsabán 
augusztus 24-25. Gyülekezeti évkezdı csendesnap Gyenesdiáson 
augusztus 26. vasárnap Schwäbisch Gmünd-Schönblick gyülekezet  
látogatása Székesfehérváron 
szeptember 2. tanévnyitó családi istentisztelet 9 h 
 
A nyár folyamán minden csütörtökön 18 órakor nyár esti áhítatot tartunk. Különösen is azokra 
gondolunk, akik hétvégén elutaznak, nincs lehetıségük templomba menni.  
Nyár esti áhítatainkon ebben az évben a Reformáció 500. évfordulójára készülve a  
Reformáció és a nık témakörbıl hallunk témákat. 
 
Agárdon a protestáns templomban (Mátyás király utca és Petıfi utca sarok) minden hónap 2. 
és 4. vasárnapján 18 órakor tartunk evangélikus istentiszteletet. 

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

Alapítványunk bankszámlaszáma: 10200232-29375211  

ALKALMAK A GYÜLEKEZETBEN 

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  

Élıszobor 


