
beszél? Ki vágta őt ki? A Római 
Birodalom – gondoljuk első-
ként. S volt is már tapasztala-
tunk vörös, fehér és barna hatal-
makról, amelyek kegyetlenül 
pusztítottak – legtöbbször ártat-
lanokat.  
Az általános alany mögött azon-
ban legtöbbször Isten áll. Mi-
lyen ítélet vár akkor ránk, ha az 
Ártatlant veszni hagyta az Atya? 
Ha ezen elmélkedünk, ne enged-
jük túl könnyen feloldani ma-
gunkban a kérdés feszültségét!  
 

Az új teremtés első  
pillanata 

Olvasmány: Mk 16:1-8 
 
A régi kéziratok jelentős része 
befejeződik a nyolcadik vers 
végén. „Senkinek nem szóltak 
semmit, mert féltek.” Furcsa 
befejezés. Számomra mégis 
fontos így. 
Hányszor záródik le ilyen re-
ménytelenül a napunk, hányszor 
gondoljuk, hogy vége egy-egy 
kapcsolatnak, hányszor hagyjuk 
így elaludni hitünket?  
Pedig már hangzott az angyali 
örömhír, végigsimogatott az 
áldás. Mégis – mintha minden-
nek vége volna. 
Igen, az új nem belőlünk kezdő-
dik. Az új Isten teremtése. Az 
Egyházat nem Pál apostol találta 
ki, és nem a tanítványok várako-
zása szülte meg. Hitre nem saját 
akaratunkból jutottunk. Isten az, 
aki teremt. A semmiből is – új 
életet. Hitetlenségből, félelem-
ből is – élő egyházat. Jézus fel-
támadása nem e világ csodája, 
hanem az új teremtés első pilla-
nata. 
 
       Bencze András 

Mitől örömünnep  
Virágvasárnap? 

Olvasmány: Mt 21:1-9 
 
Újból és újból felvetődik a kér-
dés: valós-e a virágvasárnapi 
örömujjongás. Amikor Jézus 
megérkezett Jeruzsálembe, az 
előtte és utána menő sokaság 
ágakat vágott a fákról, és azt 
kiáltotta: „Hozsánna a Dávid 
Fiának! Áldott, aki jön az Úr 
nevében! Hozsánna a magasság-
ban!” Ám öt nappal később, ha 
nem is éppen ez, ám hasonló 
összetételű sokaság Jézus vesz-
téért ordít Pilátus palotája előtt.  
Azóta tudjuk, magunkon és a 
magunk bőrén is tapasztaltuk, 
milyen gyorsan tud változni az 
ember véleménye: aki egyszer 
letette ide a voksát, könnyen oda 
húz majd néhány nap után.  
Virágvasárnap nem azért ünnep, 
mert ünnepel a nép. Nem azért 
örömmel telt, mert sokan uj-
jongtak akkor. Virágvasárnap 
azért örömünnep, mert Jézus 
érkezik. A Király érkezik övéi-
hez. Ez a hét is – a Nagyhét – 
azért adatott, mert igéjében a 
Király, Jézus, hozzánk akar 
jönni. Otthonunkat, életünket 
megszentelni. Tudom, a mi hi-
tünk sem elég erős. Rohanós 
napjaink megfosztanak attól, 
hogy Isten szeretetét gyermeki 
szívvel fogadjuk. Lehet, hogy 
Húsvét után néhány nappal 
megfakul majd az ünnep fénye. 
Most azonban örvendjünk, mert 
a Király, Jézus, érkezik hoz-
zánk! Fogadjuk őt örömmel! 

 
Mitől új ez a parancsolat? 
Olvasmány: Jn 13:31-35 

 
Új parancsolatot adok nektek, 
hogy szeressétek egymást – 

mondja Jézus. Azonban ezt a 
parancsolatot az első három 
evangélium szerint az Ószövet-
ségből meríti Jézus. Mózes har-
madik könyvében olvassuk: „Ne 
légy bosszúálló, se haragtartó a 
népedhez tartozókkal szemben. 
Szeresd felebarátodat, mint ma-
gadat!” (3. Móz 19:18). Mitől új 
ez a parancsolat? A viszonyítás-
tól.  
Az Ószövetség azt mondja: Sze-
resd felebarátodat, mint maga-
dat. A magam-szeretetéhez méri 
a felebarát szeretetét. Vagy más 
értelmezés szerint: azért szeresd 
felebarátodat, mert olyan, mint 
te. Jézus pedig így folytatja a 
parancsolatot: „ahogyan én sze-
rettelek titeket, ti is úgy szeres-
sétek egymást”. Ezért új ez a 
parancsolat.  
Az „ahogyan” nemcsak minősé-
get jelent, hanem forrást is. Az-
zal a szeretettel tudunk szeretni, 
amellyel Jézus szeret minket. 
Boldog ember az, aki felfedezi 
saját életében – nem sorsából, 
hanem az ige hamisítatlan tükré-
ből – Jézus végtelen, magát is 
megalázó szeretetét. Boldog 
ember az, mert szeretete kifogy-
hatatlan forrásra lelt.  

 
Zöldellő és száraz fa  

Olvasmány: Lk 23:26-31 
 
Karácsonykor fiatal fenyőt vág-
tunk ki, azt díszítettük fel ünne-
pi fának. Jézus-jelkép a kará-
csonyfa. Az örökzöldet kivág-
ták, halálra ítélték. Jézust, az 
Örök Istent kivágták, halálra 
ítélték.  
Ha a zöldellő fát kivágták, mi 
történik a szárazzal? Ha az Ár-
tatlant halálra ítélték, mi törté-
nik velünk?  
Jézus nem mond alanyt. Kiről is 
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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Tudom, nincsen ilyen igeidő még 
idegen nyelvekben sem, Isten népe 
azonban a jövő bizonyosságában él, 
mióta Jézus a kereszten elvégezte 
küldetését. 2007. évi igénk is erre a 
befejezett jövőre utal Ézsaiás könyvé-
ből: „Én újat cselekszem, most kezd 
kibontakozni, majd meglátjátok”. Az 
Új, amiről Ézsaiás próféta beszél, nem 
a régi megújítása. A német fordítás új 
teremtést említ, és egymás után 
eszünkbe jutnak más bibliai helyek: A 
Jelenések könyve is így vall: „És lát-
tam új eget és új földet, mert az első 
ég és az első föld elmúlt”. És Pál 
apostol is ezt mondja: „Aki Krisztus-
ban van, új teremtés az, a régi elmúlt, 
íme, új jött létre”.  
Az Egyház ebben az újban él – követ-
keztethetnénk – Isten új teremtése az 

Egyház, a Krisztusban újjá teremtett 
gyülekezet.  
Ugyanakkor nemcsak abból, ahogyan 
az anyagi javakkal küszködünk, de 
ennél sokkal fájdalmasabban tapasztal-
juk újra és újra, hogy a gyülekezet 
mint közösség, és a gyülekezet, mint 
személyek sokasága a jelen világ rend-
je alatt él, a bizalmatlanság, a hitetlen-
ség, az elmúlás terhét hordozzuk.  
Ezért nem beszélhetünk befejezett 
múltról. Hiszen az új teremtés és az 
óember harcol bennünk. Ám nem bi-
zonytalan a jövő. Tudjuk, hogy amit 
Isten megígért, azt véghez is viszi. 
Tudjuk, hogy az ígéret megerősítést 
nyert Jézus halála és feltámadása által. 
Ezért nem bizonytalan számunkra a 
jövő, s nem úgy gondoljuk, hogy még 
formálódik a jövő. Ezért fogalmaztam 
így: befejezett jövő.  
Küldetésünket pedig abban látom, 
hogy ezt a befejezett jövőt, Isten ke-
gyelmes akaratát hirdesse és élje meg 
gyülekezetünk, gyülekezetünk minden 
csoportja és minden tagja. Mert az év 
igéje úgy vallja: „Majd meglátjátok” – 
nyilván azért, mert Isten láthatóvá, sőt 
nyilvánvalóvá teszi azt. Boldogok 
azok, akiken keresztül Isten nyilvánva-
lóvá teszi üdvözítő akaratát! 
 
Szeretném felidézni azokat az esemé-
nyeket, amelyek számomra kiemelked-
tek az elmúlt év történései közül. Bizo-
nyosan szubjektív ez az emlékezés, s 
egyben igazságtalan is, hiszen valószí-
nűleg a megszokott, már talán a naptár-
ba be sem írt alkalmak is hordozhattak 
ugyanolyan értéket, mint a jeles napok. 
Vagy akár azokat túlszárnyalót is.  
Az év elején az ökumenikus imahetet 
szeretném kiemelni. Székesfehérváron 
már a megszokott rendben zajlottak 
ezek az alkalmak. Fehérvárcsurgón, 
Pákozdon, Zámolyon, Abán kapcso-
lódtunk bele ebbe a sorozatba, illetve 
Sárosdon tartottunk a böjt idején öku-
menikus alkalmakat. 
 
Tél végétől kezdődően havonta talál-
kozott a Kemibe készülő kis csapat. 
Sok fáradozásba tellett, míg a progra-
munkat összeállítottuk, Helsinki szállá-
sunkat megszerveztük, akik részt vet-
tek az úton, azok számára megérte ez a 
fáradozás. Ott is nagy vendégszeretet-
ben részesültünk, egymást jobban meg-
ismerhettük, s talán gyülekezetünkhöz 
való kötődésünk is megerősödött. Mi-

közben a gyülekezetet bemutató pre-
zentációra készültünk, ráébredtünk 
arra, mennyiféle közösség és tevé-
kenység folyik a gyülekezetünkben, 
és milyen kevés a képi emlék ezekről 
a közösségekről és tevékenységekről.  
A finn úthoz tartozik az is, hogy vá-
rosunk Tiszteletbeli Polgár kitünte-
tést adományozott Matti Päkkilä úr-
nak, aki gyülekezetünk meghívására 
két ízben is tartózkodott városunk-
ban. Amikor pedig a két város közötti 
partnerség 50. évfordulóját ünnepelte 
a város, gyülekezetünk vendégül lát-
hatta a finn delegációt az istentiszte-
leten és az azt követő kávézáson. 
 
Örömmel emlékezem a protestáns 
Házas Hétvégések Országos találko-
zójára, amelyre Győrben került sor. 
Fehérvári Házas Hétvégés közössé-
geinkből sokan részt tudtak venni 
ezen, amelyen a Duna televízió ri-
portműsort is készített.  A Házas Hét-
végés mozgalom nagy lendületet 
jelent elsősorban családjainknak. Ez 
a lendület azonban a gyülekezet kö-
zösségén is megérződik. Hálás va-
gyok érte Istennek!  
 
Május elején, amikor templomunk 
szenteléséről és az anyák napjáról 
emlékeztünk meg, érettségiző fiatal-
jainkat hívtuk útrabocsátó áldásra. 
Hálás vagyok ezért a lehetőségért, 
hogy főiskolára, egyetemre kikerülő 
fiataljaink még egyszer megállhatnak 
az Úristen és a gyülekezet színe előtt 
áldást kérni és hitvallást tenni.  
 
A következő hétvége újabb jelentős 
eseményt tartogatott. Gyülekezeti 
kirándulásra utaztunk Vas megyébe. 
Megismerkedhettünk két egyházköz-
ség életével, illetve részt vehettünk a 
vasi egyházmegye találkozóján. Ez 
újabb lelkesedést adott sokaknak – 
különösen a férfimisszió iránt való 
elkötelezettség erősödött bennünk.  
Ehhez kötődik az egyházkerületi 
missziói nap, amelynek idén gyüleke-
zetünk adott otthont és a Pünkösd 
hétfőn már megszokottá vált egyház-
megyei találkozónk is, amely idén 
Bakony-szombathelyen zajlott. A 
gyülekezetépítés, a gyülekezeti mun-
katársképzés gondolata – amely már 
az előző évek folyamán is tervként 
megfogalmazódott bennünk – új erőt 
kapott ezek által a találkozók által.  
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Osztályrészem és örökségem 
(4 Mózes 18:20) 

 
Éltem jövevénysorban töltöm, 
Vándorlok itt lenn a földön. 
Idegen ország fia vagyok, 
Hazám odafenn, messze ragyog. 
Odatartok, át minden vészen, 
Mert az Úr az én osztályrészem. 
 
Panaszom lehet-e hát nékem,  
Ha nincs e földön osztályrészem? 
Múló vagyonom hogyha nincsen, 
Hiszen van el nem múló kincsem, 
S ez az enyém már most egészen, 
Hisz az Úr az én osztályrészem. 
 
S mert az Úr az én osztályrészem, 
Velem vándorol, vezet kézen, 
S én áldom azt az erős kezet, 
Amely biztosan hazavezet, 
Oda, ahol vár reám régen 
Örökkévaló örökségem. 

 
Celldömölk és Pétfürdő között  

a vonaton. 1955. október 3. 
  
  Dr. Molnár Gyula 

„Befejezett jövő” 
Lelkészi jelentés  
a 2007. évről 



„Kitártuk a templomajtót ….” 
„Íme, nyitott a jtót adtam eléd,  amelyet senki sem zárhat be…” (Jel 3,8). 
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S bár időben távolabb esik, most sze-
retném megemlíteni, hogy november-
ben ez a képzés valósággá vált, hiszen 
Székesfehérvárról hat, Fehérvár-
csurgóról egy testvérünk jelentkezett a 
Szebik Imre püspök úr által szervezett 
munkatársképző tanfolyamra, amely 
idén is folytatódik.  
 

Tavasszal három alkalommal hívtuk 
Isten Szentlelkét, hogy megerősítést 
adjon:  Húsvét utáni 3. vasárnapon 
Székesfehérváron 14 fiatal, Pünkösd 
vasárnap Fehérvárcsurgón két testvé-
rünk konfirmált, majd június végén 
ismét Székesfehérváron Két felnőtt 
testvérünk keresztelkedett, s még há-
rom velük együtt konfirmált. Felnőtt 
testvéreink felkészítése számomra 
különösen is értékes alkalom.  
 
Missziói körük is aktív volt végig az 
év folyamán. Rengeteg gyönyörű kézi-
munkát készítettek, amelyekkel külföl-
di vendéglátóinkat ajándékoztuk meg, 
s külön darabok készültek a karácso-
nyi vásárra is. Sok-sok rolni fáslit is 
előállítottak a lepramisszió számára. A 
hatalmas munka mellett figyeltek lelki 
közösségükre is. Révfülöpön tölthettek 
felejthetetlen napokat a nyár folyamán. 
Az őszi időben pedig az egyik szere-
tetvendégség házigazdái voltak, ame-
lyen a Sárszentlőrinci Cigánymisszió-
ban résztvevők mutatkoztak be.  
 
Nemcsak a finnországi Kemivel ápo-
lunk szoros testvérgyülekezeti kapcso-
la to t ,  hanem a németországi 
Schwäbisch Gmünd evangélikus gyü-
lekezeteivel is. Nyár folyamán két 
delegációnk utazott Németországba. 
Egy ízben a Gustav Adolf Werk ünne-
pi ülésén vettek részt, más alkalommal 
pedig a német-magyar baráti körrel 
közösen szerveztünk közös utazást. Ez 
a kapcsolat azért különösen is értékes, 
mert itt mind a magyar mind a német 
félnél tapasztalható, hogy az egyházi 
és a polgári kapcsolat összefonódik.  
 
Az elmúlt év folyamán ismét történt 
lelkészváltozás gyülekezetünkben. 
Körmendy Petra egy éves szolgálata 
után teljes állásba került a budapesti 
Egyetemi Gyülekezetbe. Őt követően 
Pethő Judit teológiai hallgató szolgál 
közöttünk. Hálát adunk Istennek őér-
tük.  

Örömeink mellett szomorúságokat is 
átéltünk. Ilyen nehéz, ám szükségsze-
rű döntés volt, hogy Pusztaszabolcson 
megszüntettük az istentiszteleteket. 
Erre azért került sor, mert a község 
szélén álló hideg templomba rendsze-
resen egyetlen evangélikus testvérünk 
sem jött el istentiszteletre. Kérem 
pusztaszabolcsi testvéreinket, hogy 
azért bizalommal jöjjenek vagy az 
agárdi vagy a fehérvári alkalmainkra, 
és kérjék lelkészi szolgálatainkat.  
 
Nyár folyamán sok értékes alkalom 
adatott nekünk. A nagyvelegi hittanos 
táborban több mint harminc gyerme-
ket fogadhattunk nemcsak Székesfe-
hérvárról, hanem Csurgóról és 
Pusztaszabolcsról és Agárdról is. Fia-
taljaink építőtáborba mentek Tordasra, 
részt vettek az egyházmegyei tábor-
ban, és Balatonlellén saját szervezés-
ben nyaraltak. Fehérvárcsurgóról két 
fiatal vett részt az egyházmegyei zene 
táborban. A Fébé egyesület konferen-
ciáján a missziói kör tagjai vettek részt 
két alkalommal, a Külmissziói Egye-
sület konferenciájára is kaptunk meg-
hívást. A nyár végén a presbiterek, a 
gyülekezeti munkatársak és családjaik 
számára szerveztünk másfél napos 
találkozót Fóton. Ezen az alkalmon 
készültünk a 2007-2008-as munkaév-
re.  
 
Ez a munkaév tévéfelvétellel kezdő-
dött. A Magyar Televízió hét hittan-
órát rögzített, amelyet október és no-
vember folyamán lehetett megtekinte-
ni. A hittantanároknak és a hittanosok-
nak is megfeszített, ám örömteli mun-
kája volt ez a felvétel.  
Ebben az évben ismét elkezdtük az 
istentisztelettel párhuzamos gyermek-
bibliakörök tartását, hogy a templom-
látogatást az egész család számára 
lehetővé tegyük. Jó volna, ha minél 
több család élne ezzel a nagyszerű 
lehetőséggel.  
A gyermekek szolgálata közül hadd 
emeljem ki az ádventi készülődést, a 
csurgói községi gyertyagyújtást – ott 
két csoport hittanosunk van -, és a 
karácsonyi angyaljárást valamint a 
karácsonyi szolgálatot Fehérváron és 
Csurgón egyaránt.  
 
Ősz folyamán énekkarunk szervezett 
szer e t e tvendégsége t ,  ame lyen 
Szokolay Sándor zeneszerző tartott 

értékes előadást. Énekkarunk pedig a 
szerző műveiből szólaltatott meg né-
hányat olyan színvonalon, hogy a 
mester szeme is könnybe lábadt.  
Énekkarunk rendszeresen szolgált 
ünnepeinken, több esetben kis zene-
karral, alkalmanként rézfúvós együt-
tessel kísérve. Zenei életünkhöz tar-
toznak a zenés áhítatok is – a Gospel 
istentisztelettel kezdődően Drahos 
Béla hangversenyéig.  
 
Vég nélkül sorolhatnám még az ese-
ményeket: a nyugdíjas klub alkalmait, 
a hittanórával párhuzamos szülők be-
szélgető körét, az elmaradt hittanórák 
közösségét, a bibliaórát, nyár esti áhí-
tatokat, a munkatársi alkalmakat, a 
presbitérium, a temető és a pénzkeze-
lés szolgálatát, a templomdíszítésben, 
istentisztelet-előkészítésben résztve-
vők példás munkáját és a gondnoki 
valamint a kántori szolgálatot.        
 
Szeretném azonban még kiemelni a 
Krízis-központban végzett tevékeny-
séget. Ősztől tavaszig kéthetente vál-
lalta gyülekezetünk a hajléktalanok 
közötti vacsoráztatást. Azért emelem 
ki ezt a szolgálatot a többi közül, mert 
nagyon csendben, alig láthatóan vég-
zik testvéreink ezt a munkát, kevés 
sikerélménnyel, s mégis nagy öröm-
mel, fáradhatatlanul. 
 
Ez évben vendégeink voltak igehirde-
téssel az imahéten Révész Lajos és 
Kótai Róbert, szeretetvendégségen 
Révész Lajos, Bakay Péter, szószék-
csere alkalmával: Szarka István, 
Egyéb alkalmakkor: Olavi Vaittonen 
oului lelkész és Kósa László rákoske-
resztúri lelkész. 
Én magam pedig – több esetben fele-
ségemmel együtt – itthoni és fehérvári 
sajtószolgálataim mellett a következő 
helyeken és alkalmakkor szolgáltam: 
 
Szolgálataim a gyülekezeten kívül 
Nagycsaládosok szövetségében elő-
adás  
Sárbogárdon kétszer, keresztelő alkal-
mával  
Balatonalmádiban a Veszprémi Egy-
házközség presbiterei előtt a gyüleke-
zetépítésről  
Evangélikus Hittudományi Egyetemen  
Tanítás a gyülekezetben címmel a 
hatodéves hallgatóknak 



Pünkösdi gyülekezetben igehirdetéssel 
 
Feleségemmel együtt: 
A Házas Hétvége mozgalom győri 
kiscsoportjában több alkalommal 
Győr Öregtemplom gyülekezetében 
előadás házaspároknak 
Várpalotai óvoda szülői közösségének 
a keresztyén házasságról 
 
Tervek 
 
Biblia éve keretében meghirdettük a 
folyamatos bibliaolvasást az újévi 
istentiszteleten.  szeretetvendégsége-
ink témái a Bibliát különböző szem-
pontból közelítik: a tudomány, a mű-
vészet és a bibliafordítás szemszögé-
ből, kiállítást rendezünk a Dunántúli 
Egyházkerület segítségével 
Gyülekezeti kirándulást szervezünk a 
tavasz folyamán Győrbe és Szigetköz-
be. 
Presbiteri és munkatársi kirándulást 

tervezünk nyár végén – immár két és 
fél napra 
A Növekedés című munkaprogramot 
használjuk majd ősztől kezdődően a 
hétközi alkalmakon 
A Gyülekezeti Liturgikus Könyvvel 
ismerkedünk az első félév folyamán a 
kisközösségekben illetve a hétköznapi 
áhítatokon, ősztől szeretném, ha rend-
szeresen használhatnánk. 
 
A legfontosabb azonban, hogy a 
Szentlélek bölcsessége, közösségte-
remtő ereje, Krisztusra mutató szava 
vezessen bennünket, és Krisztust kö-
zépre állítva, Jézust követve valódi 
gyülekezetként éljünk. 
 

 
Köszönöm a figyelmet, és kérem a 

gyülekezetért imádságukat!  

             Virágvasárnap 

Csak hulljatok virágok, pálmaágak              
Csapongjon a piros szárnyú öröm                      
S higgyétek, hogy Dávid utódja jön             
Szabadságszerző győzelmes királynak.          
Ő..látja már, hogy messze mint a felleg,                                              
Fekete átok varjúraja vár                                   
És szárnyra kap, s hogy nemsokára már      
Káromkodnak, akik most énekelnek 

ő.. tudja már, hogy egyedül lesz s hitvány,    
Ijedt szívvel fut szét sok tanítvány,               
Nem marad bennük se remény, se hit... 

S egy szürke fa a borzongó erdőbe,             
mintha tudná, hogy kereszt lesz belőle,        
meg-megrázza zörgő leveleit… 

       Bódás János 
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Statisztika 

 

  2005. év 2006. év 2007. év 

keresztelés 16 fő 15 fő 24 fő 

konfirmáció 23 fő 7 fő 21 fő 

útra bocsátó áldás 5 fő 5 fő 9 fő 

esketés 14 pár 11 pár 16 pár 

látogatás 156 család 92 család 173 család 

lelkipásztori beszélgetés 42 beszélgetés 62 beszélgetés 80 beszélgetés 

temetés 23 fő 21 fő 17 fő 

A Missziói Kör 2007. december 2-án nyitotta meg karácsonyi vásárát. Csodálatos hímzett és horgolt terítőket készítet-
tünk. Köszönet érte. Isten áldása kísérte munkájukat és életüket. 
A karácsonyi vásár elszámolását az alábbiakban ismertetem: 

Összes bevétel: 131.565 Ft 
 
Kiadás: 
Adomány Külmissziós Egyesületnek   50.000 Ft 
Adomány az orgona javára                   43.500 Ft 
Nyári konferenciára befizetés               20.000 Ft 
Kézimunka anyag vásárlásra                18.065 Ft 
                                                            131.565 Ft 

Köszönjük, hogy gyülekezetünk nagy örömmel fogadta a készített terítőket ami a bevétel összegéből is kiderül. 
Isten áldása kísérje a Pásztoraink és gyülekezetünk életét.  

Szeretettel: Dr. Molnár Gyuláné Missziói Kör vezető 

Missziói kör 



Mi is az az építőtábor? 
Építőtábor: egy hét a nyárból, amit az  I FI együtt, hasznosan és  jókedvűen tölt. 

tekerccsel, palacsintával és fagyival. 
KÖSZÖNJÜK NEKIK!  
Munka után ránk fért a pihenés: IFI- s 
pólót festettünk, lovagolni mentünk, 
gitározgattunk, tábortüzet raktunk, 
bizalomjátékot játszottunk, masszíroz-
tunk. Emellett nagyban készültünk a 
hétvégi családi napra, melyen a 
tordasi IFI ellen álltunk ki röplabdá-
ban és fociban. Hát igen… Röpiben 
még van hova fejlődnünk, de fociban 
verhetetlenek vagyunk!:-) 
A hét során rájöttünk, hogy a Twingo 
a legjobb autó: azzal jártunk zuha-
nyozni Gyúróra (a kisebbek csomag-
tartóban utaztak) és azt is bebizonyí-
tottuk, hogy 14-en elférünk benne.:-) 
Napjainkat áhítattal kezdtük és zártuk. 
Ezek az alkalmak nagyon színesek, 
különlegesek, megindítóak voltak. 

Idén már harmadszorra rendeztük meg 
ezt az alkalmat. Először 2004-ben 
Fehérvárcsurgón, tavaly Gyúrón, most 
pedig Tordason töltöttünk egy hetet 
Süller Zsolt vezetésével, akihez idén 
Körmendy Petra is csatlakozott. 
Zsolti sok feladattal várt minket: pad-
lásról pakoltunk le, szortíroztunk, 
padlásra pakoltunk vissza, fát hord-
tunk, fűrészeltünk, farakást készítet-
tünk, falat döntöttünk, szöget húztunk, 
festettünk, gazoltunk, gödröt töltöt-
tünk fel törmelékekkel, templomot 
takarítottunk, kerti padot vásároltunk 
és szereltünk, pihenésképpen pedig 
gyerekekre vigyáztunk. Munkánk 
megbecsüléseképpen a gyülekezeti 
tagok gazdagon elláttak minket süte-
ménnyel, lángossal, dinnyével, de a 
fehérváriak is gondoltak ránk virslis 

Témájuk a bibliai hegyek voltak: 
Sínai hegy, Ararát hegy, Megdicsőü-
lés hegye, Golgota. 
Nagyon jól éreztük magunkat, és már 
jövőre is kaptunk meghívást. Erre és 
pénteki IFI alkalmainkra szeretettel 
várjuk a már konfirmált fiatalokat. 
Hogy az együttlét örömös perceit fel-
idézzük egy hétig birtokba vettük az 
Erdősi család balatoni nyaralóját. Ezt 
a lehetőséget ezúton is szeretnénk 
megköszönni Nekik! 
Az IFI- t péntekenként 18 órától tart-
juk.  
A képeket  www.kep.tar.hu/azifi2-n  
lehet megtekinteni. 

Ő..látja már, hogy messze mint a felleg,                                              

Tisztelt Közgyűlés, Kedves Testvérek! 
 
Az elmúlt év decemberének havi igéje 
lelkesítést, buzdítást táplál szívünkbe. 
 
Akik az Úrban bíznak, erejük meg-
újul, szárnyra kelnek mint a sasok, 
futnak és nem lankadnak meg, jár-
nak,, és nem fáradnak el.   
  Ézs:40,31 
 
Csüggedésre pedig lenne elég okunk, 
ha a hatalom gőgjét, a társadalmi kör-
nyezet reményvesztett züllését, a te-
remtett világ felgyorsult pusztulását 
látjuk és tapasztaljuk napjainkban. 
 
Hát nem tudod, vagy nem hallottad, 
hogy örökkévaló Isten az Úr.? 
Ő a földkerekség teremtője,  
nem fárad el és nem lankad el, 
értelme kifürkészhetetlen.  
Erőt ad a megfáradtaknak, 
és az erőtlent nagyon erőssé teszi.  
  Ézs:40,28-29 
 
Ézsaiás könyvéből választott igék ad-
nak bátorítást, reményt, hitet szá-
munkra a mindennapokban. Összetar-
tó kis evangélikus közösségünk hit 
által a Szentlélek erejével felvértezve 
tud talpon maradni, élni és gyarapod-
ni.  
A gyülekezetünkben  az elmúlt év 
során a rendszeres heti alkalmakon túl 
sok tartalmas program, esemény volt. 
A teljesség igénye nélkül emlékeztető-
ül néhányat felidézek. 
Márciusi 18-i szeretetvendégségen 

Révész Lajos baptista lelkipásztor 
Mongóliában átélt missziós élmé-
nyeit osztotta meg velünk. 

Április elsején Körmendy Petra Kor-
nélia segédlelkészünk által veze-
tett ÉgÍgérő Gospel Kórus előadá-
sában ismerkedhettünk a különle-
ges zenei világgal. 

Április 4-én a Celldömölki fiatalok 
Passió előadása a templomunkban 
sok gyülekezeti tagot vonzott. 

Május 11-től 13-ig népes gyülekezeti 
csoportunk busszal utazva, szer-
vezett gazdag programmal a vas 
megyei evangélikus gyülekeze-

teknél tett látogatást. Szombathely 
– Nemescsó – Meszlen – Acsád – 
Kőszegdoroszló Társult Egyház-
községet ismertük meg. Erőfeszí-
téseiket, gyülekezeti terveiket, 
eddigi sikereiket osztották meg 
velünk. Rendezett szép templo-
maikban gyönyörködhettünk. 
Vasárnap Kőszegen a kiválóan 
szervezett Vasi Egyházmegyei 
Nap látogatói lehettünk és ünnepi 
Istentiszteleten feltöltődve indul-
hattunk haza, sok-sok élménnyel. 

Június 22, 23-án szervezett Paksi Or-
szágos Evangélikus találkozón 
gyülekezetünket kicsi lelkes cso-
porttal képviseltük. A zászlót ün-
nepélyesen átadtuk a házigazdák-
nak. 

Július 24-én templomunkban Drahos 
Béla fuvolaművész koncertjét 
hallgathattuk. 

A nyár során a német és finn testvér-
gyülekezeteinkhez látogatott a 
gyülekezetünk kisebb – nagyobb 
lélekszámú csoportja A hazaérke-
zést követően képes, filmes úti 
beszámolón osztották meg élmé-
nyeiket az itthon maradt testvé-
rekkel, érdeklődőkkel. 

Nagy öröm, hogy a nyári hittantábor-
ban, ifjúsági táborokban, felnőt-
teknek szervezett konferenciákon 
egyre többen vesznek részt. 

Szeptember 12, 13, 14-én a Magyar 
Televízió felvételt készített a hit-
tan csoportok bemutató óráiról. A 
hittan tanárok és a gyermekek 
nagyszerű munkát végeztek Isten 
áldásával. 

Szeptember 15-én gyülekezeti házunk-
ban adtunk helyet az Egyházkerü-
leti Munkatársképző nap prog-
ramjának. A diakóniai munkáról 
szóló előadásokon, beszámolókon 
sok gyülekezeti munkatársunk 
gazdagodott tapasztalatokkal. 

Október 5,6,7-én Balatonszárszón 
tartott Házas Hétvégék alkalmán 
számtalan házaspár segített Fehér-
várról, és járultak hozzá a prog-
ram sikeréhez. A gyülekezetünk-
höz tartozó házas hétvégék cso-
portos alkalmak havonta, másfél 

havonta szerveződtek a közösségi 
termünkben. A nagyszerű alkal-
makon lehetőségük van a házas-
pároknak kapcsolatuk elmélyíté-
sére, ápolására. Mély barátságok 
is szövődtek az elmúlt években és 
erősödő szeretetközösséget alkot-
nak a párok. 

Október 14-én Szokolay Sándor zene-
szerző volt gyülekezetünk régen 
várt vendége. Hitvallásáról, zené-
ről életének epizódjairól tartott 
érdekfeszítő előadást. Gyülekezeti 
énekkarunk ismert darabjaiból 
adott ízelítőt a nagyszámú közön-
ség örömére. 

November 18-án a presbiteri szeretet-
vendégség meghívott vendége 
Sterczer Hilda volt, aki a magas 
távoli hegyek meghódításáról, 
kalandos hegymászó élményeiről 
tartott filmes beszámolót nagy 
sikerrel. 

November 23-25-e között Piliscsabán 
gyülekezeti munkatársképző tan-
folyamra jelentkeztek a gyüleke-
zetből. Nagy öröm, hogy sokan 
éreznek elhívást, felelősséget az 
önkéntes szolgálathoz. 

Október 28-án a gyülekezeti teremben 
tartott szeretetvendégség kereté-
ben a „Cigány útra ment” - cím-
mel tartott előadást  Csepregi Er-
zsébet a cigány misszióról. Ének 
és zenei számok által ízelítőt kap-
tunk a gazdag kulturális hagyo-
mányokról életük nehézségeiről 
és örömeiről. 

December 22-én rézfúvósok harsonái 
szólaltattak meg nagyszerű dara-
bokat Szebik Attila orgonakísére-
tével. Majd december 29-én Bá-
nyai Júlia csodálatos hangja töl-
tötte be templomunkat, igazi év-
záró alkalomhoz méltó módon. 

 
Hálát érzünk szívünkben Istenünk, 
hogy ezen rengeteg programhoz, ese-
ményhez szolgáló munkatársakat, 
szervezőket, résztvevőket küldtél és 
ezek által mindannyian gazdagodhat-
tunk, ismeretben, hitben, lélekben. 
 
 

Felügyelői jelentés a Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség  
2007. esztendejéről 
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Gyülekezetünk presbitériuma a 2007. 
évben öt alkalommal ülésezett. Az év 
során egy közgyűlést hívtunk össze. 
Egy presbiteri ülést kihelyezetten 
Fóton a Mandák Kántorképzőben 
tartottunk meg augusztus 24-25-én. 
Ezen az alkalmon a presbiterek há-
zastársain kívül a gyülekezetünk hit-
tantanárai, kisközösségek vezetői is 
részt vettek. Központi témánk és az 
együttgondolkodásunk fő kérdése a 
Gyülekezetépítés stratégiai és gya-
korlati feladatainak elemzése, célok 
járható utak megtalálása tervezés és 
megvalósítás lépései. A részletes 
beszámolót a gyülekezeti hírmondó-
ban tettük közhírré. 
Az év során a presbitérium több alka-
lommal arról tanácskozott, hogy mi-
ként lehetne még tovább szélesíteni, 
élénkíteni a gyülekezeti élet alkalma-
it. Mi módon lehetne aktivizálni az 
evangélikus testvéreket az Istentiszte-
letek, rendszeres alkalmak és meghir-
detett programok látogatására. Ez a 
munka és együttgondolkodás elin-
dult. Lépésről, lépésre haladunk a 
stratégia és a feladatok       kidolgozá-
sában és megvalósításában. Szeret-
nénk megismerni az evangélikus test-
vérek ez irányú véleményét, megis-
merni örömeiket, nehézségeiket. Se-
gíteni az arra rászorulóknak, vigaszt 
nyújtani a szeretteiket elvesztőknek, 
együtt örülni a megszületett és kon-
firmált gyermekeknek.  Sokan nem is 
tudják mit veszítenek azzal, hogy 
vasárnap a zajos, zűrös „ való-
világban” keresik lelki békéjüket és 
nem Isten közelségében az igében, a 
templomi orgonajátékban és a közös-
ség szeretetében. Vagyunk úgy jó 
néhányan, ha vasárnap valamilyen ok 
miatt nem tudunk eljutni a templo-
munkba, nem hallhatjuk lelkészünk 
igehirdetését, Isten igéjét, nem élünk 
az Úrvacsorai közösségben, a követ-
kező héten hiány, üresség van a lel-
künkben. Könnyebben férkőzik hoz-
zánk a békétlenség, az elégedetlen-
ség, és kísértőn köröz körülöttünk a 
sátán. 
Kedves Testvérek szenteljük meg az 
ünnepnapokat, szeretettel töltődik 
meg lelkünk és életünk Isten igéje és 
Szent Lelke által. 
 
A 2007. évet gazdasági oldaláról is 
tekinteni, elemezni szükséges. A pre-

cíz és pontos munkával elkészített 
könyvelés és pénzügyi zárás kijózaní-
tó és elgondolkodtató. Ugyanakkor 
köszönet és hála van szívünkben, 
mert a költségvetésünk tervezett be-
vételéhez képest 9%-al (825.0000 Ft) 
- al több adomány, egyházfenntartói 
járulék és egyéb bevétel érkezett az 
egyházközséget fenntartó testvéreink-
től. Azt orgonaépítésre felvett gyüle-
kezeti hitel 2007. évi törlesztésére  a 
céladományként befizetett összegek   
fedezetet nyújtottak. 
Sikerként könyvelhetjük el az elmúlt 
évben, hogy a tervezett költségekhez 
képest 900.000 Ft-al kevesebbet köl-
töttünk. Ez azonban templom és a 
gyülekezeti ház tervezett felújítási és 
fenntartási munkáinak elhalasztása, és 
a kedvező télen az energiaköltségek 
megtakarítása miatt történhetett. A 
bevételek és a költségek egyenlege 
ezen jó hírek ellenére 610.000 Ft-os 
hiányt mutat. Az egyházközségünk 
tartalékalapja ezzel az összeggel 
csökkent év végére. 
Mindannyiunknak szüksége van arra, 
hogy „lelkiismeretével elbeszélges-
sen”. 
Az egyházközségünket nem az állam, 
nem a város, de még az Országos 
Egyház sem tartja fenn. A gyülekezet 
közössége által befizetett egyházfenn-
tartói járulékok, adományok, célado-
mányok és a perselypénz a legfőbb 
bevételi forrásunk. Az egyházközségi 
elnökség és a presbitérium ajánlása és 
kérése, hogy éves nettó jövedelmünk 
minimálisan 1 %-át a gyülekezetünk 
és a meglévő ingatlanvagyonunk 
fenntartására szánjuk. Nagyszerű len-
ne, ha ezt minden evangélikus testvé-
rünk Isten iránti alázatból és szeretet-
ből megtenné, ezáltal remény van 
arra, hogy evangélikus közösségünk 
élő maradjon és az ősök által megte-
remtett templomot és ingatlanjainkat 
felelősséggel tudjuk fenntartani. 
Kérem és megszólítom azon testvére-
inket is, akik valamilyen okból nem 
járnak templomba és nem fizetnek 
egyházfenntartói járulékot, jöjjenek 
közénk az alkalmakra, tapasztalják 
meg a közösség szeretetét és erejét 
Isten gazdag áldásait, mely életükre 
sok örömöt hozhat. Úgy hiszem, hogy 
könnyű lélekkel tudnak ezt követően 
a gyülekezetben önzetlenül adakozni. 
 

Hálát adok Istennek, hogy Bencze 
András lelkész úrral egyetértésben, 
szeretetben dolgozva a gyülekezet 
javát igyekszünk szolgálni. Hálás a 
szívem Violka, Falussy Ferencné 
másodfelügyelő asszonynak, aki fá-
radhatatlanul, Istentől kapott energiá-
val szolgálja a gyülekezetünket. Kö-
szönet illeti Pirka Lajos gondnok úr 
egyházközségünkben végzett tevé-
kenységét, hű szolgálatát. Isten áldja 
meg és őrizze meg közöttünk sokáig 
Fehér Károly nyugalmazott esperes 
urat. Áldott szolgálata személyes de-
rűje felbecsülhetett ajándék gyüleke-
zetünkben. Az Úr akaratából aktív 
segítő munkatársunk lett Pethő Judit 
5. éves teológus hallgató. A tanulmá-
nyai mellett a szórványban és az ifjú-
sági munkában végez lelkes tevé-
kenységet fáradhatatlan szolgálatot. 
Nagy hálával kell megemlíteni a gyü-
lekezet lelkiismeretes könyvelését, 
pénztárát vezető testvéreinket. Pontos 
precíz munkájukkal, a számvizsgáló 
bizottsággal együtt dolgozva, példás 
adminisztrációt eredményezett. 
 
A beszámolóm elején felsorolt prog-
ramok események mind a kisközössé-
geink aktív, tartalmas munkáját, szol-
gálatát dicsérik. Az elnökség és a 
presbitérium nevében szeretném meg-
köszönni gyülekezetünk kisközössé-
geinek az elmúlt évben végzett mun-
kát, aktivitást. Istenünk gazdagon 
áldja meg életüket és szolgálatukat. 
 
Jézus Krisztus mondja: „Higgyétek, 
hogy mindazt, amiért imádkoztok, és 
amit kértek megkapjátok, és meg is 
adatik nektek.” (Mk 11,24)  
 

 Erős vár a mi Istenünk! 
 

                     Kiss László felügyelő 

 6 GYÜLEKEZETI HÍRMONDÓ 



 7 2008. 1. szám 

A 2008-as év a „Biblia éve”. Ennek szellemében a gazda-
sági beszámolót is egy bibliai idézettel kezdem: „A jóked-
vű adakozót szereti az Isten.” (2Kor.9:7) 
Azért választottam bevezetőnek ezt az igét, mert az egy-
házközségünk működésének, gazdálkodásának zavartalan-
ságát elsősorban a bevételek biztosítják, amelyeket a gyü-
lekezeti tagok  egyházfenntartói járulék címén önkéntesen 
fizetnek be. Mint azt már többször, több helyen is el-
mondtuk, aki evangélikusnak tudja, valja magát, és hité-
ből fakadóan igényli és szükségesnek tartja az egyház 
lelki segítségét, szolgálatait, annak nemcsak illik, de kell
(ene) is egyházfenntartói járulékot fizetnie. Ugyanis a 
Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Közgyűlése 
2001. novemberi űlésén határozatot hozott: 
„…felkérik a gyülekezetek tagjait, hogy jövedelmüknek 
minimálisan 1 %-ával járuljanak hozzá, gyülekezetük 
bevételéhez.” 
(Ez az 1 % nem azonos a személyi jövedelemadóból fel-
ajánlható 2X1 %-al, erről információ az Egymásért Élni 
Alapítvány beszámolójában van.) 
Tekintve, hogy az Evangélikus Egyház felépítése és mű-
ködése demokratikus választások alapján történik, teljesen 
egyértelmű, hogy felsőbb szintű határozatok végrehajtása 
is kötelező az egyházközség tagjainak, főleg ha ezeket a 
határozatokat a Szentírásban foglaltak (Lásd 3Mózes 
27:30; Péld. 3:9-10) szerint is hozták. 
Az Országos Egyház ajánlása szerint az egyházfenntartói 
járulék éves mértéke aktív dolgozóknak a mindenkori 
minimálbér havi összegének 10 %-a, nyugdíjasoknak en-
nek fele. 
Ez a minimum, többet - Isten áldásával – lehet fizetni, 
kevesebbet nem illik. 
Gyülekezetünk presbitériuma azonban eddig sem, és ez-
után sem határozza meg meg kötelezően az egyházfenn-
tartói járulék összegét, ennek mértékét a gyülekezeti tagok 
lelkiismeretére bizza ! 
Mindig, mindenkor, minden egyes jó szívvel adott forintot 
hálásan köszönünk ! 
 
A városunkban magukat evangélikusnak valló lakosok 
közül gyülekezetünknél 739 címet (és nem főt) tartunk 
nyilván. 2007. évben a 739 címből 385 címről érkezett be 
összesen 3.763.684 Ft. Ez nagyon szép összeg, hálaadás 
érte elsősorban Istennek, hogy lehetővé tette testvéreink-
nek ekkora összeg befizetését, és köszönet a fizetőknek, 
av jó Isten gazdag áldását kérve az adományozókra és 
adományaikra ! 
A statisztika azonban könyörtelen, és a számokból az is 
nyilvánvaló, hogy sokan mások helyett, talán erejükön 
felül vállalták nagyobb összeg befizetését. 
A 2007. évi minimálbér 65.500 Ft, ennek 10 %-a  6500 
Ft¸az Országos Egyház elöbb hivatkozott – főre és nem 
címre vonatkozó – ajánlását figyelembe véve a 385 cím 
megoszlása a befizetett éves Ft összegek szerint a követ-
kező: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tájékoztatásul: 2006-ban a nyilvántartott 760 címből 387 
címről érkezett 3.037.700 Ft összegű egyházfenntartási 
járulék. Jelentős mértékű a 882.500 Ft  egyéb egyházi célra 
fizetett adomány, de ebben a városunkban működő kisebb 
protestáns egyházaknak alkalmanként nyújtott segítségünk 
adományban kifejezett köszönete is szerepel. Ezen a címen 
gyülekezetünkből 27 címről érkezett befizetés, amiért szin-
tén csak köszönetet tudunk mondani. 
Jelentős – és hosszabb távú – terhet ró viszont az egyház-
községünkre az új orgona építésére felvett 5 millió Ft hitel 
és kamatainak visszafizetése. 2007-ben az orgona összes 
költségéből az ún. garanciális visszatartás miatt erre az 
évre áthúzódó 500.000 Ft-ot, az első hiteltörlesztő részletet 
(500.000 Ft) és az 5 millió Ft tőke után számított 490.000 
Ft összegű kamatot fizettük ki. Itt és most külön köszönet a 
48 címről orgonaadományra befizetett, illetve az orgona 
javára rendezett hangversenyeken perselypénzt adó gyüle-
kezeti tagoknak (és vendégeiknek), hogy az e célra össze-
sen befolyt 805.760 Ft fedezte a tőketörlesztés első részle-
tét, illetve az egy negyedévi kamat összegét. 
 
2007-ben a 739 címről : 
csak egyházfenntartói járulék érkezett 344 címről   
csak orgona adomány érkezett 7 címről  
mindkettőre érkezett befizetés 41 címről 

GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ  A 2007. ÉVRŐL 

Összeg (Ft) Cím 

1000 és alatta 27 

1001-3000 81 

3001-5000 96 

5001-10000 119 

10001-20000 34 

20001-30000 13 

30001-40000 5 

40001-50000 4 

50001-60000 1 

60001-70000 - 

70001-80000 1 

80001-90000 - 

90001-100000 1 

100001-120000 1 

120001-150000 - 

150001-180000 1 

180001-200000 - 

200001-250000 1 



Hálaadással fordulunk a Mindenható-
hoz, aki „…munkálja mind az aka-
rást, mind a cselekvést…” bennünk. 
A hála és a köszönet azonban még 
nem oszlatja el a 4.500.000 Ft össze-

gű hitel és kamatai visszafizetése 
miatti gondjainkat, ezért kérjük a 
gyülekezetünk tagjait, hogy imádsá-
gukban is hordozva e terhet, lehetősé-
geikhez mérten a jövőben is segítsék 
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adományaikkal az orgonahitel vissza-
fizetését. 
 
Ezek után lássuk a 2007. évi gazdál-
kodás konkrét számait: 

MEGNEVEZÉS TERV     Ft TÉNY    Ft 

  
Összes bevétel: 
Ebből: - egyházfenntartói járulék 
            - adomány egyéb egyházi célra 
            - perselypénz 
            - orgona adományok 
            - temetőfenntartás 
            - működési támogatás az Orsz. Egyháztól 
            - működési támogatás a Szfvár. önkormányzattól 
            - Missziói Kör bevétele 
            - céladomány oltárterítőre 
            - lekötött betétek utáni kamat 
            - Feh. csurgói leányegyházközség támogatása 
  
Összes kiadás: 
Ebből: - lelkészek illetménye 

- egyházi személy illetménye 
- kötelező egyházi járulékok 
- vagyonbiztosítások 
- gépjármű biztosítások 
- üzemanyag, gépjármű javítás, karbantartás 
- orgonahitel törlesztés 
- orgonahitel kamata 
- orgonaépítés áthúzódó része 
- temetőfenntartás 
- posta, telefon 
- fűtés, világítás 
- közüzemi díjak (víz, csatorna, szemét) 
- banki kezelési költségek 
- sajtó előfizetés, iratterjesztés 

  

  
9.500.000 
3.300.000 
   800.000 
1.200.000 
   800.000 
   800.000 
   350.000 
   500.000 

- 
- 

 100.000 
   96.000 

  
11.850.000 
2.729.000 
   853.000 
   184.000 
   113.000 
     95.000 
   300.000 
   500.000 
   525.000 
   500.000 
   300.000 
   400.000 
 1.600.000 
   180.000 
   150.000 
   260.000 

  
10.324.941 
   3.763.684 
      882.500 
   1.144.364 
      805.760 
      856.500 
      450.000 
      500.000 
      103.800 
        33.000 
      179.544 
        96.000 

  
10.933.835 
2.793.426 
   851.500 
   212.452 
     81.524 
     94.695 
   294.298 
   500.000 
   490.459 
   500.000 
   220.617 
   404.939 
1.117.218 
   152.131 
   140.111 
   149.507 

Zárómérleg 2007. december 31-én: 
 
Előző (2006.) évi pénzeszközök összege:      5.741.039 Ft 
2007. (tárgy) évi pénzeszközök összege:          + 10.324.941 Ft 
        16.065.980 Ft 
2007. (tárgy) évi kiadások összege:            – 10.933.835 Ft 
Pénzeszközök 2007. (tárgy) év december 31.-én:     5.132.145 Ft 
 
 
Pénzeszközök megoszlása 2007. december 31.-én: 
 Készpénz pénztárban:       304.209 Ft 
 OTP folyószámla záróegyenlege:   1.342.536 Ft 
 Lekötött betétek:     3.400.000 Ft 
 Követelés (Szfvár MJV Önkormányzattól)       85.400 Ft 
 
   Összesen:     5.132.145 Ft 
 
A gyülekezet adóssága 2007. december 31.-én:  4.500.000 Ft 



A 2007. évi zárszámadást és a 2008. évi 
költségvetés tervezetet a gyülekezetünk 
presbitériuma 2008. február 14.-i ülésén 
me g t á r g ya l t a  é s  j ó v á h a g y t a .                 
A  Biblia évében Isten igéjével kezdtem 

és zárom beszámolómat: 
„Tegyen készségessé titeket minden 
jóra, hogy cselekedjétek az Ő akaratát, 
azt munkálván tibennetek, ami kedves 
ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek 

dicsőség örökkön örökké.”   
             (Zsid. 13:21) 
  
 Gyurkovicsné Csitkei Anna  
        pénztáros; presbiter  
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MEGNEVEZÉS TERV     Ft 

  
Összes bevétel: 
Ebből: - egyházfenntartói járulék 
           - perselypénz 

- adomány egyéb egyházi célra 
           - orgona adományok 
           - Céladomány Alapítványtól 
           - temetőfenntartás 

- társegyházi (Feh. csurgó) hozzájárulás 
           - lekötött betétek utáni kamat 

  
  
Összes kiadás: 
Ebből: - lelkészek illetménye 

- egyházi személy illetménye 
- kötelező egyházi járulékok 
- vagyonbiztosítások 
- gépjármű biztosítások 
- orgonahitel törlesztés 
- orgonahitel kamata 
- temetőfenntartás 
- posta, telefon 
- fűtés, világítás 
- közüzemi díjak (víz, csatorna, szemét) 
- sajtó előfizetés, iratterjesztés 

  

  
9.771.000 
4.000.000 
1.200.000 
   800.000 
   800.000 
   250.000 
   860.000 
  120.000 
  150.000 

  
  

10.683.500 
2.119.000 
   442.500 
   213.000 
   100.000 
   100.000 
   500.000 
   450.000 
   350.000 
   410.000 
 1.500000 
   160.000 
   150.000 

Annak ellenére, hogy a 2007. évi 
tervezett bevételeknél a tényleges 
bevételeink magasabbak a tervezett 
kiadásokhoz képest ténylegesen pe-
dig lényeges a megtakarítás, a 2006. 
december 31.-i záró pénzkészletünk-
höz képest a  2007. december 31.-i 
záró pénzkészletünk mégis jelentő-
sen csökkent. A csökkenés sajnos 
tendenciózus: 
 
2002. december 31-i pénzkészlet: 
11.039.167Ft 
2003. december 31-i pénzkészlet   
6.977.074Ft 
2004. december 31-i pénzkészlet   
6.258.711Ft 
2005. december 31-i pénzkészlet   
5.449.381Ft 
2006. december 31-i pénzkészlet   
5.741.039Ft 
2007. december 31-i pénzkészlet   
5.132.145Ft + 4,5 millió Ft adósság 
 

Amikor ismételten, hálatelt szívvel 
megköszönök minden forintot és 
hangsúlyozom, nem az elégedetlen-
ség és a tehetetlen kapzsiság beszél 
belőlem, de a számok alapján – igaz 
evangélikus hittel és szemlélettel, 
lelkiismeretemből fakadóan - fel kell 
hívnom valamennyi evangélikus 
testvérem szíves figyelmét arra, hogy 
a következő évek léte, egyházközsé-
günk megmaradása függ a gyüleke-
zeti tagok áldozatvállalásától, a befi-
zetések mértékétől. Ha az eddig még 
nem fizető 354 címből is történne 
befizetés, csak 3000 Ft / cím – és 
nem fő ! – összeggel számolva máris 
több mint 1 millió forinttal növeked-
ne a bevételeink összege. És ha a 739 
cím növekedne ? Szíves együttgon-
dolkodást kérek kedves testvéremtől. 
Bízva abban, hogy a jó Isten segítsé-
gével a „Biblia évében” is számítha-
tunk gyülekezetünk – az elmúlt 
éveknél nagyobb számú – tagjainak 

áldásos adományozására, ahogyan az 
a Zsidókhoz írt levélben is írva van - 
„a jótékonyságról pedig és az adako-
zásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Is-
ten.” – terveztük meg a 2008. év 
gazdálkodását -  a 2008. évben érvé-
nyes 69.000 Ft/hó minimálbért is 
figyelembe véve – a következő ada-
tokkal: 



A Számvevőszék az elmúlt évben is 
folyamatosan ellenőrizte a Székesfe-
hérvári Evangélikus Egyházközség 
pénzügyi gazdálkodását, a könyve-
lésre kerülő bizonylatok tartalmi és 
alaki megfelelőségét. 
A 2007-es év során, a korábbi évben 
az orgonaépítésre felvett banki hitel 
biztonságos visszafizetésének figye-
lemmel kisérése miatt is, negyed-
évente kiértékeltük az egyházközség 
pénzügyi helyzetét és ezt írásban 
foglalva a gyülekezet faliújságán 
kifüggesztve minden érdeklődő szá-
mára elérhetővé tettük.                                                  
A Gyülekezet a 2007-es évben a 
kö l t ségve tésben e lő i rányzo t t 
9.500.000. –Ft -os bevételt 
10.324.491.-Ft összegben teljesítette.                          

A tervezett 11.850.000.-ft-os kiadá-
sok ténylegesen 10.933.835.-Ft ösz-
szegben realizálódtak. A fenti teljesí-
tések következtében a tervezett 
3.391.039.-Ft év végi pénzeszköz 
állomány 5.132.145.-Ft összegben 
teljesült, ami jónak értékelhető.                               
A Számvevőszék a részletes szám-
szaki adatok elemzésétől eltekint, 

mert az a zárszámadás részletes is-
mertetésével bemutatásra került.                       
A Számvevőszék megállapította, 
hogy az egyházakra vonatkozó sza-
bályokban előírt, a lelkészeknek és 
más egyházi személyeknek kifizetett 
illetmények összegét fedezte az év 
során befolyt egyházfenntartói járu-
lék, a nem konkrét célra befizetett 
adomány, valamint a perselypénz 
összege. Ennek következtében a kifi-
zetett illetményeket személyi jövede-
lemadó nem terhelte. 

A Számvevőszék az ellenőrzés során 
megállapította, hogy a 2007. évi 
könyvelés a számviteli törvényben 
előírtak szerint történt, figyelembe 
véve az egyházakra vonatkozó speci-
ális szabályokat is. 
 A bizonylatokat az egyházközség 
számlatükrében felsorolt jogcímek-
nek megfelelően könyvelték le. A 
pénztári és banki bizonylatok havon-
ta az előírásoknak megfelelően ke-
rültek rendezésre. 
Jónak értékeljük, hogy az átmeneti-
leg  szabad pénzeszközöket tartós 
betétként lekötötték, ezzel is maga-

sabb kamatbevételt biztosítva az 
Egyházközség számára. 
2007. év végén az eszközök leltáro-
zása elmaradt, mert korábbi döntés-
nek megfelelően ezt csak kétéven-
ként végezzük el, és ezért majd 2008. 
december 31-én lesz aktuális. 
 
Összefoglalva a Számvevőszék véle-
ményét megállapíthatjuk, hogy ren-
dezett, naprakész, szabályos pénztár-
könyvvezetést, banki analitikus nyil-
vántartást és főkönyvi könyvelést 
találtunk. Ezért a 2007. évi zárszám-
adást 10.324.491.-Ft bevétel és 
10.933.835.-Ft kiadás mellett a pres-
bitériumnak elfogadásra javaslom. 
Köszönetemet szeretném kifejezni 
mindazon Testvéreknek, akik ezt a 
munkát ilyen lelkiismeretesen, pon-
tosan végezték és ezzel a mi ellenőr-
zési munkánkat könnyítették. 
 

„Erős vár a mi Istenünk !” 
  
      Göndör Jánosné 
   Számvevőszék Elnöke  
                                    

Tisztelt Közgyűlés! 
 
Jelentem, hogy temetőnket 2007-ben 
is a törvényi előírásoknak megfelelő-
en, jó színvonalon üzemeltettük! 
A felvetődött problémákat sikerült 
mindig időben, mindenki megelége-
désére megoldani. ÁNTSZ ellenőrzés 
2007-ben nem volt. 
A nyilvántartást naprakészen ponto-
san vezettem. Mindenről folyamato-
san tájékoztattam a hozzátartozókat 
és a presbitériumot. A pénzkezelés 
szabályát betartottam, mindig ponto-
san elszámoltam. 
A temetések (19) rendben zökkenő-
mentesen zajlottak. Ez irányú panasz 
nem érkezett. Rendkívüli esemény 
nem történt! Viszont sajnos a teme-
tőnkben is előfordult lopás. Öt eset-
ben jeleztek virág és egy esetben kő-

Tisztelt Közgyűlés!  
Kedves Testvérek! 

 
Isten iránti hálával és köszönettel 
kezdem beszámolómat. Hálával 
azért, hogy minden amit elvégeztem 
Isten segedelmével tehettem. Köszö-
nöm mindenkinek aki segítette mun-
kámat. 
Külön megköszönöm Havasiné Juli-
kának és Koródi István testvéreink-
nek egész évben nyújtott sok-sok 
segítségét. Hálás szívvel megköszö-
nöm a hozzátartozóknak a rend fenn-
tartásában nyújtott segítséget, a fe-
lém irányuló szeretetüket és a jó fize-
tési hajlandóságot. 
Köszönöm családomnak a segítségét 
és türelmét. 
 
 
 

galamb lopást. Az esetekről feljegy-
zést készítettem.  
Vízfogyasztás: 89 köbm. 
A kút meghibásodása miatt ez 36 
köbm.-rel több a tavalyinál. A javítása 
(vagy cseréje) folyamatban. 
A betervezett kerítésdrót cseréjét nem, 
folytattam, mert az Önkormányzat 
rendezési tervet készít a temetőnket 
övező területre. 
Megvárjuk az elfogadott terv mit tar-
talmaz. Reményeink szerint talán lehe-
tőség lesz a bővítésre. 
 
A 2007-es esztendő a számok tükré-
ben: 
A temetőben végzett alkalmanként a 
két órát meghaladó főbb munkáim: 
 
Csalára egy utánfutó nem éghető hul-
ladék egy alkalommal. 

SZÁMVEVŐSZÉKI JELENTÉS   
2007. év 

Temetőgondnoki beszámoló a 2007-es esztendőről 
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A fentieken kívül a rövidebb időt 
igénybe vevő ellenőrzések, sírújravál-
tás, eladás és egyéb okból történő 
kimenetel heti 3-4 alkalom. 
 
Otthon végzett munka: 
Kézi és számítógépes nyilvántartás 
naprakész vezetése. 
312 címre csekk küldése. 
Levelezés, telefonos ügyintézés, 
egyéb. 
 
Temetés: 19 
Nő: 7 
Férfi: 12 
Ev.: 3 
Kat.: 9 
Ref.: 2 
Polgári: 5 
Urnás: 5 
Koporsós: 14 

Pénzügy adatok: 
 
Bevételi terv: 800.000 Ft  
Tény: 856.500 Ft 
Kiadási terv: 300.000 Ft  
Tény: 220.617 Ft 
Kintlévőség:  
Temetőfenntartói díj: 165.000 Ft Sír-
újraváltás: 135.000 Ft 
 
A kitűzött célok teljesültek, úgy a 
pénzügyekben, mint a temetői rend és 
a nyilvántartás területén. 
Megállapítható, hogy 2007 jobb volt 
mint 2006, bízom benne, hogy kicsit 
rosszabb mint amilyen 2008 lesz. 
 
Végül 2008-as terv számokban:  
Bevételi terv: 860.000 Ft  
Kiadási terv: 350.000 Ft 
 

2008-ban újra kell váltani:  
3 db 1 sz. sírt, 9 db 2 sz. sírt 
 
A kutat meg kell javítani, vagy újat 
kell csinálni. 
A nagy kő emlékoszlop (katonai sí-
roknál) felújítása. 
 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
 
 Erős vár a mi Istenünk! 
 
 
  Nagy Sándor 
  temetőgondnok 

Jó voltod változást, gazdagságod fogyást érezhet-é? 
Ki engem, szolgádat, mint régen sokakat ébreszthet-é? 
  
Nem kell kételkednem. Sőt: jót reménylenem igéd szerint! 
Megadod kedvesen, mit ígérsz kegyesen, hitem szerint. 
  
Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárját, 
Add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát. 
  
Repülvén áldjalak, élvén imádjalak vétek nélkül, 
Kit jól gyakorolván, haljak megnyugodván, bú s kín nélkül. 
 
 
  lengyelországi bujdosása idején, 1591. 
    

Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr, 
Bujdosó elmémet, ódd bútul szívemet, kit sok kín fúr. 
  
Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére, 
Őrizd, ne hagyd, ébreszd, haragod ne gerjeszd vesztségére. 
  
Nem kicsiny munkával: Fiad halálával váltottál meg, 
Kinek érdeméért most is szükségemet teljesítsd meg. 
  
Irgalmad nagysága, nem vétkem rútsága feljebb való, 
Irgalmad végtelen, de bűnöm éktelen s romlást valló. 
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Sírszemle 19 alk. 37 h 

Növényi hulladék elégetése 6 alk. 30 h 

Hulladékkezelés 4 alk. 8 h 

Fűnyírás 8 alk. 42 h 

Gyomírtózás 4 alk. 8 h 

Hóeltakarítás, síkosságmentesítés 5 alk. 12 h 

Fák gallyazása 2 alk. 10 h 

Szombati ügyelet, rend, befizetés 35 alk. 170 h 

Balassi Bálint: 
[Adj már csendességet...] 



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

 
 
 
 
 

8000 Székesfehérvár 
Szekfű Gy. u. 1. 

 
Tel.: (22) 506-677 
Fax: (22) 506-678 

Mobil: (06) 20 824 3300 
E-mail: szfvar@lutheran.hu 

Honlap: 
http://szekesfehervar.lutheran.hu 

 
Bencze András lelkész 

Mobil: (06) 20 824 3301 
E-mail: 

bencze.andras@lutheran.hu 
 

EVANGÉLIKUS  

EGYHÁZKÖZSÉG 

SZÉKESFEHÉRVÁR 

A székesfehérvári gyülekezet alkalmai:  
 
Istentiszteletek: vasárnap és ünnepnap 10,30h 
Az istentiszteleteken minden alkalommal  megterítjük az Úr szent asztalát. 
Az istentiszteletekkel párhuzamosan gyermekbibliakör folyik a gyülekezeti házban. 
 
Közösségi alkalmak:  
 
Hittanórák óvodás kortól 8. osztályig – szerda 17 h 
Ifjúsági óra (közép- és főiskolásoknak) – péntek 18 h 
Elmaradt hittanórák – felnőttek beszélgető köre – hétfő 18 h 
Felnőtt katechézis -  felkészülés keresztségre és konfirmációra – kedd 17,30 h 
Szülők beszélgető köre – a hittan órával párhuzamosan – szerda 17 h 
Gyülekezeti bibliakör – a következő vasárnap igéjére készülünk – kedd 16 h 
Énekkari próba – szerda 18,30 h 
Missziói kör – kézimunka, beszélgetés, ének – kedd 14 h 
Nyugdíjas klub – hónap első hétfője 14 h, és hirdetés szerint 
Házas Hétvége Közössége – havonta egy alkalommal megbeszélés szerint 
 
Ünnepek, kiemelkedő alkalmak:  
 
Igehirdetés sorozat – Hafenscher Károly, lelkész 
   március 17 (hétfő) – március 19 (szerda) 18 h 
Nagycsütörtök – az úrvacsora szereztetésének ünnepe – március 20. 18 h  istentisztelet 
Nagypéntek – Jézus halálának emlékezete 
   március 21. 10,30 h istentisztelet     
         18 h Passióolvasás férfikar szolgálatával 
Nagyszombat – Jézus sírban nyugovása 
   március 22. 18 h áhítat 
         23,30 h feltámadási liturgia, keresztelés és konfirmáció 
Húsvét vasárnap – március 23. 10,30 h istentisztelet 
Húsvéthétfő – március 24. 10,30 h istentisztelet 
Húsvét utáni 1. vasárnap 10,30 h – istentisztelet, igét hirdet Somogyi László református lelki-
pásztor a református általános iskolát bemutatja Pojányi Balázs igazgató adományt gyűjtünk 
az iskola tanulói javára 
 
Március 7. péntek 9 h – nagytakarítás a gyülekezeti házban és a templomban 
Március 8. szombat 9 h – nagytakarítás a templom körül 
Április 27. vasárnap 16 h -  szeretetvendégség: a Biblia szobrokban és versekben – Szemerei 
Gábor és a SZEMEK együttes szolgálatával 
Május 4. vasárnap 10 h – istentisztelet – anyák napja, érettségizők megáldása 
Május 11. Pünkösd ünnepe 
Május 12. Pünkösd hétfő – egyházmegyei csendesnap 
 
Július 6 - 9-ig EKME Külmissziói Konferencia Piliscsabán  

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  

ALKALMAINK  
2008. tavasz 

Simon András : 
 

Áldozat nélkül  
nincs szeretet 


