
     Ott álltunk néhányan a tanár háta mö-
gött. Elıtte pedig a nagy nyolcadikosok, 
akik elvették tılünk a pályát. Nagyhangúak 
voltak eddig. Kérkedtek erejükkel, és most 
jó volt látni, ahogy ezek a nagy és erıs fiúk 
kicsivé válnak, megszégyenülnek. Mi pe-
dig a tanár háta mögött nevettünk is rajtuk. 
Szánalmassá és nevetségessé váltak. S a 
tanári dörgedelem után szépen el is somfor-
dáltak a pályáról.  
Aztán mi is lettünk nyolcadikosok. S a ki-
csik mindig ott fociztak a pályánkon. Mi 
sem jutottunk soha másként játéklehetıség-
hez, csak ha elzavartuk ıket. Jót játszot-
tunk, de az öltözıben, amikor jókedvően és 
harsányan nevetgéltünk, valahonnét távol-
ból, halkan de elcsitíthatatlanul hallatszott 
egykori tanárom hangja, és most nem a régi 
nyolcadikosok, hanem én váltam nevetsé-
gessé és szánalmassá.  
     Kik a mai írástudók és farizeusok? Ta-
lán a nép mai vezetıi? A gyülekezet elöljá-
rói és lelkészei? Az értelmiségiek és vezetı 
beosztásúak? Vagy a katolikusok, akiknél 
annyi külsıség és forma alakult ki a szer-
tartásokban? Vagy azok, akik ma képmuta-
tásból járnak templomba?  
S vajon nem formaság a mi istentisztele-
tünk? Vajon nem jelenik-e meg a képmuta-
tás abban, ahogy én élem meg keresztyén-
ségemet? Vajon vallásos vagyok-e, vagy 
szívem-lelkem szomjazik Isten után? Vajon 
nem lesz-e egyszer minden kicsibıl nagy 
nyolcadikos?  
     Lelkem, vigyázz, készülj fel! – mondja a 
441. énekünk. S ha készülök, vajon el tu-
dom-e kerülni azt, hogy a genetikusan ben-
nem ülı én-központúság uralkodjék raj-
tam? Vajon ha készülök minden tettem és 
döntésem szeretetbıl fakad majd? Mit is 
jelent tehát a felkészülés? Leginkább azt, 
amit az ének is mond:  
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„Istent buzgón kérve..” vagy amit a 31. 
zsoltárral vallunk: „Siess, válts meg engem, 
légy erıs kısziklám, erıs váram!”  
     Az a szerencsénk, hogy a „minden igaz 
vér, amely ránk száll” Ábeltıl Zakariásig 
nem ellenünk, hanem értünk kiált. Mert az ı 
igazságot kérı szavukat mellénk állította 
Jézus vére. A Golgotán teljesedett és teljese-
dik csak Ámósz szava: Áradjon a törvény, 
mint a víz, és az igazság, mint bıviző pa-
tak (Ám 5: 24). Az úrvacsora teszi valóság-
gá a szeretet himnuszának jövendölését, 
hogy megmarad a szeretet (1.Kor 13:13). 
Mi mindenkor tisztátalanok maradunk belül-
rıl. Olyanok, mint a meszelt sír. Egyedül 
Jézus tesz tisztává. Nincs más.  
     A böjti idı alkalmas arra, hogy magunk-
ba szálljunk, hogy magunkkal szemben 
ıszintén keressük tetteink, döntéseink, külö-
nösen pedig a vallással, hitünkkel kapcsola-
tos megnyilvánulásaink mozgatórugóit.  
A böjti idı alkalmas arra, hogy Jézusra fi-
gyeljünk, s meglássuk, hogy milyen nagy 
érték és felelısség az a szabadság, amellyel 
megajándékozott, és amire elhívott minket.  
     Tudom, legtöbben kisemberek vagyunk. 
Nem sokat számítunk abban, hogy a világ 
léte merrefelé halad. Mégis, mivel a tenger 
is sok apró cseppbıl áll, mivel a bort is sok 
szılıszembıl sajtolják, ezért a magunk apró 
megtérése, igazsága, alázata, irgalma mégis 
formálja a világ ízét-zamatát. 
     Ezután is lesznek még futballpályák.  
A nagyok elıl elfoglalják a kicsik, és a ki-
csik elıl a nagyok. S akkor a tanár odaáll 
majd, és hallgatnak a szavára. A nagyok 
megszégyenülnek, de a kicsik nem kuncog-
nak többé a tanár háta mögött, mert tudják, 
egyszer ık is lesznek majd nagyok, ezért a 
tanár szava igazából nekik szól. És ezért 
akkor is – ahogy most is – csak a tanár tud 
nekik nyílt pályát, tágas teret adni.     
    Ámen 

Böjti utakon  
Mt 23:23-36 alapján  



     Jézus búcsúbeszédeibıl való mondata 2008. évi 
igénk: „Én élek, ti is élni fogtok.” (Jn 14:19.) Akkor 
válik jellegzetesen evangéliumi mondattá, ha nem ön-
magában halljuk csupán. Jézus szenvedése és halála 
elıtt mondja magáról, hogy ı él. A jánosi gyülekezet az 
elsı század végén, Jézus halála, feltámadása és menny-
bemenetele után 60-70 évvel foglalta az általa olvasott 
evangéliumba, hogy Jézus él. Jézus él, és életét nem 
szőkíti be a testi halál, nem emlékeinkben hordozzuk, 
nem távolít el tıle az idı. Jézus él. Ez Jézus bizonyság-
tétele önmagáról, és ez a gyülekezet tapasztalata. 
   Jézus életének gyümölcse és megnyilvánulása, hogy a 
gyülekezet, a Jézusban hívık közössége is él. Szenved 
és meghal, terheket visel, és esetleg úgy tőnik, eltávolo-
dott a jelentıl. Mégis a gyülekezet él. A gyülekezet 
élete nem önmagában való élet, hanem Jézus életébıl 
fakadó, Jézus életét hordozó élet. Mert Jézus él, azért 
élünk mi is. Ez ad reménységet a mindenkori gyüleke-
zetnek – adjon nekünk is – arra, hogy többet kívánjunk, 
többet keressünk, mint a földi boldogulás útjait. A gyü-
lekezet jelként küldetett el, a mi gyülekezetünk is annak 
jelzésére küldetett, hogy az élet több, mint a földi bol-
dogulás. 
     Több, nem kevesebb. Tehát fájlaljuk, amikor valakit 
közülünk bántódás vagy nyomorúság ér. Törekszünk 
arra, hogy a világ kihívásai között járható utakat keres-
sünk, hogy pozitív életmintákat adjunk. Közösségeink-
ben a Krisztustól kapott öröm, a keresztyén reménység, 
az elfogadó szeretet képezi azt a hálót, amely megtarta-
ni képes azokat is, akiket megpróbál a sors. Ugyanak-
kor szeretnénk túllátni a földi valóságon, és Isten ígére-
teit szem elıtt tartva várjuk a jövıt. 
     A 2008. évet az Ökumenikus Tanács és a Magyar 
Katolikus Püspöki Kar a Biblia évének hirdette meg. 
Az év folyamán ezért hirdettük meg a folyamatos Bib-
lia-olvasás lehetıségét. Egy, a XVIII. századból ránk 
maradt Szentírásból vett olvasási rendet kínáltunk 
templomba járó testvéreinknek. A rend segítségével egy 
év alatt lehetett a Szentírást végigolvasni. Erre hívta fel 
a figyelmet az a molinó is, amelyet az Ökumenikus Ta-
nácstól kaptunk, s amelyet a templomra függesztettünk 
ki. 
    Szeretetvendégségeinket is igyekeztünk a Biblia Éve 
gondolatkörébe állítani. A februári Teológusnapon Jutta 
Hausman, az Ószövetség professzora tartott elıadást 
arról, hogy mennyire áthatja az élet szeretete az Ószö-
vetség világát. Áprilisban Szemerei Gábor és Györgyi 
énekei mutatták be, milyen az, ha az ember a Szentírá-
son tájékozódva hordozza gondjait és kétségeit. No-
vemberben Bálintné Kis Beáta missziói munkájáról 
halottunk, és november végén a Biblia zenéje címmel 
Szabó Balázs tartott elıadást énekkarunk szolgálatával. 

Az új munkaévben, 2008 ıszétıl kezdve, tavalyi lelké-
szi jelentésemhez hően az Országos Egyház által köz-
zétett gyülekezeti munkaterv alapján, a Növekedés 
címmel az ifjúsági kör és az Elmaradt hittanórák c. fel-
nıtt beszélgetı kör is a Szentírás megismerésével fog-
lalkozik. Reformációi ünnepünket is meghatározta az 
év tematikája. Bár meghívott elıadónk, Csepregi Zol-
tán, az EHE rektora betegsége miatt nem tudott eljönni, 
mégis tartalmasan ünnepeltünk együtt templomunkban. 
A Biblia és a Biblia-olvasása nem kampánycél. Az év 
végén beszélgetésre hívtak a Malom-házba az ádventrıl 
illetve a Biblia évérıl. A beszélgetésre készülve fogal-
mazódott meg bennem, mennyire célt tévesztünk, ha a 
Biblia-olvasást akciónak, projektnek degradáljuk. A 
Biblia olvasása számunkra olyan, mint a lélegzetvétel. 
Az ige utáni vágy független mindenféle kampánytól. 
Azért olvassuk a Szentírást, mert abban a Jézus Krisz-
tusról szóló elsı, leghitelesebb tanúságtételt találjuk. Ez 
a szomjúság, ez a kiolthatatlan vágy vonz bennünket az 
istentiszteletre és a gyülekezet közösségeibe. 
Ezt a szomjúságot, az ige utáni vágyakozást, az Isten 
igéjével való feltöltekezés alkalmait nevezem életjelek-
nek. Mert a világban eredményeket mutatnak fel, szá-
mokkal igazolnak, statisztikákat vonultatnak fel a jól 
végzett munka bemutatására. A gyülekezet életét azon-
ban nem jellemzik a számok. Hiszen az életünk Jézus-
ból eredı. Ezért csak az mutatja élet-képességünket és 
eleven voltunkat, hogy Jézus Krisztushoz kötıdünk. 
Az istentiszteletek – mint életjel  
     Az istentisztelet a gyülekezet közös ünnepe. Egy-
szerre hordozza az állandóságot és a naprakészséget, a 
misztikumot és a látható világ vonásait. Az állandósá-
got jelenti az istentisztelet rendje, az énekek, a felolva-
sott igék, a naprakészséget pedig az igehirdetés, az 
imádságok tartalma igyekszik biztosítani. Törekszünk 
arra, hogy minden istentiszteletnek mai mondanivalója 
legyen, hogy az igehirdetés felkészítsen és segítsen a 
mindennapi élet kérdéseinek megválaszolására. A rég-
rıl örökölt formák, mozdulatok és dallamok – az isten-
tiszteletnek állandóságot hordozó elemei – biztosítják 
az elmélyülést, és biztos alapokon tartják hitünket. 
Meg vagyok gyızıdve arról, hogy a Krisztustól kapott 
élet megéléséhez nélkülözhetetlen, hogy részt vegyünk 
a gyülekezet istentiszteletén. Az evangélikus gondolko-
dás ezen a téren látásom szerint szabadabb minden más 
felekezetnél. Nincs kötelezı istentiszteleti látogatás, 
nem az határozza meg a gyülekezethez való tartozást, 
különösen nem a Jézus Krisztusba vetett hitet, hogy 
járunk-e templomba vagy sem. A részvétel nem jelzi 
azt, hogy hálásak vagyunk-e Istennek vagy sem. Min-
denki szabadon döntheti el, hogy jön-e, jár-e vagy sem. 
Azt a tapasztalatot azonban szeretnénk megosztani 
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Életjelek 
Lelkészi jelentés a 2008. évrıl 



„Kitártuk a templomajtót ….” 
„Íme, nyitott a jtót adtam eléd,  amelyet senki sem zárhat be…” (Jel 3,8). 
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állók közül többen részt tudtak venni a révfülöpi 
Ordass Lajos Oktatási Központ által szervezett képzé-
sen. 
     Évek óta törekedtünk arra, hogy az istentisztelettel 
párhuzamosan gyermekbibliakörök is folyjanak.  İsz-
tıl kezdıdıen újabb lendületet kapott ez a szolgálat, 
amelynek egyik eredménye lehet, hogy kisgyermekes 
családok is együtt tudnak jönni istentiszteletre, hiszen 
az igehirdetés idejére a gyermekek különvonulnak, és 
saját nyelvükön hallgatják Isten igéjét. Ebben a szolgá-
latban Sterczer Frigyesné, Knitlhoffer Ferencné, Vég-
vári Tamásné, Tarné Lukács Gabriella vállalt szerepet. 
A szentségek – mint életjel  
     Jézus Krisztus különleges ígérete, hogy halálából és 
feltámadásából részesedünk olyan egyszerő cselekmé-
nyek által, mint a vízben való mosakvás és a kenyér és 
bor elfogyasztása. Annyira egyszerő mindez, és mégis 
Jézus igéje és ígérete révén a gyülekezet legfontosabb 
életjele a keresztség és az úrvacsora. „Aki hisz és meg-
keresztelkedik, az üdvözül” - mondja Jézus. Más he-
lyen pedig így szól: „Aki nem születik víztıl és Lélek-
tıl, nem mehet be Isten országába”. Az úrvacsoráról 
pedig ezt mondja: „Aki eszi az én testemet és issza az 
én véremet, nem lát halált soha, hanem átment a halál-
ból az életbe”. Ezért örülök annak, hogy gyülekeze-
tünkben annyira fontosnak tartjuk ezeket az ajándéko-
kat. Mert amíg Jézus táplál, addig valóban élünk. 
Székesfehérváron minden vasárnapon, Fehérvárcsurgón 
és szórványainkban havonta egyszer terítjük meg az Úr 
asztalát. Gyakran visszük házhoz vagy kórházba is a 
szentséget. 
    A szentségek életjeléhez kötöm a gyónásban való 
részvételt is. Hadd emlékeztessem testvéreimet arra, 
hogy evangélikus egyházunk kezdetben nagy hangsúlyt 
helyezett az egyéni gyónás szükségességére, csak a 
XVII. század második felétıl szorította ki azt a közös-
ségi önvizsgálat. Ma újból le kellene gyıznünk ezzel 
szembeni gátlásainkat, hiszen amikor ennyi teher nehe-
zedik ránk, és ennyire szükségünk van megtartó erıkre, 
különösen is fontos, hogy megtaláljuk a békességre 
vezetı utat. 
S bár nem szentség, mégis – mivel az úrvacsora kiszol-
gáltatásának elıfeltétele – megemlékezem a konfirmá-
cióról és hozzá kapcsolódóan az útrabocsátó áldásról. 
Ebben az esztendıben az elızı huszonöt évhez képest 
legkevesebben, mindössze öten, konfirmáltak. Megállí-
tott ez az adat, amikor statisztikánkat készítettük. Sok-
féle okot lehetne keresni és találni. Olyanokat is, ame-
lyek az én munkámhoz kötıdnek – látogatások irá-
nyultsága, az elızı nemzedékek nevelése, a gyülekezet 
vonzó ereje, stb. - és olyanokat is, amelyek külsı ténye-
zık – korszellem, gyermekek túl szabad nevelése, for-
mák elavulása, tévképzetek a konfirmációról, érték-
vesztés, stb. Fontosnak tartom, hogy egyrészt én ma-
gam is keressem a kibontakozás lehetıségeit, másrészt 
el ne keseredjünk, mert az egyház valóban nem szá-
mokból él, hanem az élı Jézus ajándékaiból. 

mindenkivel, hogy az istentisztelet az élet ünnepe, ahol 
Jézus Krisztus bıven adja ajándékait: a bőnbocsánat, az 
örök élet kincseit, s ahol újra és újra megtapasztaljuk, 
hogy Jézus minket is megelevenít. Ezért hívunk min-
denkit templomainkba, ezért állunk készen arra, hogy 
ágyhoz vagy lakáshoz kötött testvéreink számára ottho-
nukban ünnepeljük Krisztus jelenlétét, ezért olvasható a 
legtöbb igehirdetés gyülekezetünk honlapján. 
     Az elmúlt év folyamán Székesfehérváron 79, 
Fehérvárcsurgón 57, szórványainkban (Agárd, Sárosd) 
49 istentiszteletet tartottunk vasárnap és ünnepnapon. 
Ezen kívül Székesfehérváron 2 ökumenikus áhítatot, 5 
zenés áhítatot, 5 családi istentiszteletet, 12 hétközi isten-
tiszteletet, 7 evangélizációs estét tartottunk. 
Fehérvárcsurgón 3 ökumenikus alkalom és egy családi 
istentisztelet, szórványainkban 3 ökumenikus alkalom 
és 2 családi istentisztelet zajlott.  Az istentiszteleteken 
való részvétel az elmúlt évek során nem változott jelen-
tısen és tendencia szerint. 
Istentiszteleteinken az igék felolvasásában és az egyete-
mes imádság könyörgéseiben a gyülekezet tagjai részt 
vesznek. Ezzel szeretnénk kifejezni, hogy a gyülekezet 
valódi közösség, nem alkalmazkodik a fogyasztói társa-
dalomhoz, hanem alkotó és cselekvı tagja szeretne len-
ni saját életének, részese és hordozója a misszió pa-
rancsnak. Ezzel szeretnénk erısíteni azt a reformátorok-
tól örökölt hagyományt, hogy Isten elıtt nincs más köz-
benjárónk, mint az élı Jézus Krisztus, akinek színe elé 
mindannyian és egyformán járulhatunk. A Biblia Évé-
nek igéje kissé megváltoztatva vált jelmondattá: 
„Boldog, aki olvassa..”. A Jelenések könyvében (1:3) 
pontosan ezt találjuk: „Boldog, aki felolvassa”. Örülök, 
hogy ebben a boldogságban, Istentıl áldott elhívásban 
annyian részesedhettek már Székesfehérváron, 
Fehérvárcsurgón és szórványainkban is. Az elmúlt év 
folyamán az igehirdetés szolgálatában Fehér Károly és 
Pethı Judit testvéreim vettek még részt. Hálás vagyok 
azért, hogy ilyen munkatársakat kaptam Istentıl. Sok 
más igehirdetıt is hallgathattunk:  a teológusnapon és 
szupplikáción, az ökumenikus imahét során, helyettesí-
téskor, a református iskolának szánt győjtés alkalmával, 
finn barátaink látogatásakor, a szószékcsere kapcsán. 
Az istentisztelet valóban nem egyszemélyes szolgálat, 
hiszen a felolvasókon kívül szolgálnak kántoraink – 
Szebik Attila, Csekéné Bányai Erzsébet, Rumy Mari-
ann, Bencze Réka, Rumy Balázs, Bányai Irén, Nagy 
Ágnes -, gyakran énekel az énekkar, Csekéné Bányai 
Erzsébet vezetésével. A templomot és a gyülekezeti 
házat Sterczer Frigyesné tartja tisztán családja segítsé-
gével, a templom környékéért Pirka Lajos gondnok vál-
lalt felelısséget. Az oltárdíszítésre illetve az istentiszte-
letek elıkészítésére tíztagú csoport alakult (Varga 
Ferencné, Barkó Jolán, Pirka Lajosné, Bányai Zsuzsa, 
Szıke Ferencné, Kocztur Klára, Stermeczky Jenıné, 
Fehér Károlyné, Falussy Ferencné, Prépost Károlyné és 
Rumy Imréné), ık osztják be egymás között a vasárnapi 
szolgálatokat. A vasárnapi oltárdíszítés szolgálatában 



 4 GYÜLEKEZETI HÍRMONDÓ 

hittanosok is, ık is sok külön alkalmat tartanak maguk-
nak és a gyülekezetnek. Idén újdonság volt az ifjúsági 
vagy családi istentisztelet, amelyeket ık szerveztek és 
ık adták formájukat. Elmaradt hittanórák – a dolgozó 
korosztály közössége. A Házas Hétvége közösség is 
igen bensıséges közösség, meghívás alapján lehet ebbe 
bekapcsolódni. Az Énekkar, a munkatársi kör, a Misz-
sziói kör, a Nyugdíjas klub illetve a presbitérium is 
valódi közösséget alkot. (Kiss László és Rózsa, Prépost 
Károly és Judit, Csekéné Bányai Erzsébet, Kárász 
Lajosné, Molnár Gyuláné, Pirka Lajosné a közösségve-
zetık) 
     Az élet jele a kifelé végzett szolgálat is: a Krízisköz-
pontban zajló munka (Somogyfoki Lászlóné és Mészá-
ros Magdolna vezetésével), a kórházi beteggondozás 
(Kárász Lajosné vezetésével), a temetıgondozás (Nagy 
Sándor szolgálata), az Egymásért Élni Alapítvány mun-
kája (Végvári Tamás a kuratórium elnöke). 
     A gyülekezet mőködtetésében is sokan részt vesz-
nek annak érdekében, hogy az egyház szervezetének és 
a világ rendjének is megfeleljünk. Hadd említsem az 
irodai adminisztrációt (Havasi Albertné munkája), a 
pénzügyi tevékenységet (Gyurkovics Ferencné, 
Göndörné Farkas Eszter, Nagyné Lang Julianna mun-
kája), a gondnoki tevékenységet (Pirka Lajos gondnok 
tevékenysége) és a külföldi és a városi civil kapcsolato-
kat (Mescha Wilfried és Clement Lajos szolgálata) és a 
gyülekezeti Hírmondót (szerkeszti Prépost Károly és 
Rumy Imre). 
 
Köszönöm a figyelmet.  
 
   Bencze András 
 
 
 
 
 
 

Ebben az esztendıben lényegesen többen készülnek 
konfirmációra – Székesfehérváron 15 fiatal indult neki 
a felkészülésnek ısszel, most 12-en vannak, Agárdon 
egy leány, Fehérvárcsurgón ketten részesülnek felkészí-
tésben. Ez nem ok elbizakodásra, sıt inkább kevésnek 
mondható, hiszen két évfolyam hittanosait jelenti ez a 
szám. 
Az útrabocsátó áldást nyolc éve gyakorolja gyülekeze-
tünk. Az érettségizı fiatalokat hívjuk újból hitvallásté-
telre és áldásra a ballagás utáni és az érettségit megelı-
zı vasárnapon. Valóban megerısít a felnıtt életben, 
Jézus melletti elkötelezettségben ez a találkozás. Hadd 
váljék ez a lehetıség mindenki számára ismertté! 
A közösségek, mint életjelek  
     A jézusi közösség fontos jellemzıje, hogy tagjai 
figyelnek egymásra. Nyilvánvaló, hogy az istentisztele-
ti gyülekezetnek nincsenek olyan lehetıségei, amelyek-
kel egymás hétköznapi igényeit, gondjait és örömeit 
számon tartsuk. Ezért örömteli, hogy annyi kisebb kör, 
szolgáló közösség mőködik gyülekezetünkben. Nem a 
körök léte az életjel, hanem az azokban kialakult kap-
csolatok, az egymást hordozó szeretet. Ezeket a közös-
ségeket Kiss László felügyelı és Falussy Ferencné tb. 
felügyelı figyelmes és odaadó szolgálatával igyek-
szünk egyben tartani, a gyülekezet életébe integrálni, és 
egyházi és világi törvényeink szerint mőködési lehetı-
ségeiket kiterjeszteni. Hadd soroljam fel ezeket a körö-
ket korosztályok szerint: Hittanórák - öt csoportban 
Knitlhoffer Ferencné, Mayer Károlyné, Szalainé Cseh 
Katalin, Végvári Tamásné és Bencze Andrásné vezeté-
sével. Sokat segítenek még Sterczer Frigyesné, 
Horváthné Vankó Magdolna, Tarné Lukács Gabriella, 
Szebik Attila és Ágnes. Nemcsak a gyerekeket hívjuk, 
hanem szüleiknek is igyekszünk beszélgetési lehetısé-
get, érdekes témákat nyújtani. Fehérvárcsurgón, Agár-
don és Sárosdon Pethı Judit tart hittan órákat. Ifjúsági 
óra péntekenként zajlik – konfirmációtól az egyetem 
lezárásáig terjedı korosztályt foglalja magába. Ahogy a 

Álljon itt gyülekezetünk elmúlt évi statisztikája a régebbi évekkel összehasonlításban 

  2006 2007 2008 

Keresztelés 15 fı 24 fı 12 fı 

Konfirmáció 7 fı 21 fı 5 fı 

Útra bocsátó áldás 5 fı 9 fı 2 fı 

Esketés 11 pár 16 pár 11 pár 

Temetés 21 fı 15 fı 17 fı 

Lelkipásztori beszélgetés 62 beszélgetés 80 beszélgetés 54 beszélgetés 

Látogatás 92 család 173 család 173 család 
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Tisztelt Közgyőlés, Kedves Testvérek! 
 

Krisztus mondja: „A világon nyomorúságotok van, de 
bízzatok: én legyıztem a világot”      (János. 16,33b) 

 

     Társadalmunkat és az élethelyzetünket a félelem és a 
bizonytalanság uralja:  
Zőrzavar van a fejekben: - felborult a stabil értékrend, s 
nem csak a rosszat mondják jónak és fordítva, hanem 
eltőnt a minden értéket jelentı szellemi biztonság. Az 
emberek virtuális világban élnek, reklámokon nınek fel 
és ebbe az irányba orientálódnak. 
Rendetlenség van az emberi viszonylatokban: Azt su-
gallják a médiák, hogy természetes folyamat a válás, 
elfogadott a házastársi hőtlenség, normális dolog az 
egynemőek kapcsolata, büszkén hirdetik függetlenségü-
ket a „szinglik”. 
Rendetlenség és káosz van a világgazdaságban: Igaz-
ságtalanság egyenlıtlenség ural mindent, mert hivatalo-
san is az önzı üzleti érdekeket tartják a gazdasági élet 
mozgatórugójának. S néhány emberé lett a világ, s né-
hány „multi” táncoltatja az egész földkerekséget. 
Rendetlenség van az élethez való viszonyban: Torz gya-
korlatok, életidegen magatartások és életformák, pusz-
tuló természet és betegedı életek is errıl tanúskodnak. 
Rendetlenség van ott, ha a rendért felelısök rendetlen 
eszközökhöz nyúlnak. 
Rendetlenség van ott ahol a rendezettnek tőnı szavak, 
arra szolgálnak, hogy megtévesszenek!   
     Isten népe a gyülekezetünk ebben a riasztó, érték-
vesztett környezetben éli mindennapjait, de nékünk van 
kapaszkodónk; erıs védelmezı kar, vigasztaló áldó kéz, 
mely megvéd, és az önzetlen szeretetet, biztonságot 
adja. 
 

Krisztus mondja: „ Békességet hagyok nektek: az én 
békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, 
ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, ne 
is csüggedjetek. (János 14,27) 
      

     A gyülekezetünk elmúlt évét talán úgy jellemezhet-
nénk, hogy a kiegyensúlyozottság, a békesség, az egy-
másra figyelés és a közösségek erısödésének, növeke-
désének esztendeje volt. 
A gyülekezetünkben élı sejtként mőködı kisközössé-
gekrıl lelkészünk beszámolójában bıvebben hallottunk, 
olvastunk. Számtalan alkalom, esemény színhelye volt 
templomunk és gyülekezeti házunk, amelyekrıl a Gyü-
lekezeti Hírmondóban rendszeresen beszámolókat ol-
vashattunk.  
Nagy öröm, hogy az egyház által szervezett missziói 
konferenciákon, továbbképzéseken és egyházmegyei 
alkalmakon egyre több testvérünk vesz részt, aktívan. 
Ezek az alkalmak adnak lehetıséget a tapasztalatcseré-

re, a más gyülekezetek életének megismerésére, testvéri 
személyes kapcsolatok épülésére és lelki feltöltıdésre. 
Ilyen alkalmak voltak: a Pünkösd Hétfıi egyházmegyei 
nap Bicskén, az Országos külmissziói konferencia vala-
mint a, gyülekezeti munkatársképzés Piliscsabán. Az 
ifjúságot a nyári ifjúsági táborok, és a Kıszegen rende-
zett Szélrózsa találkozó mozgatta meg. Sok fiatal vett 
részt a „72 óra kompromisszum nélkül” nemzetközi 
szervezéső közhasznú tevékenységben, amely során 
környezetvédelmi, és szociális munkát végeztek. 
Az egyházmegyei felügyelık tanácskozó testületének 
gyülekezeti házunk adott otthont, szeptemberben. Ez a 
találkozó folytatása volt a márciusban Csákváron meg-
tartott tanácskozásnak, ahol gyülekezetünkbıl többen 
részt vettek. A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület által 
szervezett, elnökségi és munkatársai találkozó szeptem-
ber elején a révfülöpi, oktatási központban került meg-
rendezésre. Novemberben ugyanitt, az Országos fel-
ügyelıi konferencián is képviseltük gyülekezetünket.  
Sokunk számára fontos, hogy megismerkedjünk az 
evangélikus intézményeinkkel, templomainkkal, kultu-
rális, építészeti kincseinkkel és a bennük élı, hozzájuk 
kapcsolódó testvérekkel. 
A nyár elején több, mint 40 személy vett részt a gyüle-
kezeti kiránduláson Gyırben. Ittzés János püspök úr 
fogadta csoportunkat, bemutatta a püspöki rezidenciát 
és izgalmas érdekfeszítı elıadást hallgattunk meg az 
evangélikusság magyarországi történelmi múltjáról. 
Betekintést nyertünk az öregtemplom, óvoda, iskola, 
szeretetotthon intézményeinek életébe. Délután a Pan-
nonhalmi Apátságot látogattuk meg. A program végén 
pedig az apátság új pincészetében a borkóstolón lazítot-
tuk ki a feszített programban elfáradt testünket és lel-
künket. 
    A 2008. esztendıben négy alkalommal ülésezett a 
gyülekezet presbitériuma, egy alkalommal volt közgyő-
lés, ahol az aktuális feladatokról hozott döntéseket a 
testület. Ezen kívül az elmúlt évekhez hasonlóan au-
gusztus 22-23-án Révfülöpön az Ordas Lajos Oktatási 
Központban tartottunk presbiteri és egyházközségi 
munkatársi együttlétet. Pénteken kirándulás, természet-
járás, balatoni fürdızés után tartalmas programot éltünk 
meg gyönyörő környezetben. Együtt gondolkodtunk, 
terveztünk, a „Növekedés” témakör köré épülı elıadás 
után csoportbeszélgetés zajlott, amit a kezdı- és záró 
áhítat ölelt körül. 
Mindannyiunk számára fontos és egyházunk számára 
nélkülözhetetlen az „ÉLİ KÖVEK EGYHÁZA” címő 
vitaanyag, amely 2008 júliusában készült el Fabinyi 
Tamás püspök és Prıhle Gergely országos felügyelı 
irányításával. Az evangélikus megújulás stratégiáját 
egy elıkészítı munkacsoport készítette. A november-
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ben tartott országos felügyelıi konferencián résztvevık-
kel beszélgettünk, vitatkoztunk errıl. Jelenleg is több 
fórumon, konferencián tárgyalják. 
A fehérvári gyülekezetünkben, a következı hónapokban 
ismerkedünk a stratégiával, megvitatjuk a terv ránk, és 
egyházunkra vonatkozó elképzeléseit. Lehetıségünk 
van összehangolni a két éve elkezdett „gyülekezeti, kö-
zösségépítési” szándékainkkal. Kérem a testvéreket, 
hogy a közeljövıben meghirdetett alkalmakon minél 
nagyobb számban aktívan vegyenek részt, hisz rajtunk 
múlik a jövı formálása.. 
Gyülekezetünk éves pénzügyi beszámolója elkészült, 
amibıl kiolvashatjuk, hogy megállt és kismértékben 
visszafordult az évek óta tartó folyamat, hogy a gyüle-
kezetünk tartalékalapja csökken. 
Hálás a szívünk Istennek, hogy közösségünk elkötele-
zett híveinek adományaiból, egyházfenntartói és temetıi 
járulékokból befolyt bevételek meghaladták kiadásain-
kat.  
Nem végeztük el a költségvetésbe betervezett fenntartá-
si,- felújítási munkákat, viszont a presbitérium októberi 
döntése alapján 1.200.000 Ft-ot visszafizettünk az orgo-
nához felvett hitelbıl az OTP -nek. 
A megfontolt döntés célja, hogy a hitelkamatok növeke-
dése ne terhelje a gyülekezet költségvetését a következı 
években. Az orgonára felvett hitelbıl még 2.800.000 Ft 
maradt, amit folyamatosan kell törlesztenünk továbbra 
is.  
Mindannyian tudjuk és érezzük, hogy nehéz esztendık 
várnak ránk. Reménységünk, hogy minden evangélikus 
testvérünk által Isten iránti szeretetbıl és alázatból befi-
zetett adományaiból és járulékaiból fenn tudjuk tartani 
templomi közösségünket. Urunk, segíts ebben 
mindannyiunkat! 
Életünk során már megtapasztaltuk, hogy a bıkező ada-
kozót megajándékozza Istenünk. 
 

„Minden gondotokat İreá vessétek, mert neki gondja 
van rátok. (1Pétert:5,7)  
 

     Tájékoztatom a kedves testvéreket, hogy a 
fehérvárcsurgói leánygyülekezetünk templomának fel-
újítására pályázatot készíttettünk és adtunk be a „Vidéki 
örökség megırzése” elnevezéső pályázat keretében. A 
torony, a tetıfedés, a homlokzat felújítás és a nyílászá-
rók cseréje szerepel a mőszaki tartalomban. Ha sikeres 
lesz a pályázatunk 15 millió forinttal tudunk a felújítás 
során gazdálkodni. 
     Hálás a szívünk Istennek, hogy Falussy Ferencnét, 
Violkát a 75. születésnapján, 2008 tavaszán köszönthet-
tük. Fehér Károly esperes úr, mindannyiunk „Karcsi 
bácsija” az elmúlt év ıszén töltötte be a 80. életévét. 
Isten iránti hő elkötelezettségük, áldott szolgálatuk fel-
becsülhetetlen ajándék gyülekezetünknek. Urunk áldja 
meg és ırizze meg közöttünk ıket sokáig! 
Örömöm, hogy Bencze András lelkész úrral megértés-
ben, szeretetben együtt szolgálva igyekszünk a gyüleke-

zet javára munkálkodni. Pethı Judit hatodéves teoló-
gusként szolgál gyülekezetünkben, az ÚR akaratából. 
Hatalmas munkát végez fáradhatatlanul a szórványban, 
az ifjúság körében. Köszönjük Judit! 
Köszönjük Istennek, hogy olyan segítı szolgálókat hí-
vott el, akik önzetlen szeretettel végzik a gondnoki, 
kántori, templomi, könyvelési, pénzügyi, adminisztráci-
ós munkát; hogy az énekkari szolgálathoz újabb testvé-
rek csatlakoztak, a hittan oktatásra lelkes odaadó tanító-
kat állított; hogy az újságunk szerkesztésére hozzáértı 
lelkes presbitereket adott; és a templomunk, gyülekeze-
ti házunk tisztaságát, rendjét ápoló testvérekkel ajándé-
kozta meg gyülekezetünket.  
     Az elnökség és a presbitérium nevében szeretném 
megköszönni az elmúlt év során az evangélikus közös-
ségünkben önzetlen szeretettel és odaadással szolgáló 
minden testvérünk aktív munkáját. 
Istenünk áldja meg, gazdagon jutalmazza, és szeretettel 
övezze életüket. 
 
„Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, 
amelyet örökségül választott.” (Zsolt:33,12) 
 
    Erıs vár a mi Istenünk! 
                 Kiss László felügyelı 
 

„A madarak a csillagokat nézik” 
Molnár Gyula emlékkör toborzó 

 

     Mindannyian szerettük Gyula Bácsit – Dr. Molnár 
Gyulát, gyülekezetünk felügyelıjét – állandó és lelkes 
szervezéseiért, nyílt és ıszinte véleményeiért és legin-
kább a belıle áradó szeretetért. 
     Szíve csücske volt az irodalom, ezen belül pedig a 
vers. Közvetlen és kifejezı sorait bizonyára sokan sze-
rették, szeretik ma is.  
     Megırizve az ı „parazsát”, úgy gondoltuk, hogy – 
emlék-éltetıként is – lehetıséget kellene teremteni 
arra, hogy a verset és irodalmat szeretık havonta egy-
egy alkalommal összejöjjenek, ahol versek és gondola-
tok kerülnek terítékre.  
 

Az elsı, ismerkedı és programkialakító találkozásra 
2009. március 19-én kerülne sor 17,30 h kezdettel. 

 

Mindenkit szeretettel várunk, aki szereti a verseket 
hallgatni, mondani, írni. Vagy csak bemutatni egy-egy 
kedves versélményt. Versekkel szolgálhatunk egyházi 
alkalmainkon is, igény szerint. 
 

Gyula bácsit idézve: 
  „Az én szemem is néz a csillagokba, 
  hogy elérjek melegebb hazába. 
  Nem repülve, rögökön botladozva 
  ér céljához a földi vándor lába” 
     
    Dr. Brolly Tamás 



 7 2009. 1. szám 

     A Számvevıszék az elmúlt évben is folyamatosan 
ellenırizte a Székesfehérvári Evangélikus Egyházköz-
ség pénzügyi gazdálkodását, a könyvelésre kerülı bi-
zonylatok tartalmi és alaki megfelelıségét. 
     A 2008-as év során is, az elızı évhez hasonlóan, a 
2006. évben az orgonaépítésre felvett banki hitel bizton-
ságos visszafizetésének figyelemmel kisérése miatt is, 
negyedévente kiértékeltük az egyházközség pénzügyi 
helyzetét. Ezt írásba foglalva, a gyülekezet faliújságján 
kifüggesztve, minden érdeklıdı számára elérhetıvé 
tettük. 
     A tervezett összeget meghaladó bevételek, az or-
szágban kialakult recesszió (válság), a hitelkamatláb 
folyamatos emelkedése miatt, a presbitérium az év vé-
gén 1.200.000 Ft rendkívüli hiteltörlesztésrıl döntött. A 
döntés eredményeként 2008. december 31-én fennálló 
hitelállományunk a tervezett 4.000.000 Ft-ról 2.800.000 
Ft-ra csökkent. 
A gyülekezet a 2008-as évben, a költségvetésben elı-
irányzott 9.971.000 Ft-os bevételt, 11.273.587 Ft ösz-
szegben teljesítette. A tervezett 10.683.500 Ft-os kiadá-
sok ténylegesen 10.928.156 Ft összegben realizálódtak. 
A fenti teljesítések következtében a tervezett 4.419.645 
Ft év végi pénzeszköz állomány 5.477.576 Ft összegben 
teljesült, ami 1.057.931 Ft-tal haladja meg a tervezett 
záró pénzeszközállományt. 
A Számvevıszék a részletes számszaki adatok elemzé-
sétıl eltekint, mert az a zárszámadás részletes ismerteté-
sével bemutatásra került. 
A Számvevıszék megállapította, hogy az egyházakra 
vonatkozó szabályokban elıírt, a lelkészeknek és más 
egyházi személyeknek kifizetett összeget fedezte az év 
során befizetett egyházfenntartói járulék, a nem konkrét 
célra befizetett adomány, valamint a perselypénz össze-
ge. Ennek következtében a részükre kifizetett illetmé-
nyeket személyi jövedelemadó nem terhelte. 
A Számvevıszék az ellenırzés során megállapította, 
hogy a 2008. évi könyvelés a számviteli törvényben 
elıírtak szerint történt, figyelembe véve az egyházakra 
vonatkozó speciális szabályokat is. 
A bizonylatokat az Egyházközség számlatükrében fel-
sorolt jogcímeknek megfelelıen könyvelték le. 
A pénztári és banki bizonylatok havonta, az elıírások-
nak megfelelıen kerültek rendezésre. 
Jónak értékeljük, hogy az átmenetileg szabad pénzesz-
közöket tartós betétként lekötötték, ezzel is magasabb 
kamatbevételt biztosítva az Egyházközség számára. 
     Összefoglalva a Számvevıszék véleményét megálla-
píthatjuk, hogy rendezett, naprakész, szabályos pénztár-
könyvvezetést, banki analitikus nyilvántartást és fıköny-
velést találtunk. Ezért a 2008. évi zárszámadást 
11.273.587 Ft bevétel és 10.928.156 Ft kiadás mellet, a 

presbitériumnak elfogadásra javaslom. 
 
Köszönetemet szeretném kifejezni mindazon Testvérek-
nek, akik ezt a munkát ilyen lelkiismeretesen, pontosan 
végezték, és ezzel a mi ellenırzési munkánkat könnyí-
tették. 
 
  Erıs vár a mi Istenünk!  
 
        Göndör Jánosné  
   Számvevıszék Elnöke  

SZÁMVEVİSZÉKI JELENTÉS 
 

2008. év 

Egyházi események a közeljövıben 
 

 
A Magyar Evangélikus Konferencia (Maek) kétnapos 
konferenciát rendez Révfülöpön az Ordass Lajos Evan-
gélikus Oktatási Központban 2009. március 20. és 22. 
között A LUTHER-RÓZSA SZÍNEI - a kárpát-
medencei evangélikusság sokszínő hagyományai - cí-
men. 
   
A templomépítı - Sándy Gyula címő mősor március 
22-én látható az m1-en, 12 órakor. 
 
Evangélikus istentisztelet közvetítése lesz virágvasár-
nap, április 5-én Miskolcról. Az istentisztelet 11 órakor 
kezdıdik az m1-en, majd délután megismétlik az m2-n. 
 
Tavasz van - Családi hétvége Révfülöpön (április 30. és 
május 3. között) 
 
Nıi hétvége (Révfülöp, május 15. és 17. között)  
 
Missziói napot tartanak egyházkerületeinkben.  
Helyszínek: Kondoros (Dél), Nyíregyháza (Észak), 
Veszprém (Nyugat) Minden érdeklıdıt szeretettel vár-
nak május 23-án! 
 
Férfi konferencia (Piliscsaba, június 19. és 21. között)  
 
Az evangélikus Külmissziói Egyesület (EMKE) július 
5. és 8. között Külmissziói konferenciát és gyermektá-
bort szervez Piliscsabán.  
 
Országos missziói konferencia (Piliscsaba, július 8. és 
11. között) 
 
Egyedülálló szülık és gyermekeik konferenciája 
(Piliscsaba, július 18. és 25. között)   
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GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ 

A 2008. ÉV ZÁRSZÁMADÁSA 
 
     Egy évvel ezelıtt beszámolómat egy - Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írt levelébıl való – idézettel „A jó-
kedvő adakozót szereti az Isten” kezdtem. Most hálát adok a jó Istennek, hogy sok jókedvő testvérünknek mondha-
tok, presbitériumunk nevében is köszönetet, a befizetett összesen 7.434.580 forintért. Ez az összeg költségvetésünk 
bevételi oldalának meghatározó részét képezi, s amely összeg egyházfenntartói járulék, perselypénz és adományok 
címén került befizetésre. Összességében ez egy nagyon szép összeg. Köszönöm minden egyes forintot befizetı 
gyülekezeti tagunknak, hogy az egyházközség mőködési feltételeinek biztosításához, egyéni befizetésével jelentı-
sen hozzájárult. Isten gazdag áldása kísérje az adományozókat! 
Ezek után lássuk a konkrét számokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záró mérleg: 
Elızı (2007.dec.31.) évi pénzeszközök összege:    5.132.145  Ft 
2008. évi bevételek összege:                                             +11.273.587  Ft   
   16.405.732  Ft  
2008. évi kiadások összege:                                              - 10.928.156  Ft 
Pénzeszközök 2008. december 31-én:    5.477.576  Ft 
 
Pénzeszközök megoszlása: 
 Készpénz pénztárban:                               881.065  Ft 
 OTP folyószámla záróegyenlege:          1.479.548  Ft 
 Lekötött banki betét:                              3.116.963  Ft 
 Összesen:                                               5.477.576  Ft 
 

           A gyülekezet adóssága (orgona hitel):        2.800.000  Ft   
 

Megnevezés Terv (Ft.) Tény (Ft.) 

Bevételek összesen: 9.971.000 11.273.587 

Ebbıl:                      -egyházfenntartói járulék 4.000.000   3.764.380 

-adomány    800.000   1.350.000 

-perselypénz 1.200.000   1.220.650 

-adományok orgonára    800.000      834.550 

-céladományok alapítványtól    250.000      265.000 

-temetıfenntartásból    860.000   1.196.000 

-Szf.vár MJV Önkormányzattól    500.000      500.000 

Kiadások összesen: 10.683.500 10.928.156 

Ebbıl:                             -lelkészi szolgálatért   2.119.000   2.119.000 

-nem lelkészi alkalmazott illetménye   448.500 448.500 

-kötelezı egyházi járulékok   213.000 219.087 

-főtés, világítás, víz-csat., szemét kts.   1.660.000   1.733.013 

-temetıfenntartás   350.000 413.377 

-orgona hitel törlesztés   500.000   1.700.000 

Az egyházközségünknél nyilvántartott 760 címbıl 

-egyházfenntartói járulék érkezett: 373  címrıl 

-orgonára adomány érkezett: 115  címrıl 
-egyéb egyházi célra adomány érkezett: 51 címrıl 
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     A számokból kiderül, hogy 2008. évben a gyülekezet pénzeszköz állománya 345.431 Ft-tal emelkedett, a 2007. 
évihez képest, annak ellenére, hogy a hitel állomány a 2008-ban visszafizetett 1.700.000 Ft következtében,  
2.800.000 Ft-ra csökkent. A terven felüli 1.200.000 Ft befizetését az tette lehetıvé, hogy sajnos a templomban, a 
gyülekezeti házban és lakásokban a 2008-ra tervezett felújítások elmaradtak. Az e célokra tartalékolt 1.200.000 Ft-
ot – presbitériumunk októberi ülésén hozott határozata szerint – az orgona hitel terven felüli törlesztésére fordítot-
tuk. A hitel futamideje változatlan maradt. Ennek következtében a még hátralévı idıre (2016. december 15-ig) az 
évenkénti tıketörlesztı részlet, és az azután számított kamat összeg számottevıen csökkent, ami a betéti kamatok 
csökkenése, a hitel kamatok emelkedése miatt is jelentıs. Istennek mélységes hála, gyülekezetünk fizetı, adakozó 
tagjainak pedig sok-sok köszönet, hogy az elızı évekre tendenciózusan jellemzı pénzeszköz csökkenés 2008-ban 
végre megállt, pedig a mőködés rezsiköltségei emelkedtek, és a hitelállományunk is csökkent. 
Örülök, hogy Pál apostol igéjét nem hiába ajánlottam gyülekezetünk tagjainak szíves figyelmébe, és még egyszer 
köszönöm az áldozatvállalásokat. 
     Az Egyházközség 2008. évi zárszámadását a presbitérium 2009. február 19-i ülésén megtárgyalta, elfogadta, 
közgyőlésen történı ismertetését, és a Gyülekezeti Hírmondóban való történı megjelentetését jóváhagyta.  
 
II. A 2009. ÉV KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE  
 
    A 2008-ban elmaradt felújítások megvalósulását is célul kitőzve terveztük meg 2009. év gazdálkodását, amelyet 
a presbitérium 2009. február 19.-i ülésén a következı adatokkal hagyott jóvá: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ahhoz, hogy a 2009. év gazdálkodása a 2008. évihez hasonlóan sikeres legyen, szükséges ismételten kérni és 
kérni, nemcsak az eddig is nagymértékben adakozó testvéreink szíves áldozatvállalását, hanem a gyülekezet építé-
sével újabb evangélikusok bevonását életünkbe és tevékenységünkbe, ami vélhetıen a bevételek alakulására is ked-
vezı hatással lesz.  
Ehhez kívánok minden kedves testvéremnek felelısségteljes, elırelátó gondolkodást, ehhez kérek gyülekezetünk 
valamennyi tagjától együttérzı mindennapi imádságot, nem feledve a Zsidókhoz írt levélben foglaltakat:  
„A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.” 

     
                         Gyurkovics Ferencné 
                            pénztáros, presbiter 

Bevételek összesen:                                          -egyházfenntartói járulék 11.104.000 Ft  

Ebbıl:  4.000.000 Ft 

-adomány  1.000.000 Ft 

-perselypénz  1.250.000 Ft 

-adomány orgonára   850.000 Ft 
-céladomány Alapítványtól 250.000 Ft  

-temetıfenntartásból   860.000 Ft 

-Szfvár. MJV. Önkormányzatától   500.000 Ft 

-F.csurgói templom felúj.pály.Orsz.Egyh.  550.000 Ft  
-F.csurgói templom felúj.pály.a F.csurgói Leányegyházközségtıl:   200.000 Ft 

    

Kiadások összesen: 12.025.000 Ft  

Ebbıl:                                                                       -lelkészi szolgálatért  2.184.000 Ft 
-nem lelkészi alkalmazott illetménye 585.000 Ft 

-kötelezı egyházi járulékok     221.000 Ft 

-főtés, világítás, víz-csat., szemét költség 1.780.000 Ft  

-temetıfenntartás     350.000 Ft 
-felújítások (templom, gyülekezeti ház, lakások)     810.000 Ft 

-orgona hitel törlesztés     350.000 Ft 
-F.csurgói templom felújítás pályázati költség     950.000 Ft 
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2008. évben: 
- Főnyírógép javitása. 
- Mosogató csaptelep cseréje. 
- Ajtózár javítások. 
- Fahíd javítása. 
- Biblia éve transzparens felszerelése a toronyra, majd  
áthelyezése a templomra. 
- A gyülekezeti ház tetejét veszélyeztetı faágak levágása. 
-  Hulladékok elszállítása utánfutóval. 
 

     2009-es terveim között szerepelnek az egyre sürgetıb-
bé váló felújítások, karbantartások : 
- A templom hátsó bejáratánál lévı fahíd teljes felújítása. 
- A gyülekezeti ház nyílászáróinak szigetelése, külsı fes-
tése, valamint a külsı faszerkezetek felújítása , festése. 
A fenti  munkákhoz  a gyülekezet tagjaitól  köszönettel 
fogadok  minden szakmai,  vagy egyéb  segítséget. 
 

     Végül köszönetet mondok önkéntes segítıimnek, akik 
az elmúlt három évben  teendıim  ellátásában támogat-
tak. Név szerint:  Koródi  István,  Tóth Attila,  Szőcs Ist-
ván,  Kósa Imre,  Holló László, Nagy Sándor, Farkas 
Gábor, Clement Lajos, Mescha Wilfried, Prépost  
Károly, Sági Vilmos, Rumy Imre, Sterczer Frigyes, 
Sterczer Frigyesné testvéreknek és feleségemnek Pirka 
Lajosnénak is köszönöm a sok segítséget. 
 
"Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, 
lelkembe erıt öntöttél." (Zsolt. 138/3.) 
 
                                                            Pirka Lajos 
                                                              gondnok 
 

     Gondnoki szolgálatom félidejénél tartva, szeretnék 
egy kis visszatekintést adni az elmúlt három évben vég-
zett munkámról. 
     Gondnokká választásom után azt a célt tőztem ma-
gam elé, hogy  a teendıimet a lehetı legjobb tudásom 
szerint fogom végezni. Mőszaki végzettségem és gya-
korlati tapasztalataim alapján igyekszem a felmerülı 
mőszaki, technikai  problémákat saját munkám-
mal  megoldani, így  is  csökkentve gyülekezetünk 
anyagi kiadásait. 
Természetesen vannak önzetlen segítıim is a gyüleke-
zetbıl, akik szaktudásukkal, vagy egyéb módon támo-
gatnak. Ennek eredményeképpen ezidáig mindössze két 
esetben kellett külsı szakember szoláltatását igénybe 
vennünk valamely berendezés javításához. 
Feladataim közé tartozik a templom, illetve a gyüleke-
zeti ház külsı körzetének rendben tartása. Évente több-
ször szervezek takarítást, de ide tartozik az évenkénti 2-
3 alkalommal történı gyomirtózás és a főnyírás is. 
Az épületeken belül ellenırzöm az elektromos szerelvé-
nyek, világítótestek állapotát, hiba esetén javítok, cseré-
lek. Odafigyelek a vízvezetékrendszer, a vizesblokkok 
állapotára, télidıben a főtırendszer mőködésére. 
Feladatomnak tekintem a gyülekezeti alkalmak 
(istentisztelet, szeretetvendégség, stb.) technikai feltét-
eleinek biztosítását (világítás, főtés, hangosítás). 
Szeretetvendégséghez illetve más ünnepi alkalmakhoz 
segítek a bevásárlásban. Évente visszatérı kedves mun-
kám a karácsonyfa beszerzése, házhoz szállítása és fel-
állítása a templomban. 
Szívesen segítek az "Egymásért Élni" alapítványunk 
kezelésében lévı ingatlanok mőszaki problémáinak 
megoldásában. 
A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány az elvégzett 
munkák közül: 
 

2006. évben: 
- Nagy Tibor nagytisztelető úr temetési szertartásánál 
parkolóhely  biztosítása. 
- A régi orgona bontásánál segítségnyújtás. Az új orgo-
na építéséhez elektromos vezetékek áthelyezése. Az 
orgonamotor vezérlıegységének elkészítése, felszerelé-
se. 
- A templom és a gyülekezeti ház között lévı  elszáradt 
fa  kivágása. 
- Hulladék elszállítása a hulladéktelepre utánfutóval. 
 

2007. évben: 
- Oltár korlát javítása. 
- Templomajtó záródásának javítása (görgı beszerelés) 
-  Csapadékvíz lefolyócsı pótlása. 
-  Harangozó berendezés új vezérlıdobozának elkészí-
tése, felszerelése, beállítása. 
-  Gyülekezeti ház lomtalanítása. 
-  Hulladék elszállítása utánfutóval két alkalommal. 

Gondnoki beszámoló a 2008. évrıl 

Stabat Mater 
 
„Álla az Anya”, mármint a kereszt alatt. Régies fordítás-
ban ez a két latin szó ezt jelenti. Ismétlıdı, de sohasem 
egyforma ünnepeink közül az egyik legcsodálatosabb, 
Húsvét közeleg. Az örömöt megelızi Nagypéntek, a 
gyász és az igazságtalan halál napja. Mária fájdalma 
leírhatatlan, hiszen fiát, támaszát veszítette el. Közülünk 
is sokan hordoznak keresztet, ki kisebbet, ki nagyobbat. 
Mégis mindenki számára van remény, ígéret, ami egy-
ben lehetıség is, mert közeleg Húsvét, a feltámadás nap-
ja. Fordítsuk hát tekintetünket a kereszt, a megfeszített 
Jézus felé és fogadjuk el a halandó számára felfoghatat-
lant, a feltámadást. Ez hitünk alapja. Nekünk hívıknek  
ez jelenti a kiutat, azt hogy kétségeink ellenére mégis-
csak lehetséges a gyızelem. Hozsánna! 
  
     
Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves 

Testvérünknek!  
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Tisztelt Közgyőlés!   Kedves Testvérek! 
      
     Isten iránti hálával és köszönettel kezdem beszámo-
lómat.  Hálával azért, hogy minden, amit elvégeztem 
Isten segedelmével tehettem.  Köszönöm mindenkinek, 
aki segítette munkámat. 
Külön is megköszönöm Havasiné Julikának és Koródi 
István testvéreinknek egész évben nyújtott sok-sok se-
gítségét. Hálás szívvel megköszönöm a hozzátartozók-
nak a rend fenntartásában nyújtott segítséget, a felém 
irányuló szeretetüket és a jó fizetési hajlandóságot. 
Köszönöm családomnak a segítségét és türelmét. 
  
Tisztelt Közgyőlés!     
 
     Jelentem, hogy temetınket 2008-ban is a törvényi 
elıírásoknak megfelelıen, jó színvonalon üzemeltettük. 
A felvetıdött problémákat sikerült mindig idıben, min-
denki megelégedésére megoldani. ÁNTSZ ellenırzés 
2008-ban nem volt. 
A nyilvántartást naprakészen pontosan vezettem. Min-
denrıl folyamatosan tájékoztattam a hozzátartozókat, 
és a presbitériumot. A pénzkezelés szabályait mindig 
pontosan betartottam. 
A temetések (19) rendben, zökkenımentesen zajlottak. 
Ezirányú panasz nem érkezett. 
Rendkívüli esemény történt 2008. 07. 05-re virradóan. 
Ismeretlen tettes(ek) három sírt oly módon megrongál-
tak, hogy a kıvázákat letépték, és mint késıbb kiderült 
a kerítésen kívüli, bozótos szakadékba dobták. 
 A rendırségi helyszínelésrıl jegyzıkönyv készült. A 
tettes ismeretlen címszóval a rendırség az ügyet lezár-
ta. Rongálási kár 50.000 Ft.   
Három esetben jeleztek viráglopást. Az esetekrıl fel-
jegyzést készítettem. 
     Örömmel számolok be az új kút megépítésérıl. 
Nagy tetszést és megelégedést váltott ki a tulajdonosok 
és a látogatók körében egyaránt.   
Hálás szívvel köszönöm meg Kiss László felügyelı 
testvérünknek a tervezésben és a kivitelezésben nyújtott 
segítségét. Valamint Koródi István testvérünknek az 
építés során végzett munkáját, és a szemben lakó Jám-
bor Istvánnak az anyagtárolásban és villannyal nyújtott 
segítségét. 
Külön megköszönöm Nagy István kıfaragó mesternek 
a kút sisakjának adományként történı elkészítését.  Az 
új kút azon túl, hogy szép még sokkal takarékosabban 
is mőködik, mint a régi. 
A régi kúttal 2 hónap alatt elfogyott 25 m³. víz, míg az 
újjal 6 hónap alatt 34 m. Így az éves vízfogyasztás: 59 
m³, ami 30 m³.-rel kevesebb, mint 2007-ben, és 52 m³.-
rel kevesebb, mint 2006-ban. 
 
 

A 2008-as esztendı a számok tükrében.: 
 
Növényi hulladék elégetése: 5 alk. 30h  
Hulladékkezelés: 4 alk. 8h  
Csalára egy utánfutó nem éghetı hulladék: 1 alk. 
Főnyírás: 8 alk. 42h  
Gyomirtózás: 3 alk. 8h  
Hó eltakarítás, síkosságmentesítés 3 alk. 10h  
Fák gallyazása: 2 alk. 10h  
Szombati ügyelet, rend, befizetés: 35 alk. 170h  
    
A fentieken kívül a rövidebb idıt igénybevevı ellenır-
zések, sírújraváltás, eladás és egyéb okból történı ki-
menetel heti 4 - 5 alkalom. 
       
Otthon végzett munka:     
Kézi és számítógépes nyilvántartás naprakész vezetése. 
298 címre csekk küldése.    
Levelezés, telefonos ügyintézés, egyéb.   
       
Temetés: 19, ebbıl nı: 7, férfi: 12, Ev.: 7, Kat.:11      
Nem egyházi: 1, Urnás:8, Koporsós:11        
       
Pénzügyi adatok: 
       
Bevétel: Terv: 860.000 Ft  Tény: 1.196.000 Ft 
Kiadás: Terv:  350.000 Ft              Tény:    413.377 Ft 
       
Kintlévıség: Temetıfenntartói díj: 218.000Ft                              
Sírújraváltás: 85.000 Ft    
Összesen: 303.000 Ft          
       
A kitőzött célok teljesültek, ill. túlteljesültek úgy a 
pénzügyekben, mint a temetıi rend és a nyilvántartás 
területén.     
       
Végül a 2009-es terv számokban:  
Bevételi terv:  860.000Ft       
Kiadási terv:   350.000Ft 
      
2009-ben újra kell váltani:   
5 db  1sz. sírt   
6 db  2sz. sírt   
       
Tervezem a nagy kıkereszt felújítását, valamint a kerí-
tésdrót cseréjének folytatását 50 m hosszban. 
       
  Köszönöm megtisztelı figyelmüket! 
       
 Erıs vár a mi Istenünk!    
      
   Nagy Sándor  
   tem. gondnok 

Temetıgondnoki beszámoló a 2008-as esztendırıl 



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 
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E-mail: 
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Pethı Judit lelkész jelölt 
Mobil: (06) 20 824 5506 

E-mail: 
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EVANGÉLIKUS  

EGYHÁZKÖZSÉG 

SZÉKESFEHÉRVÁR Szeretettel kérjük, támogassa adója 1%-ával egyházunkat és alapítványunkat!  

Magyarországi Evangélikus Egyház Technikai száma: 0035 

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

Alapítványunk bankszámlaszáma: 10200232-29375211  

Gyülekezeti programok 2009. tavaszán 

 

Székesfehérvár    

Március 21. Szombat 10 h Egyházmegyei hittanverseny 

Április 6-8. Hétfı - szerda 18 h Nagyheti áhítatsorozat 

Április 9. Nagycsütörtök 18 h Az úrvacsora szerzésének ünnepe 
Április 10. Nagypéntek 10,30 h Jézus kereszthalála 

    18 h Passióolvasás 

Április 11. Nagyszombat 18 h Jézus sírban nyugovása 

    20,30 h 
Feltámadási liturgia,                         
felnıtt keresztelés 

Április 12. Húsvét 10,30 h Jézus feltámadása 

Április 13. Húsvét hétfı 10, 30 h Az élı gyülekezet 

Május 3. Vasárnap 10,30 h 
Anyák napja 

Útrabocsátó áldás 

Május 10. Vasárnap 10 h 
Egyházkerületi énekkari találkozó 

Nemescsón 

Május 21. Csütörtök 
10,30 h 

Mennybemenetel ünnepe 
18 h 

Május 31. Pünkösd 10,30 h A Szentlélek kiáradása 

Június 1. Pünkösdhétfı 10,30 h A Szentlélekbıl élı gyülekezet 

    9 h -16 h Egyházmegyei gyülekezeti találkozó 

Június 6. Szombat 16 h Konfirmációi vizsga 

Június 7. Vasárnap 10,30 h Konfirmáció 

Fehérvárcsurgó    

Április 10. Nagypéntek 9 h Jézus kereszthalála 

Április 12. Húsvét 5 h 
Jézus feltámadása 

Feltámadási liturgia 

Május 24. Vasárnap 9 h Konfirmáció 

Május 31. Pünkösd  9 h A Szentlélek kiáradása 

Agárd    

Április 10. Nagypéntek 15,30 h 
Jézus kereszthalála 

Úrvacsorai istentisztelet 

Április 12. Húsvét 11 h Jézus feltámadása 
Május 24. Vasárnap 16 h Konfirmáció 

Május 31. Pünkösd 11 h A Szentlélek kiáradása 

Sárosd    

Április 12. Húsvét 16 h 
Jézus feltámadása 

Úrvacsorai istentisztelet 

Május 31. Pünkösd 16 h 
A Szentlélek kiáradása 

Úrvacsorai istentisztelet 


