
Nagypéntek 
 

Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel 
azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, ak-
kor mindenki meghalt; és azért halt meg mindenki-
ért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, 
hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. (2 
Kor 5:14-15) 
 

A Jelenések könyvében azt mondja Jézus az egyik 
gyülekezetnek: „Tudom, hogy van benned állhata-
tosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fá-
radtál meg, de az a panaszom ellened, hogy nincs 
meg már benned az elsı szeretet.” (Jel 2:3-4)  
Nagyhéten azért emlékezünk újra és újra Jézus 
szenvedésére és halálára, hogy ez az elsı szeretet, 
Krisztus szorongató szeretete újra és újra megra-
gadjon, átjárjon.  
Mert ez a szeretet a kiindulópont. Enélkül, Krisz-
tus szeretete nélkül keresztyénségünk csak vallá-
sosság, emberi erılködés. Krisztus szeretete nélkül 
hitünket fenyegeti a képmutatás, a felszínesség.  
Krisztus szeretete a kiindulópont.  
 

Ittzés János püspök Evangélikus Életben megjelent 
írásait foglalja magába a Hacsak c. könyv. Ennek 
elızetesében írja Szabó György egyházkerületi 
felügyelı: „amilyen a kapcsolatunk egyenként az 
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Istennel, olyan a kapcsolatunk a többi emberrel is.” 
A „kapcsolatunk” azonban nemcsak annyit jelent, 
hogy mennyire kapcsolódunk Istenhez, hanem 
sokkal inkább azt jelenti, mit tapasztaltunk abból, 
hogy Krisztus szorongató, meg nem érdemelt sze-
retettel szeret minket. Mert a világban többnyire 
úgy ítélnek: „megbocsátok, ha bocsánatot kér”, 
„segítek, ha látszik rajta, hogy ı is tesz magáért 
valamit”. Krisztus azonban megelız minket szere-
tetével. Már akkor meghalt értünk, amikor bőnösök 
voltunk. (Róm 5,8) Megbocsátott – és sokszor csak 
akkor vesszük észre bőneinket, amikor azokat meg-
bocsátotta, szabadságot ad – és sokszor csak akkor 
vesszük észre, milyen kényszerpályákon mozog-
tunk, amikor megszabadultunk tılük. Így élünk 
annak, aki értünk meghalt és feltámadott. 
 

A kiindulópont Krisztus szeretete. Áldott legyen 
Isten, hogy évrıl évre megkeres és megszólít min-
ket, emlékeztet erre a szeretetre, amely szinte szo-
rongató erıvel körülvesz, kísér minket, amely 
szüntelenül jelen van napjainkban.  
 

Isten áldja meg nagyhetünk ünnepeit, igehallgatá-
sunkat, úrvacsorai közösségünket, hogy ez a meg 
nem érdemelt szeretet éltessen és mozdítson min-
ket. Ámen.  
   Bencze András 

Húsvét 
 

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

Jézus Krisztus meghalt, és harmadnapra feltámadt. 
Ez hitünk középpontja, ezt ünnepeljük Húsvétkor, 
sıt az év minden vasárnapján. De hogy ennek a 
mondatnak – Jézus Krisztus meghalt, és harmad-
napra feltámadt - valójában micsoda jelentısége 
van, csak akkor kezdjük igazán megérteni, amikor 
megérint a halál közelsége. Amikor hirtelen döntı 
kérdéssé válik, hogy mi is történik földi életünk 
után, mert betegség emészt, mert öregszünk, mert 
szerettünk elırement. Jézus Krisztus meghalt, és 
harmadnapra feltámadt! Van hát remény! Az Élet 
gyızött a halál felett! 
 

Végzıs voltam a soproni Líceumban, amikor Isten 
magához szólította szeretett igazgatónkat, Dr. 
Lampérth Gyulát. Régóta nagy beteg volt, mégis 
rendíthetetlenül küzdött iskolánk fejlıdéséért. 
Szinte minden diákot (akkor 700-an tanultunk a 
Líceumban!) névrıl ismert. Fájó szívvel búcsúztat-

tuk el ıt. Emlékeim lassan megfakulnak, de egy 
valamit nem tudok elfelejteni: Igazgató Úr kívánsá-
gát. Azt kérte, hogy a temetésén a Gyızelmet vettél 
címő ének szóljon (388 az Evangélikus Énekes-
könyvben). A gyıztesek felhıtlen öröme sugárzik 
ebbıl a mőbıl. Ott álltunk a koporsó közelében, s 
diadalmasan énekeltük: 
 

Mért félne szívem? Él az én Uram, 
Békesség Királya, Benne nyugta van, 
İ a diadalmam, pajzsom, életem, 
Szívemben már nincsen semmi félelem. 
Gyızelmet vettél, ó, Feltámadott! 
Dicsıséggel fényes a diadalod! 

 

Ez volt az ı hitvallása! Betegségben, halálban is a 
gyıztes Megváltóra, Jézus Krisztusra nézett. Arra a 
Jézusra, aki legyızte a halált, aki reményt hozott, és 
értelmet az életünknek. İ bennünket is magához 
hív, mert nála vannak a halál és a pokol kulcsai. De 
ezekkel a kulcsokkal nem bezárni, hanem kiszaba-
dítani akar minket! Tekintsünk hát mi is a gyıztes 
Krisztusra, a mi Szabadítónkra!  
    
   Lázárné Tóth Szilvia Áldott húsvéti ünnepeket  

kívánunk minden kedves 
Testvérünknek! 
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Ne gyızzön le téged a rossz, 
hanem te gyızd le a rosszat a jóval! 
Rm 12:21. 

A Jó szolgálatában 
 
Nagytisztelető Közgyőlés! 
Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 
Tobias Clausnitzer, a XVII. sz-i westfaliai lelkész ismert 
énekének – a 274. éneknek – egy mondata adja meg alapját 
annak, ahogyan összegezzük gyülekezetünk elızı évét: „A 
jót mibennünk Te kezdd el, / S te támogass kegyelmed-
del!”. Mert azt feltételeztük, hogy Pál apostol évi igének 
választott szava több mint atyai jókívánság vagy intelem, 
több mint erkölcsi útmutatás. Bár körülötte valóban életvi-
teli tanácsokat ad az apostol, de ez a mondat összefoglalás-
ként illetve kezdetként áll az elızı illetve következı részek 
között. Ezért is lehetünk bizonyosak abban, hogy mélyebb 
gondolatokat kereshetünk évi igénkben. 
Ebben az értékvesztett világban bizonyosan elsı kérdés az 
volna: de mi a jó, hogyan cselekszem a jót. Hiszen ami jó 
az egyiknek, nem jó a másiknak. Hálát adunk Istennek, 
hogy bár nem mentesített bennünket a gondolkodás, a tájé-
kozódás felelısségétıl, Önmagából, mint a jó forrásából, 
sıt mint a legfıbb Jóból részesített az ige és a Szentlélek 
által. Ezért tartjuk folyamatosan szükségesnek, hogy csalá-
di és gyülekezeti közösségben olvassuk, hallgassuk, tanul-
juk és tanulmányozzuk Isten igéjét. Ezért járulunk hétrıl 
hétre az oltárhoz, ahol az úrvacsorában Jézus, a Jó, testét 
és vérét, teljes valóságát adja nekünk. S ezért bátorítjuk 
testvéreinket, hogy betegségük idején is hívják magukhoz 
lelkészeinket az úrvacsorával. Mert nem saját erınkkel, 
nem viszonylagos értékekkel, hanem a Jóval, Jézussal le-
het legyızni a rosszat. 
Nem mentesített bennünket Isten a döntés és a cselekvés 
olykor nehéz feladatától, hiszen Pál apostol azt mondja: 
„Te gyızd le…”. Bár olykor sziszifuszi küzdelemnek érez-
zük, ahogyan helyt állni igyekszünk az élet értékeiért: az 
igazságért, a szeretetért, a békességért, a hőségért. Volt, 
amikor keserőség, kétségbeesés jelezte vereségünket, ami-
kor bőn és halál vett erıt rajtunk. De Isten igéje megerısí-
tett, megvigasztalt. Mert amikor azt mondja: „Gyızd le!”, 
nem lehetetlen célt állít elénk, hanem Jézusnak a kereszten 
vívott harcát, ahol megtörte a bőn és a halál erejét. Amikor 
mi vereséget szenvedünk, amikor nem sikerül gyıznünk a 
rossz felett, Jézushoz kiáltunk, ahogyan Ordass Lajos éne-
kébıl tanultuk: „Könyörgı hittel várom, és hívom Jézu-
som. Feléje ím kitárom Ellankadó karom. Úr Krisztus, 
életem, Tevéled bármi érhet, ha támogatni kérlek, a bőnt 
legyızhetem.” (GYLK 820)  
Az elmúlt év igéje feltételezi azt, hogy szabadok vagyunk 
a cselekvésre, ha a Jó, Jézus szolgálatában állunk, ha İ 
vont minket hatalma alá. Ezért évi igénk megalapozta a 
Reformáció 500. évfordulójára készülı egyházunk által a 
2011. esztendıre kijelölt témát: Reformáció és szabadság. 
Mivel a jó szolgálatában kívánunk állni, nem volt kérdés 
az elmúlt esztendıben sem, hogy gyülekezetünk tevékeny-
ségének központjába Isten igéjét, illetve az ige köré gyüle-

kezetı közösségeket állítottuk. Mielıtt azonban ezekrıl 
beszámolnék, néhány olyan eseményrıl emlékezem meg, 
amelyben a szolgálatban állás, szolgálatba állítás jelent meg 
hangsúlyosan. 
 
Püspökválasztás 
A 2011. esztendı jelentıs eseménye volt egyházunkban a 
püspökválasztás. Ittzés János püspök testvérünk tizenegy 
évi püspöki szolgálat után az elmúlt év júniusában hatályos 
egyházi törvényeink szerint nyugdíjba vonult. A Nyugati 
(Dunántúli) Egyházkerület újraindításában végzett jelentıs 
munkájáért legyen Istené a dicsıség és a hálaadás. 
Ma már olyan természetesnek tőnik egyházkerületünk léte, 
ám elismertségéért, az egyházkerület összetartozás-
tudatáért, az újraindult kerület lelki irányba állításáért sokat 
kellett fáradoznia. Ittzés János püspöki szolgálatáért egy-
házkerületünk június 18-án ünnepi istentiszteleten adott 
hálát a gyıri Öregtemplomban. 
A püspökválasztás folyamatában engem is jelöltek. A vá-
lasztásra való felkészülés folyamatos szellemi-lelki felké-
szültséget követelt. Szeretném megköszönni a gyülekezet-
nek, hogy ebben egységében is és személyenként is nagy 
szeretettel hordozott és támogatott. 
Egyházkerületünk gyülekezeteinek választása Szemerei 
János addigi kaposvári esperesre esett. Beiktatása június 25-
én történt Gyırött. Életére és szolgálatára ezúton is kérjük 
Isten áldását. Hisszük, hogy ıt is – elıdjéhez hasonlóan – a 
Jó, a Lélek állította szolgálatba. 
 
Pethı Judit búcsúztatása 
Július 31-i istentiszteletünk keretében köszöntünk el Pethı 
Judit lelkésztestvérünktıl, akit Szemerei János püspök au-
gusztus 1.-jétıl a Nagyalásony-Dabrony-Nemesszalóki Tár-
sult Egyházközségbe helyezett beosztott lelkészként. 
Pethı Judit elıször ötödéves teológusként, majd végzıs 
hallgatóként, végül két esztendıt beosztott lelkészként töl-
tött gyülekezetünkben. Szolgálatának állandóságát, hőségét 
különösképpen a fehérvárcsurgói fília és szórványgyüleke-
zeteink tapasztalhatták. Reménységünk, hogy az elkezdett 
jó munkát folytatja az Úr közöttük. 
Pethı Judit testvérünk parókusi alkalmassági vizsgálaton 
állta meg helyét, és ez év január 14-én beiktatta Polgárdi 
Sándor esperes új gyülekezetébe. Áldja meg ıt az Úr, aho-
gyan közöttünk megáldotta! 
 
Lázárné Tóth Szilvia érkezése 
Szemerei János püspök szeptember 1-jétıl gyülekezetünkbe 
helyezte Lázárné Tóth Szilvia beosztott lelkészt. Már szen-
telésén részt vehettünk Celldömölkön, augusztus 5-én, meg-
ismerkedhettünk vele a munkaévet kezdı gyülekezeti talál-
kozón. Férjével nem egyházi lakásban, hanem saját maguk 
számára bérelt lakásban laknak, amelyhez a gyülekezet havi 
25.000 Ft támogatással járul hozzá. 
Lázárné Tóth Szilvia lelkészt a különbözı közösségek – 
szórványainkat és fíliánkat is beleértve – hamar megszeret-
ték. Kérjük Istent, hogy támogassa ıt is az Úr kegyelmével, 
hogy a neki adott karizmák által erısödjék bennünk is a jó. 
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„Kitártuk a templomajtót ….” 
„Íme, nyitott a jtót adtam eléd,  amelyet senki sem zárhat be…” (Jel 3,8). 
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kel kísérnek. Ám az áldás több a jókívánságnál. Az áldás az 
élı Isten nekünk adott ereje. Amikor azt kérjük: „a jót mi-
bennünk Te kezdd el!”, amikor a Jó szolgálatára szenteljük 
magunkat – legyen az gyermeknevelés, házasságkötés, 
gyülekezeti szolgálat vállalása – akkor Isten mellénk áll 
mennyei világának minden lelki áldásával. Az élı Isten – 
nem egyszeri eseményrıl van szó, hanem arról, hogy Isten 
velünk munkálkodik azon, hogy amit vállaltunk, azt jól be 
is fejezhessük. Az áldásnak nem a lelkész tenyere által, 
hanem Isten ígérete által hatása van, amelyre építhetjük 
küldetésünket, és amelyre hivatkozhatunk segítséget kérve 
Istentıl. 
 
A gyülekezet helyzete  
Táblázatban közlöm az elmúlt esztendı statisztikai és a 
lelkészi szolgálat adatait – összehasonlítva az elızı éveké-
vel, ami a beszámoló végén látható. 
A táblázat jól mutatja, hogy az egy esztendıs segéd- vagy 
beosztott lelkészi szolgálat nem kellı hosszú idı ahhoz, 
hogy a fiatal lelkészek építıleg belekapcsolódjanak a gyü-
lekezet életébe. Ilyen szolgálat mellett nagyobb nem-
lelkészi szolgálattal is legfeljebb szinten tudjuk tartani a 
gyülekezet összetartását. Különösen is érvényes ez 
Fehérvárcsurgóra és a szórványokra. Ezért hálát adunk Is-
tennek, hogy Süller Zsolt hosszabb szolgálata után Pethı 
Judit is négy évet közöttünk töltött. Küzdünk azért, hogy 
Lázárné Tóth Szilvia lelkészünk is legalább a beosztott 
lelkészi két esztendıt, de inkább annál többet szolgáljon 
közöttünk. Ehhez azonban olyan lelki és anyagi erınlétet 
kell felmutatnunk, amely alkalmassá teszi a gyülekezetet 
két lelkészi állás fenntartására. 
 
Ebbe az irányba mutat a 2010-ben indított Kuckó Családi 
Napközi, amely gyülekezetünk szociális szolgálatának elsı 
hajtása. A Kuckó beszámolójából kitőnik, milyen szépen 
emelkedik az igény szolgálatunk iránt, s ez mutatja azt is, 
hogy az ott dolgozók – Szebik Ágnes, Kissné Kárász Ró-
zsa, Havasi Albertné mennyire szívükön viselik a szolgálat 
sorsát, s milyen jó lelkülettel gondozzák a rájuk bízottakat. 
A Kuckó több lehetıséget rejteget még magában. Elsısor-
ban nem gyülekezetbıl érkeznek hozzánk a gyermekek, 
ezért valóban hitébresztés, hitre vezetés az egyik küldeté-
sünk közöttük. A résztvevı családokon keresztül azonban 
kortárs családokat is el lehet érni az evangéliummal, hogy a 
Jóval, Jézussal segítsük ıket életük helyes vezetésére. 
A Kuckó Családi Napközi mellett szeretnénk elindítani a 
házi szociális ellátás szolgálatát is. Ennek kidolgozását 
Lázárné Tóth Szilvia lelkészünk, mint aki szakképzett a 
szociális munkában, magára vállalta. 
 
Az elmúlt évben két közösségünk is fennállásának kerek 
évfordulóját ünnepelte. 
 
Az Énekkar 
November 27-én hálaadó zenés áhítattal ünnepelte énekka-
runk fennállásának 25 éves évfordulóját. Bányai Zsuzsa 
testvérünk irányításával szervezıdött az énekkar, majd tıle 
húga, Csekéné Bányai Erzsébet vette át a kórus irányítását. 
E huszonöt év alatt istentiszteleteinken, ünnepeinken sok-

Kadlecsik Zoltán lelkésszé szentelése 
Újonnan megválasztott püspökünk elsı ízben szeptember 2-
án, pénteken járt gyülekezetünkben. Ekkor Kadlecsik Zol-
tánt szentelte lelkésszé. Kadlecsik Zoltán Székesfehérváron 
született, gyülekezetünkben konfirmált, ifjúsági körünk 
aktív tagja volt. Tudatos készülıdés után került a Hittudo-
mányi Egyetemre. Annak elvégzését követıen elsısorban 
szociális célú alapítványok ügyében fáradozott, és ebben az 
esztendıben ért meg benne az elhatározás, hogy lelkészi 
szolgálatot vállal. Püspökünk elıbb gyülekezeti munkatárs-
ként, majd szeptember 3-tól kezdve beosztott lelkészként a 
Komárom megyei Szákszendi Társult Egyházközségbe 
küldte ki. 
Olyan jó látni, ahogyan az Úristen megerısítette benne a 
hivatást! Hálásak lehetünk érte – s kicsit talán büszkék is, 
hogy közöttünk nıtt fel, itt ismerkedett meg a gyülekezeti 
élet örömeivel. Bárcsak azt a jót, amit rajtunk keresztül is 
adott neki a Mindenható, sokaknak oszthatná széjjel! 
 
Konfirmáció és útrabocsátó áldás 
A jóra való elhívás nem csupán a lelkészi vagy püspöki 
szolgálatban valósul meg. A jóra való elhívást keresztsé-
günkben kapjuk. Ezt az elhívást erısíti meg a gyülekezet 
közösségében Isten a konfirmáció illetve az útra bocsátó 
áldás alkalmával. 
Az útrabocsátó áldás istentiszteletét május 1-jén tartottuk, 
négy érettségire készülı fiatal kérte megerısítését, a konfir-
máció Fehérvárcsurgón április 24-én, Székesfehérváron 
június 5-én történt. Fehérvárcsurgón három, Székesfehérvá-
ron 16 fiatal tett hitvallást az ünnepi gyülekezet elıtt. Hadd 
ismételjük – reájuk is gondolva a kezdı éneksort: A jót 
mibennünk te kezdd el, s te támogass kegyelmeddel. 
 
Tisztségviselık 
A presbitérium munkájáról részletesen a felügyelıi jelentés 
szól. Mégis mivel a folyó évben mandátumuk lejár, hadd 
emlékezzem meg én is tisztségviselıinkrıl. Hisszük, hogy a 
presbiteri tiszt nem adminisztratív feladat, és több mint 
emberi megtiszteltetés. Presbiteri szolgálatában az egész 
presbitériumunk arra törekedett, hogy Istentıl kapott elhí-
vásának eleget tegyen, hogy tiszta hitével, példás életével a 
gyülekezet közössége elıtt járjon. S bár bőnbánattal vall-
juk, hogy csekély eredménnyel, mégis igyekeztünk a Jóval 
legyızni a rosszat. Ebbıl azonban annyi bizonyosan látható 
is volt, hogy a gyülekezet vezetésében egyetértéssel, egy-
más iránti tisztelettel, egymás szolgálatát megbecsülve és 
azt segítve törekedtünk helyt állni. Köszönöm presbitertár-
saimnak hat évnyi szolgálatát, és hőségükre Istentıl kérem 
az áldást. 
 
Áldás 
Néhány szót szeretnék mondani az áldásról. Igen örvende-
tes, hogy nemcsak a megszokott alkalmakkor, hanem há-
zassági évfordulón, hosszabb külföld kiküldetés elıtt, isko-
laév kezdéskor és államvizsgák alkalmával kérik az áldást 
testvéreink. 
Az áldás több a jókívánságnál. Már az is nagy erı volna, ha 
egy-egy eseményre készülve tudnánk, hogy sokan – egész 
gyülekezet – áll mögöttünk, ránk gondolnak, és szeretetük-
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Az irodalmi kör havonta tartja összejöveteleit. Általában 
egy-egy költı életútját és munkásságát idézik fel a költemé-
nyeken keresztül. Az irodalmi kör elindítója és motorja dr. 
Molnár Gyuláné, szervezésben mellette áll Prépost Károly, 
dr. Brolly Tamás és még többen mások. 
A missziói kör a gyülekezeti bibliaórát megelızıen ked-
denként jön össze. Kézimunkáikkal, ádventi vásárukkal a 
külmisszió céljait támogatják, szívükön viselik gyülekeze-
tünk sorsát. Sokat segítenek szeretetvendégségek alkalmá-
val, és szervezik a nyitott templom alkalmát a Lecsófeszti-
vál idején. A missziói kört dr. Molnár Gyuláné és Pirka 
Lajosné szervezi. 
 
Szolgálatok 
Szintén csak felsorolásszerően figyeljünk a gyülekezetben 
mőködı szolgálatokra! 
A hajléktalan szállón évek óta kis csapat dolgozik téli idı-
ben kéthetente a vacsoraosztásban. Örvendetes, hogy min-
dig érkeznek újak ebbe a szolgálatba. Köszönjük a Mészá-
ros Magdolna vezetésével szolgáló csapat munkáját. 
Az elmúlt évben gyülekezetünkben tartotta konferenciáját a 
kórházi önkéntes segítık országos szervezete. Kívánatos 
volna, ha ez a szolgálat nálunk is megerısödnék. Kárász 
Lajosné áll ebben a szolgálatban. 
Testvérgyülekezeti kapcsolatainkról is szeretnék röviden 
számot adni. Augusztusban három fıs delegáció érkezett 
hozzánk Schwäbisch Gmündbıl, találkoztak ifjúsági kö-
rünkkel, látogatást tettek a megyei ifjúsági táborban, 
Nagyvelegen, részt vettek istentiszteletünkön, és vasárnap 
délután beszámoltak gyülekezetük életérıl, különöse tekin-
tettel a házi bibliaórák mőködésérıl.  A székesfehérvári 
magyar-német baráti kör gyülekezeti házunkban tartja ösz-
szejöveteleit, és ezen az alkalmon több testvérünk is oda-
adóan részt vesz. 
Kemi testvérgyülekezetünkben Heikki Koivisto lelkész 
nyugalomba vonult, de a kapcsolattartás feladatát továbbra 
is ı végzi. Hadd  köszönjem meg Mescha  Wilfriednek és 
Juditnak, Molnár László családjának valamint Prépost Ju-
ditnak és Károlynak, hogy a testvérgyülekezeti kapcsolatot 
szívükön viselik. 
 
Az egyik legnagyobb szolgálatot az Egymásért Élni Alapít-
vány végzi ösztöndíjjal, segélyekkel és egyéb formákban 
támogatva a rászorulókat illetve a különbözı belmissziói 
tevékenységünket. Alapítványunk fontos munkájáról Vég-
vári Tamás elnök testvérünk a tavaszi közgyőlésünkön szá-
mol be. Az Alapítvány munkáját Végvári Tamás, Kocztur 
Klára, Brolly Tamás, Fekete Istvánné, Havasi Albertné 
vállalta magára. 
Ugyancsak a tavaszi közgyőlésen hallhatunk majd a teme-
tıben végzett szolgálatról. Ezt is ebben a szakaszban emlí-
tem meg, hiszen nem adminisztrációs tevékenységet folytat 
temetıgondnokunk, Nagy Sándor, hanem lelki munkát, 
vigasztalást, és az együttérzı szeretet szolgálatát. 
 
A gyülekezet mőködését segítı tevékenységek 
A gyülekezet mőködését segítı tevékenységekrıl szeretnék 
beszámolni. A gondnoki munkáról Pirka Lajos gondok test-
vérünk ad ismertetıt. A Pénzügyi tevékenység sokirányú 

szor hallhattuk színvonalas munkájukat, kétszer elnyerték 
az egyházkerület Weltler Jenı Díját. Sok más gyülekezet-
ben is szolgáltak, legutóbb Kaposváron az ádventi idıben, 
illetve több alkalommal ökumenikus kórus néven a refor-
mátus Csomasz-Tóth Kálmán kórussal, illetve a baptista és 
római katolikus kórusokkal kiegészítve hallhattuk ıket. 
A jubileumi alkalomra jelent meg énekkarunk CD-je, ame-
lyet hadd ajánljak a testvérek figyelmébe. Köszönjük 
Csekéné Bányai Erzsébetnek áldozatos munkáját és Bányai 
Irén zongora és orgonakíséretét, hiszen az éneklés, a zene 
Istennek egyik olyan eszköze, amellyel bennünk a rosszat 
legyızve ébreszti és erısíti a jót. 
 
A nyugdíjasklub 
Nyugdíjas klubunk pedig 15. évfordulóját ünnepelte – 
ahogy szokták –  szerényen, a maguk közösségében. A 
Klubot Kárász Lajosné hívta egybe, és ı vezeti odaadással 
és hőséggel. Havonta egy alkalommal találkoznak, több 
kirándulást szerveznek, azokkal a testvérekkel is igyeksze-
nek kapcsolatot tartani, akik már nem tudnak eljárni a klub-
ba. Ahogy idısödünk, egyre több rosszal találkozunk. 
Azért fontos ez a közösség, mert egymást tudják erısíteni a 
jóval: Jézus szeretetének megélésével. Köszönjük a közös-
ségnek és vezetıjének, Kárász Lajosnénak munkáját! 
 
Más közösségeink: 
Csak felsorolásként emlékezzünk meg a gyülekezetünkben 
mőködı többi közösségrıl! A gyermekek számára hittan-
órákat tartunk Székesfehérváron a gyülekezetben öt cso-
portban heti egy órában, Fehérvárcsurgón három csoport-
ban, heti egy órában. Az év elsı felében még próbálkoz-
tunk az istentisztelettel párhuzamos gyermekbibliakör tartá-
sával – ez sikertelennek bizonyult. Hullámzó érdeklıdés 
miatt nem tudtuk fenntartani. A hitoktatók, gyermekmun-
kások közösségében beszélgetünk családi istentiszteletek 
lehetıségérıl. Addig is, amíg ez kialakul, hadd kérjem test-
véreimet, hogy a kisgyermekes családokat olyan szeretettel 
fogadják, mintha saját gyermekeik volnának. A gyermekek, 
bár zajonganak, mocorognak – pedagógusok jól tudják, 
évrıl évre kisebb fegyelemmel bírnak –, ám a mennyei 
Atya meghívottai, akikrıl azt mondja nekünk Jézus: „Ne 
tiltsátok el tılem ıket”.  Álljon itt köszönetképpen a hitok-
tatók névsora: Knitlhoffer Ferencné, Végvári Tamásné, 
Bencze Andrásné, Szente Enikı, Szalainé Cseh Katalin 
valamint Sterczer Frigyesné, Tarné Lukács Gabriella, 
Szebik Ágnes. 
Az ifjúsági kör két csoportban, nagyjából a felnıttkor ha-
tárvonalával tartja összejöveteleit. Mindkét kör öt-tíz fıs 
átlaglétszámban találkozik. Több egyházmegyei alkalmon 
vesznek részt, köztük a focikupán és a 72 óra kompromisz-
szumok nélkül alkalmon. Ifjúsági istentiszteletekkel, An-
gyaljárással szolgálnak a gyülekezetben. 
Az „Elmaradt hittanórák” nevő dolgozók köre hetente talál-
kozik, ebben az esztendıben János evangéliumát tanulmá-
nyozzuk. 
A Házas Hétvége kisközösségben általában öt-hathetente 
12-15 pár találkozik. Erre a közösségre különösen jellemzı 
az ökumenikus nyitottság. A közösséget a Prépost és a 
Bencze házaspár vezeti. 
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feladati közül ma többrıl is szó lesz a zárszámadás és a 
költségvetés megbeszélése kapcsán.  Köszönöm Kocztur 
Klára pénztáros, Göndör Jánosné számvevıszéki elnök, 
Barkó Jolán és Somogyfoki Lászlóné számvevıszéki tagok 
tevékenységét. Meg kell emlékeznünk a könyvelés munká-
járól is, amelyet nagy szeretettel végez Takács Lászlóné 
édeesanyja, Marika néni. 
Templomunk rendjét, az istentiszteletek elıkészítését évek 
óta összehangolt munkában végzi egy kis csoport  Varga 
Ferencné vezetésével Barkó Jolán, Prépost Tibor és Erika, 
Stermeczki Jenıné és Kocztur Klára, Bányai Zsuzsa, Pirka 
Lajos és Kati, Fehér Károly és Lenke néni, Takács László 
és Hajni valamint gyermekeik, Rumy Imre és Marika, Pré-
post Károly és Judit. A gyülekezeti ház belsı rendjérıl 
Sterczer Frigyes és Erzsó gondoskodott az elmúlt esztendı-
ben is az Egymásért Élni Alapítvány megbízásával. Az 
egyházközség belsı információs hálózata két részbıl tevı-
dik össze: a Gyülekezeti Hírmondó negyedévenként megje-
lenı számából és az interneten megtalálható gyülekezeti 
honlapból. Prépost Károly, Rumy Imre és Rumy Imréné 
figyelmességét köszönöm e helyen is. 
Hálásak lehetünk Istennek azért is, mert orgonánk minden 
istentiszteleten értı kezek játéka nyomán megszólalhatott, 
és sok istentiszteletünkön külön egyházzenei élményben is 
volt részünk. S akik megszólaltatják a hangszert: Szebik 
Attila, Csekéné Bányai Erzsébet, Bányai Irén, Bencze Ré-
ka, Nagy Ágnes. 
A gyülekezeti adminisztrációban jelentıs változás állt be 
azzal, hogy Havasi Albertné testvérünket a családi napközi-
be helyeztük át teljes állásban áprilistól kezdve. Az irodá-
ban Kocztur Klára pénztárosunk és Prépost Károly másod-
felügyelı állt szolgálatba. 
 
Fehérvárcsurgó 
Filiánkról beosztott lelkészünk külön számolt be az ottani 
gyülekezet elıtt. Ezt a beszámolót majd a Gyülekezeti Hír-
mondóban olvashatjuk. Annyit azonban el kell mondanunk, 
hogy négy éves pályázati munka sikereként a templom kül-
sı felújítására jelentıs, tizenötmilliós támogatást sikerült 
megnyernünk – nagy részben Pethı Judit és Kiss László 
felügyelınk szorgalmából. Ebben az évben elkezdıdött a 

beruházás, reméljük, hogy júniusban ott is ünnepelhetünk. 
A csurgói templom belsejét is szeretnénk rendbe hozni, 
ehhez egyházmegyei és önkormányzati támogatást kap-
tunk, és a gyülekezet tagjai is nagy adakozással álltak az 
ügy mellé. A kivitelezési munkálatok és a pályázati elszá-
molás szervezése és felügyelete zömmel Kiss László fel-
ügyelınkre hárul. Köszönjük ezt a jelentıs idıt igénybeve-
vı önkéntes munkát. 
 
Gyülekezeten kívüli tevékenységeim 
Röviden jelzem a gyülekezeten kívüli egyházi elkötelezett-
ségeimet is.  Egyházkerületünkben két éve  
püspökhelyettesnek választottak meg. Áprilistól kezdıdıen 
a Sztehlo Gábor Ösztöndíj Bizottság elnöke vagyok. Ebbe 
a bizottságba annak megalakulásakor egyházkerületünk 
delegált, Lengyel Anna elsı elnök lemondása után bízták 
rám a középiskolásokat támogató ösztöndíj vezetését. İsz-
tıl kezdıdıen az Országos Presbitérium tagja is lettem. 
Köszönöm, hogy ezekben a szolgálatokban a gyülekezet 
imádságaival támogat. 
 
Gyülekezetünk sok tagját bízták meg egyházmegyei illetve 
egyházkerületi és országos szolgálattal. 
Kissné Kárász Rózsa egyházmegyei és egyházkerületi 
felügyelıhelyettes, s utóbbi megbízásából eredıen vezette 
a püspökválasztás folyamatát. Kovács Eleonóra egyházme-
gyei és megbízott egyházkerületi győjteményi felelıs. 
Szebik Attila egyházmegyei zenei felelıs és az országos 
zenei bizottság kerülettıl kiküldött tagja. Drávai Zoltánné a 
lepramisszió elnökségének tagja. Isten áldja meg szolgála-
tukat. 
 
Hadd köszönjem meg mindenekelıtt elnöktársamnak, Kiss 
László felügyelınek odaadó szolgálatát. Köszönöm a kö-
zösségvezetık hőségét, elkötelezettségét. Sokan vállaltak 
kisebb-nagyobb, rendszeres vagy egyszeri tevékenységet 
gyülekezetünkben. Mindezért Istennek legyen hála és di-
csıség. 
Köszönöm megtisztelı figyelmüket. 
                Bencze András 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

látogatások száma 162 n.a. 92 173 173 148 213 222 

lelkipásztori beszélgetések száma 45 n.a. 62 80 54 61 91 104 

beteg - úrvacsorázók száma 41 n.a. 31 39 46 30 50 33 

istentiszteleti átlaglétszám 98 n.a. 88 85 85 87 88 105 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

keresztelés 25 16 15 24 12 23 21 28 

konfirmáció 10 23 7 21 5 19 5 19 

útrabocsátó áldás 4 n.a. 5 9 2 11 6 4 

esküvı 8 12 11 16 11 8 9 14 

temetés 30 22 21 15 17 28 21 21 
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1. Igei köszöntı 
Máté evangéliumának legvégén így szól Jézus a tanítvá-
nyokhoz: „íme, én veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig” (Mt 28, 20b). 
 
Annyi minden változik körülöttünk évrıl évre. A magán-
életünkben, a munkahelyünkön, az országunkban, és a gyü-
lekezetben is. 2011-ben például Isten 5 fehérvárcsurgói 
kisgyermeket gyermekévé fogadott a keresztségben, és 
ezzel gyülekezetünk 5 új Testvérrel gazdagodott! Három 
evangélikus óvodásból kisiskolás lett! Három gyermek a 
gyülekezet felnıtt tagjává lett a konfirmáció során. Két 
Testvérünktıl búcsút kellett vennünk. És gyülekezetünk 
egy újabb lelkészváltást élt meg ebben az esztendıben. 
Változás, változás, változás. 
 
Krisztus Urunk jól ismer bennünket. Jól tudja, hogy mi a 
legtöbbször jobban szeretjük az állandóságot. De azt is 
tudja, hogy változás nélkül nincsen fejlıdés és növekedés 
sem! Talán ezért történt pontosan úgy, hogy Máté evangéli-
umában Jézus utolsó mondata ez: „íme, én veletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig”.  
 
Igenis, van állandó az életünkben! És ez az állandó: Jézus 
Krisztus. Változhat minden és mindenki körülöttünk, vál-
tozhatunk mi magunk is, de egy Valaki állandó: Jézus 
Krisztus! És İ nem egyszerően változatlan, hanem válto-
zatlanul velünk van!  
 
És figyeljünk jól oda: az ígéret nem egy-egy ember számá-
ra hangzik, hanem a tanítványok közössége felé! Krisztus 
Urunk nem hagy bennünket magányos farkasokként kóbo-
rolni, hanem testvéreket ad mellénk, közösséget ajándékoz 
nekünk! És most ennek a közösségnek, Nektek, nekünk 
együtt hangzik Jézus ígérete: „íme, én veletek vagyok min-
den napon a világ végezetéig”. 
 
A gyermekek Isten kegyelmébıl felnövekednek, a felnıttek 
Isten irgalmából megérik az idıskort, lelkészek jönnek és 
mennek Isten terve és akarata szerint. De Jézus Krisztus 
jelenléte ebben a közösségben állandó marad! Ne felejtsük 
el, és ne becsüljük le ennek a kegyelemnek az értékét! Ha-
nem emlékezzünk minden napon, az örömteli és a fájdal-
mas változások között is Jézus szavaira: „íme, én veletek 
vagyok minden napon a világ végezetéig”. Ámen. 
 
2. Helyzetjelentés a gyülekezet életérıl 
  
Templomfelújítás 
2011. májusában értesítés érkezett arról, hogy az Európai 
Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz 2009. decembe-
rében a templomfelújításra beadott pályázaton gyülekeze-
tünk ~15,7 M Ft-ot nyert. A közösség a templom belsı 
felújítását is elhatározta, amelyhez a Testvérek adomány-
győjtést szerveztek, és ehhez Fehérvárcsurgó önkormány-
zata is hozzájárult. 
 

A Székesfehérvári Gyülekezet Presbitériuma októberi ülé-
sén Építési Bizottságot hozott létre, amely fehérvárcsurgói 
és székesfehérvári presbiterekbıl és gyülekezeti tagokból 
áll. A felújítással kapcsolatos érdemi döntéseket az Építési 
Bizottság a csurgói Presbitériumnak való beszámolási köte-
lezettséggel hozza meg. 
 
Lelkészváltás 
A Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség beosztott 
lelkészét, Pethı Juditot Szemerei János püspök 2011. au-
gusztus 1-étıl a Nagyalásony-Dabrony-Nemesszalók Tár-
sult Evangélikus Egyházközségbe helyezte át, és a megüre-
sedett beosztott lelkészi helyre 2011. szeptember 1-tıl 
Lázárné Tóth Szilvia beosztott lelkészt küldte ki. Így élt át 
egy újabb beosztott lelkészi váltást a Fehérvárcsurgói Le-
ányegyház is. Az istentiszteleti ünneplés a lelkészváltás 
ideje alatt is folyamatos volt. 
 
Hittanórák 
Pethı Judit 2011. januárjától 2011. júniusáig hetente egy 
órában 4 csoport számára tartott hittanórákat, óvodás kortól 
konfirmandus korig.  
Óvodai hittan: 14 alkalom, átlagos részvétel: 6-7 fı 
Alsós hittan: 15 alkalom, átlagos részvétel: 2 fı 
Felsıs hittan: 7 alkalom, átlagos részvétel: 1 fı 
Konfirmációs óra: 8 alkalom, átlagos részvétel: 2-3 fı 
 
Szolgálatom megkezdésekor legsürgısebb feladatomnak a 
hittanórák megszervezését tartottam, emellett igyekeztem 
megismerkedni a gyülekezet aktív tagjaival. Az evangéli-
kus hittanosok összegyőjtése azokban a család családokban 
nagyon könnyőnek bizonyult, ahol a szülık számára termé-
szetes és fontos, hogy az evangélikus gyermek hittanokta-
tásban részesüljön. Így szervezıdött meg az óvodai hittan, 
az iskolai alsós hittan, és a felsıs iskolai hittan. A gyerme-
kek csoportja azonban hiányos, mert néhány evangélikus 
gyermek egyáltalán nem vesz részt hittan órán. İket is 
próbáltam hívogatni, családlátogatásra mentem, igyekez-
tem a szülıkkel megegyezni, de sikertelenül. 
 
Szeptembertıl decemberig 3 korosztály számára tartottam 
heti egy-egy hittanórát. 
óvodai hittan: 12 alkalom, 8 gyermek jár rendszeresen, 
közülük négyen evangélikusok 
alsós hittan: 13 alkalom, 4 gyermek jár rendszeresen. 
felsıs hittan: 8 alkalom, 1 gyermek jár rendszeresen. 
 
A gyülekezet közösségérıl 
Október hónapban Szabó Attilánéval közösen elkészítettük 
gyülekezetünk új névsorát. Kiderült, hogy jelenleg 70 
evangélikusról tudunk, akik Fehérvárcsurgón élnek, és még 
kb. 5 további Testvérünk tart fíliánkkal szoros kapcsolatot 
a környezı településekrıl. 
 
Gyülekezetünknek van egy aktív magja, akik az istentiszte-
leten és egyéb gyülekezeti alkalmakon rendszeresen össze-
jönnek, és szolgálatot is vállalnak. Egyházfenntartói járulé-

Lelkészi jelentés 2011. Fehérvárcsurgó 



 7 2012. I. szám 

kot 34 fı, illetve család fizet, közülük többen szoros kap-
csolatot ápolnak gyülekezetünkkel, és sokan nagy ünnepe-
ken részt vesznek az istentiszteleten. 
 
2012-ben szeretném a községben élı összes evangélikus 
Testvért meglátogatni, akik ezt a lehetıséget szívesen fo-
gadják. Jó volna, ha a közösségtıl eltávolodott hívek is 
éreznék, hogy fontosak gyülekezetünk számára. 
 
Az istentiszteleteken és hittanórákon kívül szeptember óta 
3 különleges alkalomra került sor. Október 30-án a refor-
mátus gyülekezettel együtt ünnepeltük Reformáció ünne-
pét, december 3-án adventi kézmőveskedésre volt lehetı-
ség, december 4-én pedig a hittanos gyermekekkel rövid 
adventi mősort adtunk a községi adventi gyertyagyújtáson. 

 
Elıretekintés 
A 2012. évben két nagy feladat már biztosan vár közössé-
günkre. Februárban lebonyolítjuk a gyülekezeti tisztújítást, 
és körülbelül júniusig, ha Isten engedi, templomunk felújí-
tása is lezajlik. Mindkét eseményhez szükség lesz a gyüle-
kezet tagjainak aktivitására, a templomfelújítással kapcso-
latban pedig az áldozatvállalásra és segítségadásra is. Ezek 
nagy kihívások, ugyanakkor áldások is lehetnek, Isten 
Szentlelkének segítségével összekovácsolhatják a közössé-
get, és a hívek jobban magukénak érezhetik gyülekezetün-
ket, templomunkat. 
 
3. Statisztika 
 
Istentisztelet 
Minden vasárnap 9 órakor istentiszteletet tarunk 
Fehérvárcsurgón. Az igehirdetés rendszerint az egyházunk 
által kijelölt igeszakasz alapján történik, gyülekezetünkben 
az új liturgikus könyv énekverses rendjét gyakoroljuk. Úr-
vacsora vételére minden hónap negyedik vasárnapján van 
lehetıség. Havonta legalább egyszer Bencze András lel-
kész szolgál az istentiszteleten. Az istentiszteleteken átla-
gosan 6-8 fı vesz részt. 
 
Kazuális szolgálatok: 
Gyülekezetünkben a 2011. esztendıben 5 gyermeket ke-
reszteltünk, 3 konfirmandus konfirmálkodott, esküvıt nem 
ünnepeltünk, és két Testvérünket szólított magához az élet 
és halál Ura. Egyik Testvérünk temetése Fehérvárcsurgón, 
másik Testvérünk temetése Soltvadkerten történt. 
 
„Isten nekem” sorozat 
Pethı Judit lelkész 2010-2011-ben szervezte meg az „Isten 
nekem” sorozat havi alkalmait a fehérvárcsurgói fíliában. 
Az utolsó 3 beszélgetésre 2011-ben év elején került sor. Az 
átlagos részvétel 26 fı volt. 
Látogatás, lelkipásztori beszélgetés 
2011-ben összesen 70 látogatásra és lelkipásztori beszélge-
tésre került sor a fehérvárcsurgói Testvérek között. Ezt a 
lelkészi feladatot magam is igen fontosban tekintem, sze-
retnék gyülekezetünk minden tagjával találkozni, a Testvé-
reket hívogatni, és a lelkipásztori beszélgetés megvalósulá-
sára lehetıséget biztosítani.  

A számok tükrében: 
Istentisztelet: 54 (átlag 6-8 fı részvételével) 
Keresztelı: 5 
Konfirmáció: 3 
Esküvı: – 
Temetés: 2 
Isten nekem sorozat: 3 (átlag 26 fı részvételével) 
Látogatás: 70 
 
4. Köszönet 
 
Szeretnem megköszönni a Testvéreknek, hogy szeretettel 
fogadtak szeptemberben, és azóta is elfogadásban van ré-
szem itt Fehérvárcsurgón. Szeretném megköszönni Szabó 
Attila gondnok és Szabó Attiláné pénztáros és jegyzı mun-
káját. Köszönetet mondok a Presbitérium minden tagjának, 
akik szívügyüknek érzik ennek a közösségnek a fennmara-
dását. És hálás vagyok azoknak a Testvéreknek, akik szol-
gálatukkal, áldozatkészségükkel és imádságaikkal ennek a 
gyülekezetnek az építésén munkálkodnak! 
 
Megköszönöm Kiss László székesfehérvári felügyelı mun-
káját, amelyet már eddig is a csurgói templom megújulásá-
nak érdekében végzett! 
    Lázárné Tóth Szilvia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NE SÍRJ! 
 
Csukva a sírbolt, benne a Mester.  
Koporsó száját nehéz kı zárja.  
Bérelt vitézek ırizik a sírt,  
Éjjel és nappal vigyáznak rája.  
Elült már a zaj, csendes lett a táj,  
A Názáreti a sírban pihen.  
 
Bús tanítványok haza széledtek,  
Kétség s bánat dúlt mindegyik szívben,  
Fájt a lelküknek a nagy vesztesség,  
Hiába volt hát a hit s a remény?  
Koldussá lettek, elhagyatva,  
Mert Jézus nélkül éltük oly szegény.  
 
De ne sírj szívem, félre csüggedés! 
Harmadik napnak kora reggelén; 
Jézus feltámadt, kijött a sírból,  
Nem szégyenült meg sem hit, sem remény;  
A Máriáknak, kik sírhoz mentek,  
A nagy csodáról már Angyal regél;  
Aztán ık mentek, hogy elhirdessék: 
Jézus feltámadt! Jézus újra él! 
Félre fájdalom, félre csüggedés,  
Már szívemben is bíztat e remény:  
Én is ott leszek, ahol Jézusom! 
A feltámadás dicsı reggelén! 
    
    Vad Lajos  
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„Krisztus Jézus eljött és békességet hirdetett nektek, a 
távoliaknak, és békességet a közelieknek.” (EF2,17) 
„Szeretı és igazságos Isten tekints ránk jóságoddal és ke-
gyelmeddel. Teremts szeretetet és igazságot a házainkban és 
a világban. Taníts minket, hogy Jézus Krisztustól jövı alá-
zattal járjunk utaidon.” 
Ezt az igét és imádságot olvashattuk tavaly februárban, az 
útmutatónkban, abban a reménységben, hogy a 2011-es esz-
tendı a békesség, a szeretet és az igazság gyızelmét hozza 
el számunkra. Nem így történt, mert a világban, a napi hí-
rekben a békétlenség, háborúk és terror események szerepel-
tek. 
Brüsszelben és itthon a politika ellenerık, a pénzhatalom 
gıgös dühödt képviselıinek támadása keserítette minden-
napjainkat. A válságos nehéz idıkben nagy szükség lenne a 
vezetık, politikusok, polgárok – önös érdekeket félre tevı  – 
társadalmi összefogására a nemzet felemelkedése érdeké-
ben. 
Kis evangélikus egyházunkban is a püspökválasztást meg-
elızı bemutatkozó fórumokon a jelölteknek feltett kérdé-
sekben és hozzászólásokban gyakran tapasztaltuk az ellen-
ségességet, a hamis szembeállítást és a különbözıségek 
felnagyítását. Ezek sem utaltak Krisztusi szeretetre, békes-
ségre a lelkekben. Isten kegyelmébıl és akaratából Székes-
fehérvárott Bencze András lelkészünk tovább folytathatja 
gyülekezete építı szolgálatát. Püspök helyettesként a nyuga-
ti kerület rá bízott ügyeit is lelkiismeretesen végzi. 
A gyülekezetünket az elmúlt évben sem érintették a világ-
ban dúló viharok, békétlenségek. Számos esemény, alkalom 
volt, amelyrıl lelkészünk beszámolójában hallhattunk. A 
gyülekezet döntéshozó testülete a presbitérium 5 alkalom-
mal, a közgyőlés 2 alkalommal ülésezett és hozott fontos 
döntéseket. Az év elején a szokásos zárszámadás, költségve-
tés, késıbb a püspökválasztás és a családi napközivel kap-
csolatos döntések születtek. Nyár végén immár 5. alkalom-
mal rendezett kihelyezett presbiteri találkozót Gyenesdiáson 
töltöttük el. A lelki táplálékot lelkészeinken kívül Ittzés Já-
nos püspök úrtól, valamint ismereteink bıvítését  Mekota 
Ervintıl kaptuk. Értékes együttlétünkön a diófa árnyékában 
a gyülekezet elıtt álló feladatokról, tervekrıl gondolkod-
tunk. A templom 80 éves évfordulójának megünneplésének 
forgatókönyvérıl, az idısek házi gondozásának elindításá-
ról, a templom felújításáról és egyéb fontos ügyekrıl. Elsı 
alkalommal ismerkedhettünk meg Lázárné Tóth Szilviával, 
akit püspök úr gyülekezetünkbe helyezett beosztott lelkész-
ként. A komoly témák és megbeszélések mellett a Balaton 
meleg hullámai kínáltak alkalmat az önfeledt kikapcsolódás-
ra. Isten iránti hálával és örömmel vettük kézbe május 4-én 
az MVH értesítését, hogy a fehérvárcsurgói templom felújí-
tására másodszor benyújtott pályázatunkat elfogadták és 
15,7 millió forint összegő támogatást kap gyülekezetünk. Az 
elmúlt év második fele a beruházás elıkészítésével, terve-
zéssel és a feltételek megteremtésével telt el. A konkrét ki-
vitelezési munkák a 2012-es év elsı felében történnek. Ké-
rem a csurgói és fehérvári gyülekezetet, hogy szeretettel, 
imádságban hordozzák a felújítási munkákat, a balesetmen-
tes szakszerő kivitelezés megvalósulását.  
Az év végén tartott presbiteri győlésen az egyházközségi 
hivatal ellenırzésének tapasztalatairól, terveinkrıl konzul-

tálhattunk Szarka István esperes és Mészáros Tamás felügye-
lı urakkal. Szó esett templomunk 80. évfordulójának ünnep-
ségérıl, a templom belsı felújítási elképzeléseinkrıl. Tervez-
zük ez évben a templomfödém hıszigetelését, az ablakok 
cseréjét, a belsı festés felújítását elvégeztetni, amelyhez a 
gyülekezetben céladomány győjtését kezdtük el, de számí-
tunk az egyházmegye jelentıs összegő támogatására is.  
Beszámoltunk továbbá arról is, hogy a 2010. év végén elin-
dult családi napközi szolgálatunk kiteljesedett, stabil létszám-
mal és gazdasági alappal 7 kisgyermek ellátását végzik szak-
képzett nevelıink. Köszönjük figyelmes, szeretetteljes szol-
gálatukat mellyel missziós feladatot is teljesítenek. 
Az elmúlt esztendıben a gyülekezeti kis közösségeink is 
nagyszerő szolgálatot láttak el. Kiemelkedı esemény volt az 
énekkarunk 25 éves évfordulója alkalmából rendezett alka-
lom. Örültünk, hogy sokan eljöttek erre a találkozóra a régi 
énekkari tagok közül is. A korábban felvett CD a közös ének-
szolgálat áldott gyümölcse. Hálás a szívünk Istennek, hogy 
Csekéné Bányai Erzsébet karvezetınk fáradhatatlan szolgála-
tával és lelkes segítıivel az ének és hangszeres muzsika gaz-
dagítja gyülekezeti alkalmainkat, és hírünket öregbíti a ven-
dégszerepléseiken. 
Gazdasági számainkról néhány gondolat. Emlékezem, hogy 
mily izgalommal, félve terveztük a 2011-es esztendı költség-
vetését. Tudtuk, hogy nemzetünk és polgárai, így gyülekeze-
tünk számos tagja is nehézségekkel küzdenek. Munkanélküli-
ség, növekvı terhek, deviza adósságok nyomnak bennünket. 
Ezért volt örömteli a zárszámadás, mert az egyházfenntartói 
járulék és a perselypénz bevétele jóval meghaladta a terve-
zettet. Az összesen tervezett bevételek ugyan még így sem 
teljesültek, de reményt keltı, hogy egyre többen gondolják 
gyülekezetünkbıl, hogy kötelességünk és közös felelıssé-
günk a közösségünk életének, mőködésének fenntartása. A 
tervezett költségeinken is sikerült megtakarítanunk, mert a 
nyáron megvalósított gyülekezeti ház belsı meszelési mun-
káiban az ifjúságtól az egészen szépkorúakig sokan kivették 
a részüket. Istennek legyen hála és köszönet minden felelı-
sen gondolkodó, cselekvı és áldozatot vállaló testvérünknek.  
Parókus lelkészünk segítségére mindig ad Urunk hő szolga-
társakat. Karcsi bácsi idıs kora ellenére minden vasárnap 
készen áll a szolgálatra. Istenünk adjon erıt és egészséget, 
hogy minél tovább közöttünk lehessen feleségével, Lenke 
nénivel együtt. Pethı Judit beosztott lelkészt váltotta a nyár 
végén Lázárné Tóth Szilvia, akit nagy szeretettel fogadott a 
gyülekezetünk. Sok áldás és öröm legyen új szolgálati helyén 
és kívánjuk, hogy találjon otthonra Székesfehérváron. Büsz-
keség és öröm tölt el bennünket azért is, mert Pethı Judit 
lelkész testvérünk 3 gyülekezet vezetésére kapott elhívást 
Urunktól. A barátság szálai azonban elszakíthatatlanul kötıd-
nek Fehérvár-csurgóhoz és Fehérvárhoz. Sok örömöt, elfoga-
dást kívánunk az új szolgálatban, megköszönve azt a hatal-
mas munkát, mellyel örökre beírta nevét a mi gyülekezetünk 
történetébe. 
Szeretném végül megköszönni minden kedves önkéntes szol-
gálatot vállaló testvérnek az elmúlt évi munkáját, mellyel 
hozzájárult közösségünk életéhez, szolgálatához. Isten gazda-
gon áldja meg és szeretettel ırizze meg a hívı közösségünk 
minden tagját. Erıs vár a mi Istenünk.  
    Kiss László felügyelı 

Felügyelıi jelentés a 2011. esztendırıl 
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Tisztelt Közgyőlés! Kedves testvérek! 
 
Amikor nem egészen két éve, 2010. április 18-án megvá-
lasztottak másodfelügyelınek, alkalmam nyílott, hogy rövi-
den szólhattam az ott jelenlévı gyülekezethez. Akkor, Luk-
ács evangéliumának 12-es fejezete 48-as versét idézve:  
„….akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.” – ott 
tettem ígéretet – úgy kívánok az új tisztségemben szolgálni, 
hogy bármikor számot tudjak adni a végzett tevékenységem-
rıl. 
Most van itt az alkalom a számadásra, hogy ennek az ígére-
temnek eleget tegyek. (Akik közelebbrıl ismernek, tudják, 
hogy szinte mániákus jegyzetelı vagyok, így talán napra 
lebontva is be tudnék számolni az elmúlt két évben végzett 
munkámról) 
Megnyugtatásul közlöm, hogy most csak röviden, mindany-
nyiunk idejét tiszteletben tartva, az általam lényegesebbnek 
tartott dolgokról beszélek.  
A 2010. május 23-án tett ünnepélyes eskü után, az elnökség-
gel (Bencze András lelkész úrral és Kiss László felügyelı 
úrral) megbeszéltük a munkamegosztást és az általam vállal-
ható feladatokat. 
Az addigi feladataimat természetesen megtartottam.  
Ezek közül a legfontosabbak a következık: 
-Hírmondó szerkesztés (Rumy Imre presbiter testvéremmel 
2007 óta szerkesztjük a Gyülekezeti Hírmondót, ez eddig 20 
db kiadványt jelentett.) 
-Az egyre inkább kifele, gyülekezetünk határain kívül is 
ismerté vált Irodalmi Körünk egyik szervezıje vagyok. 
(Eddig 24 alkalom volt) 
-Házas Hétvége lelkiségi mozgalom (A mi feladatunk a 
siófoki házaspárokkal tartott alkalmak szervezése. Felesé-
gemmel több alkalommal tartottunk bevezetıt, úgy Székes-
fehérváron, mint Siófokon) 
Az általános helyettesítési feladatok keretében több alka-
lommal képviselhettem én a gyülekezetünket. (Részt vettem 
több alkalommal egyházmegyei-, egyházkerületi elnökségi 
rendezvényeken.) Ezekre az alkalmakra úgy  tekintek, me-
lyek az én épülésemet is szolgálják. Ezért külön köszönöm 
az elnökségnek, hogy ugyan a törvény szerint a másodfel-
ügyelı nem tagja az elnökségnek, mégis minden  lehetısé-
get megkaptam ezen fórumokon való részvételre. Röviden 
az elnökség tagjának tekintenek. Itt kívánom elmondani, 
hogy ezeken az alkalmakon színvonalas, a gyülekezet életé-
ben hasznosítható elıadásokat is lehet hallgatni, és ezek 
továbbadása a saját gyülekezet megfelelı csoportjainak fel-
tétlenül szükséges lenne. Erre volt már példa, de ezt minden 
esetben meg kellene valósítani. Ezidáig nálunk inkább a 
Gyülekezeti Hírmondóban szokott valamelyik résztvevıtıl 
az ilyen összejövetelekrıl írás megjelenni. 
Az általam legfontosabb tevékenységnek tartott szolgála-
tom, Pethı Judittal hamarosan az eskütétel után sorra kerülı 
hosszabb megbeszélésünk során alakult ki. Ez a szolgálat a 
leány- és szórványgyülekezetek felügyelete. Ennek kereté-
ben sok jelentıs eseményen tudtam részt venni 
Fehérvárcsurgón (konfirmációs vizsga, konfirmációs isten-
tisztelet, az Isten nekem.. beszélgetıs sorozat több alkalma, 
hajnali istentisztelet, Pethı Judit búcsúistentisztelete 

Fehérvárcsurgón stb.) Sárosdon több alkalom (közös biblia-
óra a reformátusokkal, ökomenikus istentisztelet a katolikus 
templomban katolikus, református és evangélikus részvétel-
lel, Simon András vendég és a mi énekkarunk részvételével 
ökomenikus összejövetel a sárosdi katolikus templomban. 
Ezt a szolgálatot Pethı Judit távozása után is folytattam. 
Nevezetesen Lázárné Tóth Szilvia lelkésznıvel is voltam 
már Fehérvárcsugón istentiszteleten. 
A két év során kisebb kihagyásokkal tudtam a gyülekezeti 
irodában ügyeletet vállalni. (A saját magam által vezetett 
feljegyzések szerint ez 128 óra ügyeletet jelentett.) Erre azért 
van szükség, mert az irodai munkatárs (Havasiné Julika) 
elıször csak részben, most már teljes munkaidejében a csalá-
di napköziben dolgozik. Így a gyülekezetünk irodai felügye-
letét önként vállalt ügyeletekkel lehet megoldani. Ezt a szol-
gálatot is jószívvel végzem, bár véleményem szerint hosszú 
távon szükséges lenne egy hozzáértı adminisztrátor, a 
„megtartó rend” megvalósulása érdekében.  
„A megtartó rend” kifejezés egy Kıszegen megtartott év-
kezdı lelkészi összejövetel témakörének címe volt. Bennem 
csak a kifejezés maradt meg, de bevallom mély nyomot ha-
gyott bennem, mert saját elveimet láttam visszaigazolva, 
hogy a rend betartásának szolgálatomban is meghatározónak 
kell lenni. Ebbe értem bele az ígért határidık tartását, a 
szükséges elıírások meglétét, a szükséges adminisztrációs 
feladatok rendszeres végzését, és az elvállalt feladatok vég-
zésének kötelezı jellegét. A már elvállalt önkéntes munka is 
kötelezıt jelent az én elveim szerint. 
A szükséges elıírásokat, szabályzatokat átnézve, szervezé-
semben az alábbi aktualizálások lettek végrehajtva:  
 A gyülekezetünk életét szabályozó SZMSZ (Szervezeti és 
Mőködési Szabályzat)általam került átdolgozásra, és     
 az elnökség véleményezése és jóváhagyása után aláírható. 
 A Tőzvédelmi Szabályzatunk Pethı Árpád hozzáértı, szak-
szerő átdolgozásával lett aktualizálva. 
 Az Iratkezelési Szabályzatot Kovács Eleonóra dolgozta át, 
és szintén csak elfogadásra vár. 
 A Pénzügyi Szabályzat kisebb módosításokkal (pl. utalási 
összeg, házi pénztár összege stb.) szintén megfelelı. 
 Fontos területnek tartom a presbitériumban és az egyéb  
gyülekezeti munkában szolgáló testvérek képzését. 
Véleményem szerint ezen a területen gyülekezetünk tagjai 
elég aktívak. Gyülekezeti munkatárs képzésen   
 Piliscsabán már több mint 12 fı vett részt. Vannak olyan 
testvérek, akik már öt-hat alkalommal. A magam részérıl 
örömmel veszek részt olyan fórumokon, ahol tanulni lehet. 
Ennek keretében vettünk részt 2009. február végén a Révfü-
löpön megtartott három napos presbiter továbbképzésen (a 
megnevezés félrevezetı, mert képzés nem volt, rögtön to-
vábbképzés). A folytatást a Pestszentimrén megtartott elsı 
országos presbitertalálkozó jelentette. Itt lett elhatározva a 
2010. ıszén el is indított, kétszer három napos, vizsgaköteles 
presbiterképzés. Ennek második alkalommal indított ıszi 
kurzusán gyülekezetünkbıl öten vettünk részt. A folytatás és 
a vizsga most február közepén volt. 
A presbitériumunk teológiai továbbképzésének igényét éb-
ren kell tartanunk, mert ránk is vonatkozik a Mt 13,19-  
ben leírt figyelmeztetés, hogy „…ha valaki hallja az igét, de 

Másodfelügyelıi beszámoló a 2011. esztendırıl 
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nem érti” elapad annak szolgálata. Aki pedig megérti, amel-
lett Jézus Krisztus  tanúskodik. Jel 2,19-ben írtak szerint. 
„Tudok cselekedeteidrıl, szeretetedrıl és hitedrıl, szolgá-
latodról és állhatatosságodról ……” 
Terveim között szerepelt a gyülekezetünkben mőködı kis-
csoportok végiglátogatása. 
Önkritikusan be kell vallanom, hogy ennek a vállalásomnak 
nem tettem maradéktalanul eleget. A három csoporton kí-
vül, melynek magam is tagja vagyok, csak az IFI összejöve-
telén vettem részt. Élményszámba menı alkalom volt ez a 
látogatás. Nagyon értékes fiataljaink vannak. Errıl az álta-
luk szervezett színvonalas ifjúsági istentiszteleteken is 
mindannyian meggyızıdhettünk. Mindkét ifjúsági csopor-
tunk méltó a gyülekezet figyelmére. İk képezik a gyüleke-
zetünk jövıjének alapját. 
A már korábban említett fórumokon, konferenciákon, okta-
tásokon mindig központi téma volt a gyülekezetépítés. 
Ezt a feladatot szeretném a presbitérium, illetve az egész 
gyülekezet szívére helyezni. A gyülekezetet Isten építi,   
mi csak eszközök vagyunk ebben a szolgálatban. Az viszont 
meggyızıdésem, hogy mindannyiunkra számít Isten ebben 
a munkában. Mindannyian tudunk a saját helyünkön, saját 

képességeink szerint ebben a kérdésben  
hasznosan cselekedni.   
Több bátorságra, nagyobb aktivitásra bíztatok mindenkit. 
Szolgálatunk értékét Isten ítéli meg, és elıtte minden  
szolgálat egyaránt értékes.  
„Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr 
ugyanaz” (Kor. 12; 5)     
Összefoglalóm célja nem a saját tevékenységem elıtérbe 
helyezése volt, hiszen tudom, hogy mások is sokat dolgoz-
nak ebben a gyülekezetben. Ezek az öntevékeny, önzetlen 
szolgálók adják ennek a gyülekezetnek az igazi értékét. 
Egyik fontos feladatunk ennek a körnek a bıvítése. 
A gyülekezet vezetését is szolgálatként kell felfogni. 
„…aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál” olvashatjuk 
Luk. 22,26-ban. 
 
Egyházunk himnuszának kezdı sora, melyet Luther Márton 
a 46. Zsoltár alapján írt, erısíthet bennünk hitünkben és 
szolgálatunkban: Erıs vár a mi Istenünk! 
      
          Prépost Károly  
         másodfelügyelı 

GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ 2011. 
 
A 2011-ES ÉV ZÁRSZÁMADÁSA 
 
„Tiszteld az Urat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából.” (Péld.3,9) 
Egyházunk 2011. évi költségvetését a Presbitérium 2011. február 24.-i ülésén fogadta el. Az elmúlt év folyamán a költ-
ségvetést 2011. október 3-án módosítani kellett a fehérvárcsurgói templom felújítása és a nem lelkészi személy illetmé-
nye miatt. A beszámolóban így már a módosított költségvetés szerepel a zárszámadás adatai mellett. 
 
A módosított költségvetésben a gyülekezeti tagoktól származó bevételként 7.793.000 Ft-ot terveztünk. Ezzel szemben 
7.485.910 Ft teljesült. Egyházfenntartói járulék fizetése címén 4.100.000 Ft-ot terveztünk, ezzel szemben 4.496.150 Ft 
volt a bevételünk. Adományokból a tervünk 1.343.000 Ft volt, ezzel szemben a bevételünk 801.100 Ft volt. Perselypén-
zek bevételeként a tervben megcélzott 1.550.000 Ft-tal szemben viszont 1.729.160 Ft teljesült. Az orgonára tervezett 
céladományt sajnos nem sikerül teljesíteni, mert a tervezett 700.000 Ft-tal szemben csak 332.500 Ft kaptunk. 
Az Alapítványunktól remélt orgonára szánt céladományból sajnos csak annyit kaptunk meg, amennyit az Alapítvány 
céladományként kapott. Megjegyzem, hogy a Gyülekezeti Ház festésének költségeit az Alapítvány fizette ugyanúgy, 
mint a Távirda utcai lakás rezsijét, ahol Pethı Judit beosztott lelkészünk  lakott 2011. július végéig. Az idén 80 éves 
templomunkkal kapcsolatban nem terveztünk bevételt, ezzel szemben mégis kaptunk 117.000 Ft-os adományt a felújítás-
ra. 
 
Az egyházfenntartói járulékok és az adományok összesen 394 címrıl érkeztek. Ezekbıl: 
csak egyházfenntartói járulékot               311 címrıl 
csak adományt                                           34 címrıl 
egyházfenntartói járulékot + adományt     51 címrıl 
(ebbıl 29 címrıl kaptunk orgonára is) 
csak orgonára                                             31 címrıl 
Templom 80 éves évfordulójára          12 címrıl kaptunk adományt 
(ebbıl 1 cím csak a templomra adott, 8 cím templom+ egyházfenntartói, 3 címrıl pedig templom+ egyházfenntartói + 
egyéb adomány) 
 
A 394 címrıl érkezett befizetések eloszlása nagyságrendileg a következı: 
100.000 Ft felett               6 cím  (tavaly 4) 
50.000 – 100.000 Ft között           14 cím  (tavaly 14 ) 
10.000 – 50.000 Ft között           168 cím  (tavaly 155) 
10.000 Ft alatt           205 cím (tavaly 190) 
1.000 Ft alatt               1 cím 
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El  kell mondanom, hogy az elmúlt év folyamán a befizetések 31-el több címrıl érkeztek az elızı évhez képest. 
Isten áldja meg minden adományozónkat! 
A felsorolt  adatokból látszik, hogy testvéreink az egyre nehezebbé váló megélhetés ellenére is képesek anyagi áldozatok-
ra egyházunkért.  Mégpedig - ha kis mértékben is -, de növekvı létszámmal. Reméljük, hogy konkrét célok érdekében - 
mint például a 80 éves templomunk ünneplése - még többen fogják gyülekezetünkhöz tartozónak érezni magukat! 
 
Következzenek a 2011. évi zárszámadás legfıbb adatai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 2012-es év költségvetésének tervezete: 
 

Az elızı adatok ismeretében nem kevés aggodalommal, de mégis bizakodva ismertetném a  2012. év költségvetését: 
 

Megnevezés Módosított terv Zárszámadás 
Bevételek összesen 20.818.000 19.943.327 
Ebbıl:     
Egyházfenntartói járulék 4.100.000 4.496.150 
Adományok 1.343.000    801.100 
Perselypénz 1.550.000 1.729.160 
Céladomány ( 80 éves templomra) 0    117.000 
Céladomány (orgonára)    700.000    332.500 
Céladomány Alapítványtól    100.000      10.000 
Tenetıgondozás és sírhelyeladás    800.000 1 023.400 
Országos Egyháztól    200.000    200.000 
Fehérvárcsurgói Leánygyülekezettıl    160.000    160.000 
Fehérvárcsurgói templomfelújításra    105.000    105.000 
Önkormányzattól (Mőködési támogatás, Ifjúsági táboroztatás)    500.000    600.000 
Családi napközi 5.700.000 7.156.651 

Kiadások összesen: 21.078.300 18.964.409 
Ebbıl:     
Lelkészeknek egyházi szolgálatra 3.084.000 3.077.750 
Nem lelkészi személyek illetménye    922.300    922.300 
Kötelezı egyházi járulékok    270.000    259.472 
Orgonahitel kamata    195.000    195.813 
Orgonahitel törlesztése    350.000    350.000 
Főtés, világítás, víz, csatorna, szemét 1.970.000.000 1.494.445 
Temetıfenntartás költsége    300.000    314.475 
Személygépkocsi fenntartási össz.költség     594.000    545.712 
Felszerelés pótlások a gyülekezeti házban     100.000      28.958 
Felszerelés pótlások a templomban     100.000      34.790 
Továbbítandó adományok     200.000      95.000 
Családi napközi  5.993.000 6.837.477 

Bevételek összesen 40.735.900 
 

Ebbıl:   
Egyházfenntartói járulék  4.600.000 
Adományok      800.000 
Perselypénz   1.700.000 
Céladomány (80 éves templomra) 1.500.000 
Céladomány orgonára     350.000 
Céladomány Alapítványtól      20.000 
Temetıfenntartásból     850.000 
Önkormányzattól      700.000 
Fehérvárcsurgói templomfelújítás 16.125.100 
Családi napközi bevétele  7.751.000 

Kiadások összesen: 40.892.100 
 

Ebbıl:   
Lelkészeknek egyházi szolgálatra  3.835.000 
Nem lelkészi személyek illetménye  1.116.000 
Kötelezı egyházi járulékok     259.472 
Főtés, világítás, víz, csatorna, szemét 1.494.445 
Temetıfenntartás       350.000 
Orgonahitel törlesztése      350.000 
Orgonahitel kamata      180.000 
Javítás, karbantartás, tatarozás  3.100.000 
Személygépkocsi.költség összesen     590.000 
Fehérvárcsurgói templomfelújítás             16.141.300 
Családi napközi kiadásai   7.751.000 
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Tervezett pénzeszköz 2012. december 31. 
Nyitó állomány              4.351.676 
Bevétel             40.735.900 
Összesen:           45.087.576 
Kiadás            40.892.100 
Záró állomány 2012. december 31.        4.192.476 
 
Az Egyházközség 2011. évi zárszámadását és a 2012. évi 
költségvetés tervezetét a Presbitérium 2012. február 3-án 
megtartott ülésén megtárgyalta, elfogadta, a közgyőlésen 
való ismertetését és a Gyülekezeti Hírmondóban való meg-
jelenését jóváhagyta. 
 
„Ne gondolkodj tehát így: az én erım és hatalmas kezem 
szerezte nekem ezt a gazdagságot! 
Hanem gondolj arra, hogy Istened, az ÚR ad neked erıt a 
gazdagság megszerzésére, hogy fenntartsa szövetségét, 
amelyre esküt tett atyáidnak. Így van ez ma is.” (5 
Móz8,17-18) 
 
Erıs vár a mi Istenünk! 
                                                                                    
        Kocztur Klára                                                                                   
    pénztáros, presbiter 
 
 

 
Számvevıszéki jelentés a 2011. évrıl  

 
 
A Számvevıszék az elmúlt évben is folyamatosan, havonta 
ellenırizte a Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség 
pénzügyi gazdálkodását, a könyvelésre kerülı számlák, 
bizonylatok tartalmi és alaki megfelelését, a fıkönyvi köny-
velésben a számláknak a számlatükörben megjelölt jogcí-
mekhez tartozó helyes könyvelését és összesítését. 
 
A 2011-es év is rendkívüli évnek minısíthetı az Egyház-
község életében. Több változás is történt: 
Havasí Albertné nemlelkészi egyházi személy 2011. május 
hónaptól nem 5órás hanem 8 órás munkaidıben dolgozik a 
Kuckó Napközi Otthonban. 
 
Pethı Judit beosztott lelkész a Püspök döntése alapján 
2011. július végén  távozott gyülekezetünkbıl, helyére 
szeptembertıl Lázárné Tóth Szilvia beosztott lelkész került. 
 
Megkezdıdött a fehérvárcsurgói templom külsı felújítása, 
melynek pénzügyi lebonyolítását gyülekezetünk végzi.  
 
A fehérvárcsurgói templom belsı felújítását nem a mi gyü-
lekezetünk bonyolítja, viszont a költségek fedezetéhez 
szükséges adományok beszedését majd tovább adását gyü-
lekezetünk végzi el. 
A felsorolt események  olyan nagyságrendő pénzügyi  vál-
tozásokat jelentettek, amelyek  szükségessé tették a 2011. 
évi tervezett költségvetés módosítását, melyet a presbitéri-
um 2011. október 4-én hagyott jóvá.  
 

A Gyülekezet a 2011. évi módosított költségvetésben elı-
irányzott  20.818.000.-Ft bevételt, 19.943.327.-Ft.- ra telje-
sítette, a teljesítés mértéke: 95,80% volt, ami 874.673.-Ft-
tal kevesebb a tervezettnél.  
A kiadások a módosított költségvetési tervben elıirányzott 
21.078.300.-Ft-tal szemben 18.964.409.-Ft-ban realizálód-
tak. A teljesítés mértéke: 89.9%, ami 2.113.891.-Ft-tal ke-
vesebb a tervezettnél. 
A fenti teljesítések következtében a Gyülekezet 3.112.458.-
Ft tervezett pénzeszköz állománya 4.351.676.-Ft. összegben 
realizálódott, ami 1.239.218.-Ft.-tal több a tervezettnél. 
A Számvevıszék jónak értékeli, hogy az Egyházközség  az 
évközben átmenetileg szabad pénzeszközeit lekötött betét-
ben tartotta, és a 2011. év elején lekötött betétet a havi ka-
matokkal emelve folyamatosan az év során végig lekötött 
betétként elhelyezve megtartotta, amivel 77.967.-Ft kamat 
bevételhez jutotta a Gyülekezetet. 
 
A bevételek és kiadások részletes alakulásának elemzésétıl 
a Számvevıszék eltekint, hisz azt a Gyülekezet pénztárosa 
a 2011. évi zárszámadás  ismertetésénél megtette. 
 
A Számvevıszék megállapította, hogy az Egyházakra vo-
natkozó szabályokban elıírt, a lelkészeknek és más egyházi 
személyeknek kifizetett illetmények összegét fedezte az év 
során befolyt egyházfenntartói járulék, a nem konkrét célra 
fizetett adomány illetve a perselypénz összege. Ennek kö-
vetkeztében a részükre kifizetett illetményt  személyi jöve-
delem adó nem terhelte. 
 
A Számvevıszék fontosnak tartja, hogy az Egyházközség 
könyvelésében nyilvántartott, de attól teljesen elkülönítve 
szerepeljen a Családi Napközi Otthon  pénzügyi elszámolá-
sa, ami meg is történt. Az Egyházközségtıl igénybevett 
szolgáltatást írásbeli megállapodás formájában minden év-
ben felül kell vizsgálni és aktualizálni szükséges.  
 
Az Egyházközség 2011. évi eszközállományának tételes, 
mennyiségben kifejezett leltára is elkészült. Köszönöm a 
Számvevıszék munkatársainak a lelkiismeretes, pontos 
munkáját a leltár összeállításában. 
 
Összefoglalva: A Székesfehérvári Egyházközség 2011. évi 
zárszámadását 19.943.327-Ft bevétel és 18.964.409.-Ft 
kiadás, illetve 4.351.676.-Ft záró pénzkészlet állomány 
mellett a Presbitériumnak elfogadásra javaslom. 
 
                                       Erıs vár a mi Istenünk! 
 
    Göndör Jánosné 
              Számvevıszék Elnöke 
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Gondnoki beszámoló a 2011. évrıl  
 
Kedves Testvérek! 
 

Pál apostol írja a filippiekhez írt levelének 4. fejezet 13. 
versében: „Mindenre van erım a Krisztusban, aki megerı-
sít engem.” 1954-ben ezt az igét kaptam konfirmációi ál-
dásként. Ez az erı kísér életutamon, ez az erı segített gond-
noki szolgálatom hatodik évében is. 
 

Az elmúlt esztendıben is voltak kisebb-nagyobb teendıink, 
amelyeket sikeresen megoldottunk. Május hónapban fel-
ügyelınk, Kiss László vezetésével, gyülekezeti tagjaink 
segítségével kialakítottuk a játszóudvart a templom és a 
gyülekezeti ház között a Családi Napközibe (CSANA) járó 
gyerekek részére. A nyár folyamán szintén Kiss László 
vezetésével megtörtént a gyülekezeti ház földszinti helyisé-
geinek, valamint a lépcsıház alsó részének festése. Itt mon-
dok köszönetet Bognár Tibornak, Strobl Róbertnek és 
Pethı Árpádnak a szakszerő munkáért, és természetesen 
mindenkinek, aki az elıkészítı és utómunkákban részt vett. 
 

Több ízben végeztünk külsı takarítást a templom és a ház 
körül, ide értve a főnyírást és a lelógó faágak levágását is. 
Két alkalommal biztosítottunk parkolóhelyeket rendezvé-
nyekhez: szeptemberben Kadlecsik Zoltán lelkészszentelé-
sénél, decemberben a lelkészgyőléshez. Október hónapban 
a könyvkiállítás tárolóinak elıkészítését, illetve összeállítá-
sát Sterczer Frigyes és Koródi István segítségével sikeresen 
megoldottuk. 
 

Gondnoki szolgálatom kezdetén tett ígéretemhez hően a 
kisebb volumenő munkákat igyekeztem saját kezőleg meg-
oldani. Ilyenek voltak: március hónapban: megrongált csa-
padékvíz lefolyó megjavítása, 
Április hónapban: alagsori vízcsapok javítása, lefolyó szi-
foncsere, mikrofonállvány javítás, harangvezérlés javítása. 
Május hónapban: virágládák festése a játszóudvarhoz. 
Augusztus hónapban: karzati vezetéktartó sín javítása, új 
nemzeti zászló beszerzése és felszerelése. 
Szeptember hónapban: csaptelep csere a konyhában. 
Október hónapban: felsı terasz korlátdeszkák elıkészítése, 
festése és felszerelése, a ház kis erkélykorlátainak javítása, 
csiszolása és festése, az alagsori ablakok külsı festése. 
November hónapban: a templom bejárati ajtó nyithatóságá-
nak javítása (beton csiszolás). 
December hónapban: ajtózár javítás (alagsor nagyterem). 
Január hónapban: fiókzár cserék az irodában, elektromos 
hiba elhárítása a CSANA-ban, fenyıhulladék elszállítása. 
Február hónapban: meghibásodott csaptelep cseréje a kony-
hában. 
 

Az év folyamán folyamatosan figyelemmel kísértem a köz-
mővek állapotát. Szükség szerint a javításhoz, cseréhez az 
anyagot beszereztem és a javítást elvégeztem. Az elmúlt 
évben egyszer vettem igénybe külsı szakember segítségét a 
WC-tartály cseréhez és a lefolyó rendszer tisztításához 
 

Három alkalommal nyújtottam segítséget a Távirda utcai 
ingatlannál. Odafigyelek az istentiszteletek és egyéb gyüle-
kezeti alkalmak mőszaki, technikai feltételeinek biztosításá-
ra. 

Mint minden évben, most is szívügyem volt a templomi 
karácsonyfa beszerzése, felállítása és díszítése. Ebben a 
munkában a Sterczer család segített. Külön köszönetemet 
fejezem ki Menyhárt Istvánnénak a gyönyörő ezüstfenyıért. 
Sajnos vannak elmaradt munkáink is. Terveztem a gyüleke-
zeti ház belsı lépcsıjének csiszolását, lakkozását, de az 
állandó használat miatt ez nem sikerült. A templom beázott 
belsı falának javítását ez év tavaszára halasztottuk, a 80. 
éves évfordulóra tervezett felújításhoz kapcsolva. 
 

Végezetül megköszönöm önkéntes segítıim Koródi István, 
Tóth Attila, Prépost Károly, Kósa Imre, Clement Lajos, 
Holló László, Mescha Wilfried, Sági Vilmos, Bencze And-
rás, valamint a Sterczer család munkáját. 
Gondnoki munkám elmúlt hat évérıl a ciklus végén szeret-
nék visszatekintést adni. 
„Erıs vár a mi Istenünk”… 
                                                       Pirka Lajos  
    gondnok 
 
 

Így éltük meg a Missziói Körben  
a 2011. évet  

 
 
Ezért tehát, míg idınk van, tegyünk jót mindenkivel, leg-
inkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. (Pál leve-
le a Galatákhoz 5.10.) 
 
Mozgalmas év volt számunkra a 2011. év. Igaz, kicsit nehe-
zen kezdtük meg a kézimunkák tervezését, a szokásos mun-
kákat. Jómagam is, és többen is betegségekkel küszköd-
tünk, de hála Istennek jött a tavasz és rendbe jöttünk, a ked-
vünk is megjött. Elkezdtünk kézimunkázni. Hamar nyár 
lett, és június 14-én, az elsı félévben névnapjukat ünneplı 
asszonytársaink köszöntésével lezártuk a félévet. 
 
A nyári szünet után szeptemberben kezdtük újra az összejö-
veteleinket, és már teljes erıbedobással dolgozni kezdtünk, 
hogy az adventi vásárra legyen megfelelı mennyiségő 
árunk. Közben alkalmainkra programot állítottunk össze és 
kiadtuk asszonytársainknak, hogy mindenki tudja elıre, 
mikor milyen események lesznek. Így szeptember 24-én a 
Lecsófesztivál napján a „Nyitott templom” alkalmával 
ügyeletet tartottunk. Két óránként, két-két asszonytársunk 
váltotta egymást. Körülbelül 300 látogatónk volt. A szolgá-
latban nem lévı asszonyok lecsót fıztek, így mi is 
„lecsófesztiváloztunk”. A betérı gyülekezeti tagokat is ven-
dégül láttuk. 
 
Szeptember 27-én Siófokra kirándultunk. Megtekintettük az 
evangélikus templomot. Lámpérth Gábor Lelkész úr bemu-
tatta Makovecz Imre csodálatos alkotását, elmondta, hogy a 
finn testvéreink küldték a fát a templom építéséhez. Rövid 
siófoki séta után elmentünk Balatonszéplakra Molnárné 
Mártáék nyaralójába, ahol vidáman kávézgattunk, teáztunk, 
falatoztunk a vonat indulásáig. Az együttlétünk nagyon jól 
sikerült, el is határoztuk, gyakrabban megyünk kirándulni. 
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Kuckó családi napközi 
 

Kérjetek, és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgesse-
tek és megnyittatik nektek. (Máté 7;7) 
 
Kedves gyülekezeti tagok! 
Kedves testvérek! 
 
A fenti ige vezérel bennünket a munkánk során.  
Kértünk és kaptunk lehetıséget, folyamatosan kérjük az 
áldást, keresünk és zörgetünk, hogy Jézushoz találjunk, és 
vele mindennap legyen találkozásunk. 
A KUCKÓ Családi Napköziben a 2011-es esztendı volt az 
elsı teljes végigdolgozott évünk. (2010. öt hónapot mőköd-
tünk augusztusban nyitottunk.) 
Érezzük annak felelısségét, hogy a legnagyobb kincset, a 
gyermeket bízzák ránk a szülık, hosszabb, rövidebb idı-
szakra. Van úgy hogy néhány hónapra, de van, hogy évekre, 
hiszen két kisfiú, a nyitástól nálunk van. Itt tanultak meg 
járni, beszélni, és most a szobatisztaság nagy dolgát tanul-
ják, mind emellett a személyiségük, a lelkük szépítése is 
megtörténik a közösségben, a gondozás során. 
Nézzük számok tükrében, az elmúlt évet: 
Beíratottak száma: 2011. januárban: 6 , decemberben 9 az 
év folyamán 16 gyermek vette igénybe  a szolgálatunkat. 
Gondozási napok száma: 1537 nap 
Gondozási óra: 11.096 óra (napi 5-8-10 árát töltenek a 
gyermekek nálunk) 
A gyermekek életkora 11 hónapostól a 3,5 éves korig terjed. 
Dolgozók létszáma: 3 fıre bıvült. 
 
Szebik Ágnes tanító, fejlesztı pedagógus és családi napközi 
gondozó végzettséggel is rendelkezik. İ a kezdetektıl végzi 
szeretetteljesen a feladatát, különösen is az ének-zene, a 
bibliai ismeretek átadása, az önállóságra nevelés terén.  Kö-
szönöm neki ezt a lelkiismeretes munkát Munkaköréhez 
hozzátartozik a napi gondozási munka minden feladata a 
gyermekek között és lakásban egyaránt, pl. étel elıkészítés, 
mosogatás, takarítási munkák. (Ha a bejáratnál néha-néha 
sár van elnézést, és türelmet kérünk, mert annak feltakarítá-
sa csak a gyermekkel való foglalkozás után, pl. alvás idıben 
lehetséges) 
Másik munkatársunk, Havasi Albertné, Julika. İ 2011 má-
jusától, fıállásban, napi nyolc órában, végzi feladatait a 
Kuckóban. A gyermek létszám bıvülésével lehetıvé, és 
szükségessé vált alkalmazása. Áprilisban sikeres vizsgát tett 
a három hónapos családi napközi gondozó tanfolyam elvég-
zése után  
A gondozási feladatokat , ami reggel hét órától  este öt óráig 
tart, csúszatott munkakezdéssel végezzük. A fı idıben 9 óra 
és 3 óra között két gondozóval. Julika nagy szeretettel és 
odafigyeléssel végzi munkáját, a mesélés és ölben vigaszta-
lás a szakterülete. Köszönöm neki is a lelkiismeretes mun-
kát. 
Örömmel mondhatom, hogy utánpótlásunk is van. Simon 
Zsuzsi személyében. Gyülekezeti ifjúságunk lelkes, mosoly-
gós fiatal tagja, aki csecsemı ápoló-gondozó szakon végez 
tanulmányokat, de már van gondozói tanfolyami végtettsé-

Az alkalmainkon nemcsak egymásra figyelünk, nemcsak a 
vásárra készülünk, hanem megemlékezünk a korábban élt 
misszionáriusokról is. Terray László: „Küldetésben” címő 
könyvébıl olvastunk fejezeteket. Megbeszéltük, milyen 
óriási nehézségeket kellett elviselniük és milyen óriási 
hittel végezték munkájukat. 
 

Novemberben már nagyon kellett a vásárra koncentrálnunk 
Ilyenkor tele vagyunk izgalommal, lesz-e elég árunk, tet-
szik-e gyülekezetnek, készen lesznek-e a félben lévı kézi-
munkák? 
 

Aztán hírt hallottunk arról, hogy egy vidéki gyülekezeti 
tagunk nagyon rossz körülmények között él. Azonnal győj-
tésbe kezdtünk, és tagjaink összeadtak 4900 Ft-ot. Ebbıl 
élelmiszert vásároltunk, és el is vittük számára. 
 

November 22-én Drávai Zoltánné beszámolót tartott a 
Lepramisszió munkájáról. A beszámoló alatt pénzt győjtöt-
tünk, 5300 Ft-ot fizettünk be a Lepramisszió számlájára. 
Meg kell jegyeznem, hogy kis csapatunkban is vannak, 
akik anyagi gondokkal küzdenek, de mindig mindenki 
szívesen adakozott a munkáján felül is. Köszönet érte. 
 

November 29-én ünnepeltük a második félév névnaposait. 
Nagyon kedves vendégünk is volt: Bencze Imréné szemé-
lyében, aki a Külmissziói Egyesület aktuális feladatairól 
beszélt. 
 

December 4-én megnyitottuk a vásárt. Minden elkészült: 
sok szép hímzett terítı, könyvjelzık, karácsonyi díszek, 
horgolt terítık, kötények várták a vásárlókat. Nagyon örül-
tünk, mert a vásáron, és a karácsony elıtti napokon majd-
nem minden termékünk elfogyott. Összegyőlt 99000 Ft, 
amelybıl 40000 Ft-ot a Külmissziói Egyesület számlájára 
átutaltunk, 50000 Ft-ot templomunk 80 éves évfordulójára 
befizettünk, 5000 Ft-ot a Lepramisszió számára befizet-
tünk. 4000 Ft-ból szerény karácsonyi csomagot vásárol-
tunk két család számára, melyet karácsony elıtt át is ad-
tunk. 
 

Köszönetet mondunk minden gyülekezeti tagnak, aki vá-
sárlásával, adományával segítette, hogy a fenti adományo-
zás megvalósulhasson. 
 

December 20-án megterített asztal mellett karácsonyt ün-
nepeltünk, szép versekkel, ádventi imával. Hálát adtunk 
Istennek, hogy megérhettük ezt az évet is, és ismét együtt 
lehettünk. 
Köszönöm a Missziói Kör minden tagjának az egész évi 
odaadó, szorgalmas munkáját! 
 

2012-ben szeretnénk munkánkkal és adományainkkal is 
segíteni a rászorulókat. Úgy érezzük, hogy nagy a szükség 
mindenütt, akár a külmisszióban, akár a közvetlen környe-
zetünkben is. A kérések mellett nem tudunk „csukott fül-
lel”, és „csukott szívvel” elmenni. 

 

Az ige is ezt tanítja: A jótékonyságról és az adományozás-
ról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban 
gyönyörködik az Isten. (Zsid. 13.16) 

     
    Pirka Lajosné 
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ge, és néhány alkalommal már megtapasztaltuk rátermettsé-
gét, amikor segítıként helyettesített. Ebben a félévben pe-
dig a hivatalos szakmai hely leszünk, ahol hospitálni fog. 
Harmadik gondozó és egyben a vezetı én magam vagyok. 
Tanítói, közoktatás vezetıi diploma, és az elıírt családi 
napközi gondozó tanfolyami végzettséggel. 
Vezetıként, a tárgyi és személyi feltételeket igyekszem 
biztosítani. A hátteret próbálom megteremteni, keresem 
azokat a lehetıségeket amitıl jól mőködhet a KUCKÓNK 
szakmailag és pénzügyileg egyaránt. 
Az adminisztráció „minden szépsége”, a nyilvántartások 
vezetése, az országos statisztikai hivatalnak a jelentések, az 
Államkincstár, és egyéb hivatalokkal levelezés, kapcsolat-
tartás, adatlapok kezelése komoly kihívást jelentett nekem.  
Másik fı terület a beszerzések, fejlesztések meghatározása 
megvalósítása, ehhez a szakemberek megkeresése, a munka 
ellenırzése.  
Nem utolsó sorban a fı feladat pénzügyek kezelése, a nor-
matíva és szülıi térítési díjak törvényes felhasználása.  
A 2011. esztendıben a Családi napközi pénzügyileg önálló 
volt. A három munkatárs illetményét, és a gyülekezet részé-
re rezsi hozzájárulást is eredményesen kigazdálkodtuk, és 
kis többlettel zártunk, amelynek felhasználásával ebben az 
évben fejlesztésre lesz lehetıségünk.  
2011. folyamán maximális gyermek létszámmal is dolgoz-
tunk néhány hónapban, ha az igény és a tényleges létszám-
növekedés ebben az évben tovább folytatódik, akkor újabb 
csoport indítását kell megfontolnunk. Ez elvileg lehetséges, 
mert az üresen álló, ill. irodaként használt szoba alkalmas a 
bıvítésre. Természetesen egyéb elıírásoknak is meg kell 
felelni, új kihívás és lehetıség áll elıttünk ebben az évben. 
A 2011. esztendı során sok tapasztalatot szereztünk, átéltük 
az útkeresés nehézségeit, de sok örömöt, pozitív visszajel-
zést kaptunk a nagyszülıktıl, a szülıktıl, gyermekektıl.  
Köszönöm Áginak, Julikának, Zsuzsinak, a gyülekezetnek, 
és mindenkinek, aki szeretetében, imádsággal hordozta a mi 
kis KUCKÓNKAT. 
Szeretnénk a továbbiakban is a jézusi tanítás szerint tevé-
kenykedni, aki így szólt a tanítványokhoz: „Engedjétek 
hozzám a kis gyermekeket, és el ne tiltsátok ıket, mert ilye-
neké a mennyeknek országa.” 
 
Erıs vár a mi Istenünk.  
    Kissné Kárász Rózsa  
   családi napközi vezetı 
 
 

Vallomás 
 

Hiszem, hogy a KUCKÓ Isten akaratából jött létre. A Hír-
mondóbeli különbözı beszámolókból, költségvetésbıl érte-
sülhetnek a Testvérek arról, hogy körülbelül hogyan állunk, 
de azért más az, ha az ember saját maga tapasztalja, saját 
szemével látja a helyet, a gyerekeket, a munkát. Hívok és 
várok szeretettel mindenkit, ha ideje engedi: jöjjön fel hoz-
zánk bármikor, jelenlétével nem fog zavarni! 
Szeretnék most azonban a számok világán túlmutatni. 
Ugyanis mivel a KUCKÓ gyülekezeti keretek között mőkö-

dik, missziós feladata – küldetése – is van. A fiatal családok 
számára képet mutatunk Isten szeretetérıl, gondoskodásá-
ról, egyúttal képük formálódik a mi gyülekezetünkrıl is. 
Ezt a felelısséget magunkénak tudva különösen fontosnak 
tartjuk, hogy a munkánkat tökéletesen, sıt még annál is 
jobban végezzük. Istennek óriási áldása az, hogy amíg igen 
sok családi napközi anyagi okokból bezárásra kényszerült, 
mi csoportbıvítést kezdhetünk, hogy az egyre növekvı 
számú jelentkezıt ne kelljen helyhiány miatt visszautasíta-
nunk! Már másfél évi mőködés után sokfelé eljutott a hí-
rünk, hetente jelentkeznek új érdeklıdık. 
A KUCKÓ szolgálat! Naponta 7 – 10 Isten iránt érdeklıdı, 
Isten szeretetére fogékony család lépi át gyülekezetünk 
ajtaját. Mirajtunk, gyülekezeti tagokon múlik, hogy ık 
megtalálják-e Istent, esetleg tagjai lesznek-e gyülekeze-
tünknek. Azon dolgozunk, hogy ez így legyen. 
  
    Szebik Ágnes 

 
Emlékezés méltón és tisztelettel  

 
A vörös téglaburkolatú karcsú fiatornyos templomunk im-
már 80 éve fogadja az evangélikus híveket és hangzik Isten 
igéje a köríves szószékrıl. Jó itt lenni, a Szentlélek által 
örömmel töltıdni, a szomorúságban vigasztalódni, testvéri 
közösségre találni. 
 
 A két világégés között hatalmas összefogás és áldozat 
eredményeként felépített templomunkat 1932. május 8-án 
szentelték fel Isten áldott szolgálatára. Méltó és illendı 
megemlékeznünk e kerek évfordulóról, errıl döntött a pres-
bitérium és hirdetve lett március 4-i közgyőlésen is. Az 
ünnep programja még csak körvonalakban, vázlatosan állt 
össze, a részletek megbeszélése, a tervezés a következı 
hetek feladata. 
Május 8-án az évfordulón este ünnepi hangversenyt és iro-
dalmi mősort tervezünk a templomban. 
Május 12-én szombaton egész napos rendezvénysorozat 
lesz a templomban, a gyülekezeti házban, valamint a temp-
lomkertben. Szeretnénk, hogy minden korosztály számára 
legyen érdekes program. Este ünnepi közgyőlést tartunk, 
ahol a testvéregyházak képviselıi, városunk vezetıi, német 
és finn testvérgyülekezeteink képviselıi, és meghívott ven-
dégeink számára lesz lehetıség a megszólalásra. 
Május 13-án ünnepi Istentisztelettel zárul a megemlékezés.. 
 
Szeretnénk ebbıl az alkalomból egy kis emlékfüzetet meg-
jelentetni melyben a templom történetét, a gyülekezet múlt-
ját és jelenét mutatnánk be. 
  
Tervezzük továbbá a templomunk belsı festésének megújí-
tását, az ablakok cseréjét, a födém hıszigetelését, és a 
templomajtók felújítását. Ezen munkák megvalósítása érde-
kében sikeresen pályáztunk, és nagyobb összeget el is nyer-
tünk az egyházmegye pályázatán. A közel kétmillió forintos 
önrészt azonban a gyülekezetünknek adakozással kell elıte-
remtenie. Ebbıl egymillió forint, egy testvérünk nagylelkő 
adományaként, már befolyt.  
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A felújítási munkákra az ünnepséget követıen a nyári hó-
napokban, június és július hónapokban kerül sor. 
Ebben a sokrétő megemlékezı esemény és feladat megva-
lósításában számítunk a gyülekezet tagjainak aktív segítı 
közremőködésére és áldozatvállalására. 
 
A kegyelmes Isten áldja meg terveinket, hogy ne csak em-
beri óhaj, hanem Urunk akaratába is belesimuljon. Kérem a 
kedves gyülekezetet, hogy imádságos szeretetben hordoz-
zák a programok megvalósítását. 
 
  „ Amikor megjelent a mi üdvözítı Istenünk jósága és em-
berszeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedete-
kért, hanem az ö irgalmából üdvözített minket. „   
     (Tit 3,4-5) 
 
                                                                         Kiss László 
 
 

Ki jön velünk Erdélybe? 
 
Reménység van bennem, hogy nem csak egyedül vágyom 
az úgynevezett nyugati fejlett világ által még nem „ fertı-
zött” csodálatos  föld és kedves vendégszeretı lakói meglá-
togatására. 
Kalandos emberi élményekben, történelmi ismeretekben 
gazdagító programra várjuk kedves testvéreink jelentkezé-
sét. Az útvonalat és a vezetı által megismerhetı történelmi 
helyszínek és események vázlatát az alábbi programterve-
zetben adjuk közre. 
Elképzelésünk szerint elsısorban a gyülekezetünk vállalko-
zó szellemő tagjainak és barátainak jelentkezésére számí-
tunk. Amennyiben nem leszünk elegen a busz megtöltésé-
hez, akkor szándékozunk meghirdetni a szomszédos evan-
gélikus gyülekezetekben is. 
Elızetes gyülekezeti jelentkezési határidı :  Húsvét hétfı , 
április 9. 
 
Jelentkezéskor 15.000.- Ft elsı részletet szedünk be, me-
lyet a gyülekezeti számlán elkülönítetten tartunk illetve 
szükség esetén  az utazási iroda foglalójára fordítunk, 
amennyiben a busz telített létszámú lesz.. 
Jelentkezést, érdeklıdést: Kiss László 06-20-9356-215 
vagy 06-20-8247-742 telefonokon várunk. 
 
 

Közép-Erdély és a Székelyföld 
2012. augusztus 13-18. 

(6 nap/ 5 éj) 
 
Utazás: kényelmes, légkondicionált, büfés autóbusszal  
Szállás: színvonalas faluturizmus, 2-3 ágyas (1 ágyas elhe-
lyezés felárért) szobákban  
Ellátás: félpanzió (reggeli és estebéd) a vendéglátó házak-
nál 
Indulás: 5,00 óra Székesfehérvár. Útvonal: M7, M0, M5, 
4-es út, Berettyóújfalu (pihenı) 
1. nap: Szent László király nyomában… Nagyvárad 

(Oradea, Grossvardein): Székesegyház, Keresztény Múze-
um, Kanonok-sor. Szt. László váradi hermája és szobra. 
Autóbuszos városnézés. Király-hágó (582 m) rövid pihenı 
után érkezünk meg Kalotaszegre. Bánffyhunyadon keresz-
tülhaladva utazunk a szálláshelyünkre. Szállás: falusi ven-
déglátó házak. Megérkezéskor fogadás és tisztaszobák 
megtekintése. Vacsora után séta a faluban. 
2. nap: Mátyás király szülıvárosa és a „két Bólyai vá-
rosa”. Körösfı: református templom, vásárlási lehetıség. 
Gyalu és Szászfenes érintésével megérkezés Kolozsvárra. 
Erdély „fıvárosa” Kolozsvár (Cluj-Napoca, Klausenburg): 
Farkas utcai templom, Magyar Evangélikus Gyülekezet, Fı 
tér: Szt. Mihály-templom és plébánia, Mátyás király szobra 
és szülıháza, Bánffy palota. Házsongárdi temetıben 
Reményik Sándor sírjának megkoszorúzása. Továbbutazás 
Torda, Marosludas, Radnót útvonalon. Marosvásárhely: 
Fı tér és a Kultúrpalota. Balavásár, Székelyudvarhely út-
vonalon megérkezés vendéglátó településünkre. Szállás: 
Oroszhegy, mely pálinkájáról és vendégszeretı falusi ven-
déglátásáról híres székely falu. 
3. nap: Fent és lent...Oroszhegy: ismerkedés vendéglátó 
településünkkel. Helytörténeti Múzeum megtekintése. 
Templom és a községközpont bemutatása. Találkozás a 
település vezetıivel. „Nyomdalátogatás…” Jó idı esetén 
kirándulás az İrhegyre (1009 m), melyen 2008-ban állítot-
tak fel egy hatalmas kilátót, innen csodálatos panoráma 
nyílik a vidékre. Délután: Szejkefürdı, Orbán Balázs sírja, 
a híres kapusorral. Városnézés Székelyudvarhelyen. Sza-
badprogram a „székely anyavárosban”. Este a vendéglátók-
kal közös mulatság a Kultúrpajtában. A jó hangulatról he-
lyi zenész gondoskodik. 
4. nap: Gyönyörködjünk, lazítsunk… Fenyéd, Zeteváralja 
(Küküllı-gát, víztározó), Libán-tetı (1000 m). Gyergyói-
medence: Gyergyótekerıpatak. Gyergyószentmiklós: 
Tarisznyás Márton Múzeum, örmény templom, szabad-
program. Békás-szoros, Gyilkos-tó megtekintése. 
„Hazautazás” a reggeli útvonalon a szálláshelyre. Vacsora 
után szabadprogram. 
5. nap: Barangolás Udvarhely környékén… Farkaslaka: 
Tamási Áron síremléke; koszorúzás. Korond: Józsa János 
és fia fazekasmesterek mőhelyének meglátogatása, kirako-
dóvásár. Parajd: Sóbánya meglátogatása. Szováta: híres 
fürdıhely, jó idı esetén fürödhetünk is a Medve-tóban.  
6. nap: Búcsú a Székelyföldtıl, elköszönés Erdélytıl… Ha-
zaindulás a reggeli órákban. Székelykeresztúr (Gyárfás-
kúria, Petıfi körtefája) Ispánkút, Segesvár (Sighişoara, 
Schässburg) ısi szász város örökségének és evangélikus 
emlékeinek a megtekintése, mintegy betetızve Erdély kul-
túrájába való betekintésünket. Hazautazás Radnót, Lóna, 
M3, Király-hágó, Nagyvárad, Berettyóújfalu (gulyás va-
csora lehetıség), 4-es út, M5, M0, M7, Székesfehérvár. 
 
Részvételi díj: 53.900 Ft/fı. Tartalmazza az utazás költsé-
gét, szállást félpanziós ellátással, mulatság költségét helyi 
zenésszel (az italt egyénileg rendezik a résztvevık), vala-
mint a csoportkísérı-idegenvezetést. Külön fizetendık a 
belépıjegyek (kb. 50 RON). Igény esetén a BBP utasbizto-
sítást (440 Ft/fı/nap) irodánk csoportosan megköti. 
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A márciusi közgyőlésen megválasztott 
tisztségviselık és presbiterek névsora 

 
Tisztségviselık: 
Kiss László – felügyelı 
Prépost Károly – másodfelügyelı 
Budahegyi Ferenc – gondnok 
Kissné Kárász Rózsa – jegyzı 
Végvári Tamásné – jegyzı 
Göndör Jánosné – számvevıszék elnöke 
Kocztur Klára – pénztáros 
Nagy Sándor – temetıgondnok 
Szebik Attila – kántor 
 

Presbiterek: 
Bognár Tibor 
Clement Lajos 
Csekéné Bányai Erzsébet 
Emmer Katalin 
Fehér Mihály 
Mescha Wilfried 
Mescha Wilfriedné 
Molnár László 
Pethı Árpádné 
Rumy Imre 
Schmidtné dr. Szurma Szilvia 
Strobl Róbert 
Szebik Ágnes 
dr. Szinnyei Katalin 
Takács László 
Tarné Lukács Gabriella 
 

Pótpresbiterek: 
Emmer Károly 
ifj. Báles István  
 
 

A böjtrıl 
 
Jézus szemében a böjt a gyász jele. Akkor kell majd böjtölni-
ük a tanítványoknak, ha İ már nem lesz többé közöttük. 
Azonban ekkor sem a gyász, hanem az eljövendı Úrra való 
várakozás jele lesz inkább a böjt a keresztény közösségekben. 
Általa a keresztények beismerik, hogy üdvösségük még nincs 
oly mértékben itt, hogy az teljesen áthatná ıket. A böjtben 
ezután az üdvösség után nyújtózkodnak, hogy egyre jobban 
eltöltse ıket az öröm, amelyet Krisztus eljövetele jelent szá-
mukra. A böjt Isten jelenlétébe helyez. Megóv minket attól, 
hogy gyors pótkielégülésekkel eltakarjuk lelkünk ínségét, és 
ezáltal nyitva hagyja bennünk azt a sebet, azt az ínséget, ame-
lyet egyedül Isten gyógyíthat meg. A böjt kiváló lehetıség a 
bőnök és a szenvedélyek elleni harcban, amelyben a cél a szív 
tisztasága. A harc az ellenség kitapintásával kezdıdik. A böjt-
ben önmagunkkal találkozunk, föltárja szívünk ürességét, 
megmutatja gyenge és veszélyeztetett pontjaimat, hogy hol 
kell fölvennem a küzdelmet. Rámutat arra, hogy hol hibázhat-
juk el embervoltunkat a hármas kísértésben, amelyben Jézus-
nak is része volt. İ példát adott arra, hogyan gyızzük le eze-
ket. İvele a megkísértés hegye a Paradicsom hegyévé alakul-
hat, és nekünk is angyalok szolgálhatnak, amint ez Jézussal is 

történt.  
A böjt átformálja és megszelídíti a bennünk élı romboló erı-
ket. Alázatra, engedelmességre és imádságra nevel, melyek a 
szív kapujának hőséges ırizıi. Árnyoldalaink megismerése, 
bukásaink ugyanis elvezetnek bennünket a határaink megis-
meréséig, és így alázatosabbá válhatunk. Tapasztaljuk, hogy 
nem vagyunk elegendıek önmagunk számára, hogy nem va-
gyunk urai még saját magunknak sem. Csak az érzi ugyanis a 
beteljesedés utáni vágyat, aki éhesen ül Isten jelenlétére vára-
kozva.  
A jóllakott test elnehezül, és eltompítja vele együtt a szív 
éberségét is. Az éhezı azonban a testében érzi, hogy rászorul a 
kívülrıl jövı beteljesülésre. Látja, hogy a teste megköveteli a 
saját jogait, hogy a szelleme nem kezelheti a testét rabszolga-
ként. Az így megırzött tiszta szív azonban jótékonyan vissza-
hat a testi egészségre is. A böjt ugyanis nem tisztán a test dol-
ga, amint az imádság sem csupán a lélek dolga. Az imádság 
mindig is testtel és lélekkel végzett imádság a keresztény élet-
ben. A böjt ezt az imádságot teszi intenzívebbé.  
A másokért való böjtölés, a közbenjárás régi gyakorlat az egy-
ház életében. Nem Isten zsarolása a célja, hanem a légkör 
megtisztítása és annak a megvallása, hogy halálosan komolyan 
veszem a másik életének a teljességéért való munkálkodást.  
Pusztán a böjt által nem kényszeríthetünk ki semmit. Az a 
böjt, amely azonban az imádságot támogatja, azért tud célt 
elérni, mert irgalomból, alázatból és szeretetbıl fakad. Kifeje-
zi egyben azt a reményt is, hogy Isten a számunkra szükséges 
összes megoldást ismeri, és képes is megvalósítani ıket.  
A böjtünk egyben imádás is. A böjtben az ember odaadja ma-
gát Istennek, alázatosan elébe tárja erıtlenségét és imádja ıt.  
A böjtben felébred a szeretet, amely egyedül tud csodákat 
elérni, szíveket megváltoztatni, és az üdvtörténetünk errıl az 
örömhírrıl diadalittasan tanúskodik. Ez a böjt és ez a szeretet 
fakasztja föl az izzó szívekben a virrasztás lelkületét is. Az 
imádkozók megértik az egyetlen lényegeset, és Isten megérti 
az imádkozók vágyát. A virrasztás így siettetheti az Úr végle-
ges eljövetelét. Ezért mondhatja az egyház, hogy a világot a 
keresztények imái tartják meg és viszik elıre a beteljesedés 
felé.  
A böjt egyben a bőnbánatnak is a jele. Az ember megmutatja, 
hogy nem ragaszkodik a bőnhöz, hanem újra Istenhez szeretne 
fordulni. A bőnbánat azt is jelenti, hogy nem tagadjuk le meg-
zavart létünk szenvedéseit, hanem a testünkben kihordjuk ıket 
és végigszenvedjük bőneink következményeit. A bőnbánatban 
megszőnik az elszakítottság, visszatalálunk önmagunkhoz és a 
közösséghez és a megbékéléshez.  
A böjtnek így igen szoros viszonya van az Eucharisztiához 
amely olyan ünnep, amelyben eszünk és iszunk. Amit tehát a 
böjtölı megtilt magának, az itt az istenkapcsolat legbensısé-
gesebb aktusává lesz. Krisztus testének evése és vérének ivása 
által, megszentelıdik a táplálkozás. Ami eredetileg csupán 
táplálkozási ösztön volt, most átváltozik az Isten és ember 
közötti összeolvadás valóságává. Evésünk és ivásunk által az 
Istennel való találkozás legmagasabb rendő formája valósul 
meg. Az Eucharisztia voltaképpen a bőnbeesés legyızıje és 
orvossága. Már nem kell azon igyekeznünk, mint a paradi-
csomban, hogy olyanná váljunk meg nem engedett eszközök-
kel, mint az Isten, mert İ maga siet elénk. Isten maga nyújtja 
nekünk azt a táplálékot, amely Isten életében részesít bennün-
ket. 
                Anselm Grün: Böjt - Test és lélek imája (részlet) 
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Alkalmak Székesfehérváron 
 

Hiterısítı igehirdetés sorozat 
március 29 – április 1. 
csütörtök – szombat 18 h gyülekezeti terem 
vasárnap 10,30 h templom 
Igét hirdet Ittzés János ny. püspök 
A tanítvány 
csütörtök: … akit Jézus elhívott Mt 4:18-22 
péntek: … akit Jézus erejével felruház Mt 10:1 
szombat: … akit Jézus helyreigazít Mt 16:21-28 
vasárnap:  … Mt 21:1-9. 
Presbitérium beiktatása 
április 1. vasárnap 10,30 h igét hirdet Ittzés János ny. püspök, 
Nagyheti áhítatok (április 2-7) 
hétfı – szerda 18 h áhítat a gyülekezeti teremben 
Nagycsütörtök, az úrvacsora szerzésének ünnepe 
18 h – istentisztelet 
Nagypéntek, Jézus halála, a megváltás beteljesedése 
10,30 h – istentisztelet  a templomban 
18 h passióolvasás – az énekkar és az ifjúság szolgálatával 
Nagyszombat – Jézus sírban nyugovása 
18 h – áhítat a gyülekezeti teremben 
23,30 h feltámadás liturgia a templomban 
Húsvéti ünnepek, Jézus feltámadásának ünnepe 
április 8. Húsvétvasárnap, 10,30 h istentisztelet 
április 9. Húsvéthétfı, 10,30 h családi istentisztelet 
Reménység fesztivál 
A Billy Graham társaság felekezetközi hitébresztı alkalmai a Papp László Sportarénában 
április 13-14 péntek-szombat - Keresztény élet és tanúságtétel (KÉT) tanfolyam fiataloknak 
június 1. péntek 19 h – alkalom a felnıttekre hangolva 
június 2. szombat 19 h – alkalom a fiatalokra hangolva 
június 3. vasárnap 17 h – alkalom a családokra hangolva 
Templomunk 80 éves évfordulója 
május 8. kedd 18 h ünnepi hangverseny 
május 12. szombat 10 – 20 h családi nap, ünnepi közgyőlés, hangverseny 
május 13. vasárnap 10,30 h ünnepi istentisztelet 
Egyházkerületi nap 
Küldetésünk Isten családjában 
Tatabánya, május 19, szombat 
Pünkösd 
A Szentlélek kiáradásának ünnepe 
Május 27. Pünkösdvasárnap 10,30 h istentisztelet 
Május 28. Pünkösdhétfı 10,30 h istentisztelet 
 

Alkalmak Fehérvárcsurgón 
április 6. Nagypéntek 9 h istentisztelet 
április 8. Húsvétvasárnap 9 h istentisztelet, az új presbitérium beiktatása 
május 27. Pünkösdvasárnap 9 h istentisztelet 
 

Alkalmak Agárdon 
Istentiszteletek a hó 2. és 4. vasárnapján 11 órakor az agárdi református templomban 
Március 22. csütörtök 16,30 h – házi bibliaóra Hetyési Pálék otthonában 
Március 29. csütörtök 15 h – istentisztelet az Aranybárka Szociális Otthonban 
április 8. Húsvétvasárnap 11 h istentisztelet 
 

Alkalmak Sárosdon  
Istentiszteletek a hó 2. és 4. vasárnapján 16 órakor a református templomban 
Április 8. Húsvétvasárnap 9 h istentisztelet 
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