
1De most hallgass rám, szol-
gám, Jákób, Izráel, akit kiválasz-
tottam! 2Ezt mondja az ÚR, a te al-
kotód, aki megformált az anyaméh-
ben, és aki megsegít: Ne félj, szol-
gám, Jákób, Jesúrún, akit kiválasz-
tottam! 3Mert vizet árasztok a szom-
jas földre, patakokat a száraz tájra. 
Kiárasztom lelkemet utódaidra, áldá-
somat sarjadékaidra. 4Növekednek, 
mint f! a víz mellett, mint csatornák 
mentén a f!zfák. 5Egyik ezt mond-
ja majd: Én az ÚRé vagyok! A másik 
Jákób nevére hivatkozik. A harmadik 
a kezébe írja: Az ÚRé vagyok! – és 
dicsekedve említi Izráel nevét.

Pünkösd a Lélek – Isten Szentlelkének 
– ünnepe. Titokzatos, sejtelmes, rejtélyes a 
Lélek, mert nem látható, nem megfogható, 
közvetlenül nem érezhet". A Lélek munká-
jára is ez a jellemz". De mi is valójában a 
Lélek munkája? Sokan, sokféleképpen gon-
dolkodnak err"l. 

Vannak, akik úgy vélik, hogy a 
Szentlélek mindig valamilyen csoda-dolgot 
m!vel, olyat, ami áthágja és felülmúlja a 
természet rendjét: a béna egyszeriben jár-
kálni és ugrálni kezd; a vak, egyik pilla-
natról a másikra, tökéletesen jól lát; eset-

leg tárgyak, vagy emberek leveg"be emel-
kednek, stb. 

Vannak, akik úgy gondolják – és err"l 
teljes bizonyossággal meg is vannak gy"-

z"dve –, hogy a Szentlélek ereje sikeressé 
tesz. A Lélek erejével járó és él" ember bár-
mibe kezd is, biztos sikerrel fog járni: el-
ismerésben, csodálatban részesül, és mivel 
sikeres, ezért Isten áldása abban is meg-
mutatkozik, hogy anyagiakban is egyre in-
kább gyarapszik, jómódban, gazdagságban 
él. Mindezt pedig úgy teszi, hogy a rászo-
rulókra odafigyel" segítségnyújtást színlel, 
de valójában a másik vagyonára törekszik 
és meg is szerzi.

Mindezek után vannak olyanok, akik a 
Lelket és erejét semlegesnek tartják, olyan-
nak, ami „nem oszt és nem szoroz”, teljesen 

lényegtelen és haszontalan, hiszen nem le-
het látni és érezni sem. Ennek a felfogás-
nak széls"séges megnyilvánulása, hogy ami 
már majdnem szétesik, vagy leszakad, azt 
mondják, hogy már csak a lélek tartja! 

Teljesen egyértelm!, hogy Isten igéje az 
el"bb említetteken túl, egészen másról tesz 
tanúságot a Lélek munkájával és hatásá-
val kapcsolatban. Isten igéje azt mondja, 
hogy a Lélek, Isten Szentlelke er"s, hatá-
sos, és csodát m!vel. De nem úgy, ahogyan 
azt az ember képzeli, vagy gondolja. 

Jézus Urunk a mai evangéliumban (Jn 
3,16 -21) meg sem említi a Lelket, ami-
kor arról a sorsdönt" változásról ad kije-
lentést, ami az ember örökkévaló életét, 
vagy örökre tartó halálát jelenti. Mégis a 
Lélek erejér"l beszél, ahogyan azt nem sok-

A Szentlélek ünnepe 
Ézs 44 ,1–5

Baja Mihály:

 SZENTLÉLEK ISTEN

Szentlélek Isten, szállj  le hozzánk,
Szárítsd fel újra könnyes orcánk.
S mint egykor !ket: tégy azokká,
Tégy minket is tanítványokká.

Szentlélek Isten, várva várunk.
Teljék be véled újra házunk,
Zúgj, mint a szélvész zendülése
S indul a vérünk lüktetése.

Szentlélek Isten, csüggedezve
Jöttödre várunk szívrepesve.
Egymásra nézünk koldus-árván,
Körültünk hitszegés, csel, ármány.

Ha nem jössz: elbukunk egy szálig.
Ha jössz: szolgálunk mindhalálig.
Csendül az ajkunk új Igére
S beteljesül, mit " ígére.

(Folytatás a 2. oldalon)

Isten óvjon meg 
mindannyiunkat és rejtsen 

el szárnyai árnyékába 
(Zsolt 57,2), míg elmúlik a 
veszedelem és túljutunk a 

vírus fert!zésén.



kal korábban a Nikodémussal történt be-
szélgetésben már kijelentette: „…ha vala-
ki nem születik vízt"l és Lélekt"l, nem me-
het be az Isten országába.” (Jn 3,5) És itt 
jön a Lélek ereje: Ki az, aki önmaga, a sa-
ját maga akaratából, elhatározásából és 
erejéb"l születik és született? Még testi-
leg sem csupán a szüleink akaratából, ere-
jéb"l és tehetségéb"l születtünk! Az Úr a 
mi alkotónk, aki megformált az anyaméh-
ben. Nem mi adtuk önmagunknak az éle-
tet, és a szüleink sem adták önmaguknak 
az életet, de még közvetlenül nekünk sem, 
hanem csupán közvetve, hiszen azt adták 
tovább, amit "k is kaptak! A testi szüle-
tésünkre sincs semmilyen befolyásunk, az 
örök életre való újjászületésünkre pedig, ha 
lehet mondani, még kevesebb. 

Hallottuk az Úr Jézustól: „aki nem szü-
letik vízt"l és Lélekt"l, nem mehet be az 
Isten országába.” De ki az, aki a Lélekt"l 
születik? Az, akiben az Isten Lelke cso-
dát m!vel. És ez megint az ember szándé-
kán, erején, elhatározásán és akaratán kí-
vül történik, mert itt is az Úr cselekszik: 
„Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat 
sarjadékaidra.” Ahogyan senki sem adta 
önmagának az életet és nem a maga elha-
tározásából született meg, úgy a lelki újjá-
születést, a Krisztusba vetett, "benne bízó 
hitet sem önmaga fejlesztette ki és döntött 
el! Az Isten teremt" Szentlelkének csodá-
latos m#ve ez.

Az ige szerint ez nem egyszeri, hanem 
folyamatos csoda: „növekednek, mint f! a 
víz mellett.” A növekedéshez folyamatos 
táplálás szükséges. A hit csodálatos meg-
születése után is a hitnek folyamatos táp-
lálásra van szüksége. A Krisztus-hit táp-
láléka, maga a hitet megteremt" – szül" 
– Szentlélek. A Lélek pedig az Isten igéjén 
keresztül m!ködik: megszólítja az embert, 
megszólít bennünket, és felismerteti szí-
vünkben, lelkünkben azt, amit a b!n mi-
att elfelejtettünk, és a b!nös létállapotunk 
miatt folyamatosan el is felejtünk, hogy mi 
az Úréi vagyunk, a Teremt", örökké éltet" 
Istenhez tartozunk! 

A Lélek munkája, hogy az igén keresz-

tül hit születik az ember lelkében, és a 
Szentlélek hatása az, hogy az ige hirdet-
tessen minden népnek, minden embernek 

és így egyre több ember szívében szülessen 
meg és születik meg a csoda, a meggy"z"-
dés: én az Istené vagyok, mert ", az Úr éle-
tet adott nekem; Jézus Krisztusban – az " 
áldozatos halálában – megbocsátotta min-
den b!nömet, és Jézusban az örök élettel 
ajándékozott meg. #, az Úr, az élet és ha-
lál Ura, a minden hatalom birtokosa, elpe-
csételt bennünket önmaga számára, az " 
tulajdonaként, hogy senki és semmi el ne 
válasszon t"le. Isten országának, az örök 
életnek a jele, a kereszt jele rajtunk van, a 
homlokunkon, a szívünkben van már a ke-
resztségünk óta.

Áldjuk és magasztaljuk a Szentlélek 
Istent, hogy mi az " munkája vagyunk a 
Krisztusban, hogy mis is hirdessük a Lélek 
hatására, hogy Jézus Krisztus Istent"l 
rendelt bírája él"knek és holtaknak, és 
hogy vele és általa örök élete van minden-
kinek, aki "benne hisz. Erre a csodára ve-
zessen el bennünket a Lélek és tartson is 
meg abban örökké! Ámen.

   Isó Zoltán
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 A járvány …
… nemcsak az ember egészsé-

gi állapotának ártalmas – bár hála 
Istennek, hogy gyülekezetünkb!l nem 
tudunk egyetlen betegr!l sem –, ha-
nem gyülekezetünk anyagi bázisát is 
er!sen meggyengítette. Minden va-
sárnap az istentisztelet végén persely-
pénzt gy#jtünk, ami ezekben a hetek-
ben elmarad, hiszen az istentisztele-
teket az üres templomban, a kamera 
el!tt vesszük fel.

Ezért szeretettel és testvéri kéréssel 
fordulunk gyülekezetünk minden tag-
jához, és minden jólelk# emberhez, 
aki szívesen segítségünkre siet: kér-
jük, küldjenek adományokat átuta-
lással, és válasszák az egyházfenn-
tartási járulék havonkénti befize-
tését, aminek összege egy hónap-
ra lebontva az éves nettó jövedelem 
1%-a (vagyis az éves nettó jövede-
lem 1%-a osztva 12-vel); járuljanak 
hozzá ezekben a nehéz id!kben ah-
hoz, hogy a feltétlenül szükséges ki-
adásainkat, és a járvány utáni újrain-
dulást finanszírozni tudjuk.

Mivel erre az id!szakra esik az adó-
bevallások beadási határideje is, ezért 
kérjük, hogy aki teheti, adója egy szá-
zalékát gyülekezetünk alapítványa 
számára ajánlja fel az adószám feltün-
tetésével, $ ez a pénz közvetlenül ér-
kezik meg a gyülekezethez $, az egy-
házi egy százalékát pedig ajánlja az 
evangélikus egyház számára.

Gyülekezetünk számlaszáma: 
11748007-20901549

Veszprémi Evangélikus Egyházi 
Alapítvány számlaszáma: 11748007-
20089515

Veszprémi Evangélikus Egyházi 
Alapítvány adószáma: 18913419-1-
19

A Magyarországi Evangélikus Egyház 
technikai száma: 0035

Köszönjük segítségét, anyagi tá-
mogatását! Urunk Istenünk kegyel-
me legyen testvéreinkkel, óvja egész-
ségüket, szeretetteink egészségét, ad-
jon türelmet, kitartást, hitet ezekben 
a rendkívüli hetekben.
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Lelkészi jelentés a 2019. évr!l
Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! 

Boldog az az ember, aki hozzá menekül. (Zsolt 34,9)
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A 2019-es év igéjének vá-
lasztott zsoltár verse nagyon 
jól kifejezi az elmúlt év gyü-
lekezeti életét és eseménye-
it. Most, a járvány idején visz-
szatekintve érezzük er!tel-
jesen Isten igéjének igazsá-
gát. Érezzük és látjuk, hogy 
a tavalyi év minden gyüleke-
zeti alkalmára, így az isten-
tiszteletekre, a bibliaórákra, 
az ádventi és böjti könyörgé-
sekre, a n!egyleti és férfikö-
ri együttlétekre, az énekka-
ri próbákra és szolgálatok-
ra, és az összes gyermekfog-
lalkozásra is érvényes, hogy 
megtapasztalhattuk Isten jó-
ságát, kegyelmét és szerete-
tét. Most értékeljük igazán, 
hogy tavaly minden ilyen al-
kalommal együtt lehettünk Is-
ten igéjének hallgatásában, a 
gyülekezet közösségében, mi-
vel már hosszú hetek óta nél-
külöznünk kell ezt a lehet!-
séget. Mennyire fogunk majd 
örülni és Istennek hálát adni, 
ha majd újra együtt lehetünk 

Isten kegyelméb!l, a járvány 
elmúltával. 

Az istentiszteletek és más 
gyülekezeti szolgálatok mel-
lett intéztem a templom bel-
s! rekonstrukciójának és az új 
óvoda építésének pályázatait, 
az egész gyülekezetre vonat-
kozó, és az óvoda fenntartá-
sával kapcsolatos ügyeket és 
a Fraternitás Lelkészegyesü-
let elnöki feladatait.

Ebben az évben is, ahogyan 
eddig, segítettem a hitoktatók 
munkáját a hittanos farsang és 
tábor lebonyolításában, részt 
vettem az Óvoda igazgatóta-
nácsának munkájában. A fér-
fikör vezet!ivel és tagjaival 
több alkalommal irtottuk a 
gyomot a lapos tet!n.

Köszönöm a gyülekezet fel-
ügyel!jének, és vezet!ségé-
nek szolgálatát, a férfikör ve-
zet!inek és tagjainak aktív, 
segít!kész jelenlétét a gyüle-
kezet és az óvoda életében, a 
lelkészi hivatal vezet!jének 
munkáját, annak a testvérünk-

nek a szolgálatát, aki a teme-
téseken segített az éneklések-
ben. Sajnos gyengébb egész-
ségi helyzete miatt már nem 
tudja tovább vállalni ezt a 
szolgálatot. Isten áldása és 
!rz! kegyelme legyen vele 
és egész családjával. Köszö-
nöm mindazoknak a szolgá-
latát, akik vállalják az igefel-
olvasást, a presbitérium tag-
jainak aktivitását, és minden 
testvéremnek, hogy imádság-
ban hordoztak és hordoznak.

Szolgálatok számadatai:

Istentiszteletek: Veszprém 
– 66; Balatonalmádi – 55; 
Balatonf#zf! – 12; ökumeni-
kus – 5; 

Böjti – ádventi könyörgés: 8.
Látogatás: 50; beszélgetés: 

230; betegúrvacsora: 4.
Gyerekkeresztelési megbe-

szélés: 7; temetés bejelentés, 
beszélgetés: 39.

Hittanórák: hit-és erkölcs-
tan órák a Deák, a Gyulaffy, a 

Rózsa úti, és a Szilágyi isko-
lákban: 289.

Bibliaóra: 9. Konfirmációi 
óra: 16. Férfikör: 7. Presbite-
ri ülés: 4; közgy#lés: 2.

Hivatali és telefonos ügy-
intézés: 208. Fraternitás Lel-
készegyesület faladatai: 30. 

Szolgálatok különböz" he-
lyeken: Betegek világnap-
ja Veszprém Megyei Kór-
ház; Trianon megemléke-
zés; Testvérgyülekezeti kon-
ferencia, Veszprém Városhá-
za; Holocaust megemléke-
zés, zsidó temet!; Érsekikta-
tás, Székesegyház; Egyház-
megyei missziói nap, óvoda; 
magyar-finn karácsonyi ének-
lés, J. S. Bach koncert és ze-
netörténeti el!adás, ev. temp-
lom Veszprém; beszélgetés 
Utas és holdvilág Antikvári-
um; Ars Sacra, templomok éj-
szakája, Vörösberényi Nyug-
díjas Klub, Kertbarátok Egye-
sülete, Mindenki karácsonya 
Balatonalmádi.

  Isó Zoltán

Az Ú jszövetség arról szá-
mol be, hogy a gyülekezet tag-
jai aktívan vettek részt a gyüle-
kezet életében. Az ApCsel 2,42 
ezt mondja: Kitartóan részt 
vettek az apostoli tanításban, 
a közösségben, a kenyér meg-
törésében és az imádkozás-
ban. Vagyis rendszeresen hall-
gatták és tanulták Isten igéjét; 
úrvacsorával éltek; naponta 
imádkoztak; a közösségükre 
odafigyelve segítettek egymás-
nak, a betegeknek; a közösség 
anyagi feltételeire adakoztak; 
vitás, problémás kérdéseiket 
is egymás között testvéri hang-
nemben és lelkülettel oldották 
meg. (lásd pl: Mt 18,15; Jak 
5,14; ApCsel 4,23; stb.) 

Ha az újszövetségi ige alap-
ján határozzuk meg a gyüle-
kezetet, akkor az tehát azok-
nak a közössége, akik az ed-
dig leírtak szerint élik keresz-
tény életüket. Miért mondom 
ezt? Azért, mert a kés!bbi ko-

rokban – evangélikus egyhá-
zunkban a szabad vallásgya-
korlat kezdetét!l, azaz a 19. 
század második felét!l – nem 
ez a bibliai gyülekezetkép ala-
kult ki. Népegyházzá lettünk, 
ami azt jelenti, hogy minden-
ki, aki meg van keresztelve 
evangélikus templomban, az 
evangélikus. Akkor is, ha soha 
nem jön a közösségbe, ha soha 
nem vesz úrvacsorát, ha soha 
nem tesz semmit a gyülekezet 
egyik tagjáért sem, talán csak 
befizet csekélyke hozzájáru-
lást a gyülekezet életéhez vagy 
még azt sem. Még egyházi tör-
vényeink is az alapján szabták 
meg az egyháztagságot, hogy 
egyháztag az, aki fizeti a hoz-
zájárulást. 

Amint láttuk, nem ez a bib-

liai tanítás. S, nekünk most, a 
21. század elején, ezt újra meg 
kell tanulnunk, és vissza kell 
térnünk a bibliai igazsághoz, 
(ahol mindig is maradnunk 
kellett volna). Mi vagyunk a 
gyülekezet: akik itt vagyunk, 
akik figyelünk egymásra, akik 
hallgatjuk és tanuljuk az igét, 
akik segítünk egymásnak, 
akik fenntartjuk anyagiakkal 
és szolgálattal a gyülekezetet, 
akik imádkozunk, akik gyako-
roljuk hitünket. (Ma már egy-
házunk gondolkodása is kezd 
visszatérni a szentírási tanítás-
hoz és gyakorlathoz.)

Mit jelent ez számunkra? 
El!ször is azt, hogy tudatosít-
suk magunkban, hogy mi va-
gyunk a gyülekezet. Nekünk 
kell tehát fenntartani azokat a 

jellemz!ket, amelyek egy gyü-
lekezetre állnak. Jelenti azt is, 
hogy természetesen nem mon-
dunk le az evangélikus temp-
lomban megkeresztelt, ám hi-
tét nem gyakorló emberekr!l, 
hanem missziói feladatnak te-
kintjük az !  bevonásukat a 
gyülekezetbe. Hitoktatásunk 
f! célja ez. Óvodánknak is van 
ilyen funkciója, de minden ki-
küldött gyülekezeti újság is 
ezt a célt szolgálja. (S, az csak 
öröm, ha t!lük is kapunk ado-
mányt, de az !  adományaikra 
nem építhet! a gyülekezet.) A 
missziót szolgálja az is, hogy a 
gyülekezet közössége befoga-
dó. Ha valaki egyszer eljön és 
kedvesen fogadjuk, és jól érzi 
magát, akkor eljön máskor is. 
A missziót szolgálja az is, ami-
kor egy-egy testvér magával 
hoz valakit – rokonát, barátját, 
munkatársát vagy bárki mást – 
a közösségbe.

Lelkészi jelentés a 
2019. évr!l

(Folytatás a 4. oldalon)
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Fontos a bibliai tanítás 
alapján látnunk, hogy a vi-
lág soha nem lesz keresztény. 
S"t! A mai világ inkább egy-
re ellenségesebb a keresztény-
séggel szemben. Ezért ennek a 
m!köd" gyülekezeti mintának, 
amit a Szentírás mutat, még 
nagyobb a hangsúlya, és egy-
re nagyobb lesz. Ezekre a gon-
dolatokra figyelve adok most 
számot az elmúlt évben vég-
zett munkámról és gyülekezeti 
életünkr"l. Köszönöm minden 
testvérem segítségét, aki vala-
mely területen aktívan tett hoz-
zá a gyülekezet életéhez.

!

Számadás a múlt évben 
elvégzett szolgálatokról:

a gyülekezetben: igehirdeté-
sek és liturgikus szolgálatok a 
kialakított rend szerint; eske-
tések (2), jegyesoktatások (6), 
látogatás (ez sajnos, nehezen 
megy), lelkigondozás szemé-
lyesen és telefonon, (23), te-
metés (3), bibliaórák (12), n!-
egylet munkájának segítése, 
alkalmain részvétel (10), fel-
n!tt konfirmációra felkészí-
tés (5),

a hitoktatás, gyermekmun-
ka irányítása, tanácsadás, (ta-
vasszal 8 hitoktató össz. 1628 
órát tartott, ! sszel 10 hitok-
tató össz. 1185 órát tartott), 
gyermek-istentiszteletek el!-
készítése, családi istentiszte-
letek vezetése, ovis istentisz-
teletek, óvodai ünnepek áhí-
tatai, szül!i értekezlet az ovi-
ban, lelkigondozás az ovi-
ban, Szilágyi-misék el!készí-
tése, munkatársi megbeszé-
lések (25), hitoktatáshoz szü-
l!k értesítése, kapcsolattartás, 
ügyintézés az iskolákkal, hit-
oktatókkal, hittankönyvlista, 
beosztási terv az órákra, 
konfirmandus csoport indítá-
sa !sszel (11), hittanórák (heti 
6 óra, márc.$jún. +2), fogya-
tékos fiataloknál áhítatok két-
hetente, táborprogram össze-
állítása, 

egyéb tennivalók: oltárterít! 
készítésének intézése, óvodai 
szakmai nap Celldömölkön, 
presbiteri ülések, közgy#lések, 
pályázat kiírás, gondozás, ér-

tékelés, ajándékozás Szeretem 
a gyülekezetem címmel, gyü-
lekezeti nap tartalmi szerve-
zése, gyülekezeti újság (2x), 
Liturgia röviden címmel fel-
n!ttoktatási anyag az istentisz-
teletr!l

gyülekezeten kívüli felada-
tok: Keresztyén Igazság fo-
lyóirat szerkesztése, Luther-
olvasókör vezetése Gy!rben, 
Luther-konferencia vezeté-
se, könyvbemutató, cikk a 
Lelkipásztornak, igazgatóta-
nácsi ülések Révfülöpön, lel-
készi munkaközösségi ülése-
ken (1x úrvacsorai istentisz-
telet), hatodéves hittanvizsgá-
ján, két cikk az Ev. Életnek, 
Ordass Alapítvány kuratóri-
umi ülései, cikk a Híd maga-
zinnak, lelkészkonferencián, 
szoboravatás az aradi vértanúk 
emlékére, lelkészakadémián

alkalmak: ökumenikus ima-
hét (jan. 20$27.), egyházke-
rület születésnapja (febr. 24. 
Ittzés János prédikált), n!i ima-
nap (márc. 1.), farsang a hitta-

nosoknak (márc. 2.), böjti kö-
nyörgések, férfikörben Ittzés 
János el!adása (márc. 11. ápr. 
8.), Bach-koncert (márc. 21.), 
lelki nap a Szilágyiban (ápr. 
4. két foglalkozás), teológus-
passió (ápr. 13.), passió felol-
vasás (ápr. 15$16), hajnali is-
tentisztelet (ápr. 21.), konfir-
mációi vizsga (ápr. 28.), szó-
székcsere (máj. 12. Zsednai 
Józsefné), konfirmandusokkal 
Révfülöpön (máj. 17$18), 
konfirmáció (máj. 19.), tanév-
zárók az oviban (máj. 29. 30. 
jún. 3.), tedeum (jún. 8.), nap-
közis tábor (jún. 24$28.), gyü-
lekezeti nap (jún. 29.), tan-
évnyitó (szept. 1.), Ars sacra 
program Almádiban (szept. 
15.), gyülekezeti kirándulás 
(szept. 21.), szeretetvendég-
ség Almádiban (nov. 7.), egy-
házmegyei missziói nap az 
ovinkban (nov. 16.), beszélge-
tés az antikváriumban Krámer 
Györggyel (nov. 19.), férfi-
körön Tubán József el!adása 
(nov. 21.), ádventi barkácso-
lás (nov. 30.), ádventi könyör-
gések, gyerekek karácsonya 
(dec. 15.), óvodai karácsony 
(dec. 16.), finn-magyar ének-
lés (dec. 18.) 

Isó Dorottya

(Folytatás a 3. oldalról)

Kérem, engedjék meg, 
hogy a Veszprémi Evangé-
likus Egyházi Alapítvány 
kuratóriumának elnöke-
ként beszámoljak alapítvá-
nyuk 2019-es évének ered-
ményeir!l.

Alapítványunk, az el!z! 
éveket nézve 2019-ben egy 
szerény esztend!t zárt. Be-
vételeink jelent!sen csök-
kentek.

2019-ben a befizet!k szá-
ma 58 f! magánszemély és 
2 cég volt (2018-ban 80), 
összesen 821.130 Ft-ot fi-
zettek be alapítványunk 
számlájára. Ez az összeg 
2018-ban 1.105.000 Ft 
volt. Ez közel 300.000 Ft-
os csökkenés csak 2018-
hoz képest!

A NAV az 1%-os fel-

ajánlásokból 682.416 Ft-ot 
utalt át. 2018-ban 679.622 
Ft volt az utalás összege. 
Ez egy egészen minimá-
lis emelkedés, még úgy is, 
hogy a felajánlók száma 92 
f!, míg 2018-ban 103 f! 
volt.

Köszönet és hála min-
den adakozó testvérünk-
nek, hogy ilyen módon is 
támogatta az alapítványt és 
ezzel gyülekezetünket. Az 
adományok, támogatások 
összegeit nézve túlnyomó 
részben ezek 5 és 10 ezer 
forint között voltak.

A támogatások jelent!s 
része decemberben érke-
zett a testvérekt!l. Az ösz-

szegeket tekintve a legna-
gyobb összeg, melyet ala-
pítványunk kapott 125.000 
Ft volt. Egy testvérünk 
adakozott 50.000 Ft-ot, egy 
másik testvérünkt!l pedig 
40.000 Ft-ot kaptunk. Vi-
szont érkezett adomány 
Szegedr!l is!

A fenti felajánlások-
nak és befizetéseknek kö-
szönhet!en a 2019-es esz-
tend!ben gyülekezetünket 
1.182.416 Ft-tal tudtuk tá-
mogatni, az óvodánkat pe-
dig 150.000 Ft-tal.

Kiadási oldalon 2019-
ben a banki költség 20.245 
Ft volt, a postaköltség pe-
dig 11.749 Ft volt. Gyüle-

kezeti újságunk idén két 
alkalommal is megjelent, 
amelynek nyomdaköltsé-
gét, ahogy az el!z!k évek-
ben is, úgy most is, az ala-
pítvány fizette, ez 84.200 
Ft volt.

Könyvel!i díjra 2019-
ben 180.000 Ft-ot fizettünk 
ki. Az anyagköltség 2019-
ben összesen 26.925 Ft 
volt, ebben egy darab feke-
te tintapatron (3500 Ft), és 
az alapítvány részére el!ál-
lított csekkek nyomda költ-
sége (2000 db, 23.425 Ft) 
van benne. 

Er!s vár a mi Istenünk!                                                          
    

Molnár Miklós
az alapítvány 

kuratóriumának elnöke                             

Alapítványi beszámoló

Lelkészi jelentés a 
2019. évr!l
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Amikor m!tétem után újra kezdeni kellett 
a tanévet úgy, hogy a látásproblémám mi-
att sem írni, sem olvasni nem tudtam, au-
tót vezetni pedig azóta sem szabad, Balogh 
Ferencné Marika a segítségemre sietett. 
Felajánlotta, hogy a gyermek-istentisztele-
tek igéinek feldolgozását majd "  leírja, én 
csak diktáljam, s az óvodai istentiszteletek-
re minden héten elvisz. Ez így maradt azóta 
is. Marika az egyik legközvetlenebb munka-
társam lett. #t kértem arra, hogy válaszol-
jon kérdéseimre.

Kedves Marika! Ha jól tudom, gyer-
mekkorodat nem Veszprémben töltötted. 
Mesélj magadról: hol n!ttél fel, milyen 
életre szóló emléket/emlékeket ! rzöl, ho-
gyan kerültél Veszprémbe.

1940-ben Budapesten születtem, a 
Bécsikapu-téri evangélikus templomban 
kereszteltek meg. Nagy öröm volt számom-
ra, amikor legutóbb gyülekezeti kirándulá-
sunk során megtaláltuk keresztelési adatai-
mat az egyházi anyakönyvben. Édesanyám 
régi, evangélikus k!szegi családból szár-
mazott, és nehéz, szép életében mindvé-
gig alázatos keresztényként élte meg hi-
tét. Édesapám !sei reformátusok voltak, ! 
a miskolci református gimnáziumban érett-
ségizett. Els! emlékeim a háborúhoz köt!d-
nek: a budai kibombázáshoz, az Elba mel-
letti Coswig légiriadóihoz, majd Weidához, 
ahol a húgom megszületett. Visszatérve 
Magyarországra Dunaharasztiban teleped-
tünk le, dédapám házában. 20 évig éltem 
itt. Szüleim városi emberek voltak, de ha-
mar bele kellett szokniuk a kertm#velésbe, 
állattartásba, hogy meg tudjunk élni. Szép 
emlékeim f#z!dnek a nagy kerthez, a du-
nai fürdésekhez, a téli korcsolyázásokhoz. 
Valójában sosem tagozódtunk be a falu tár-
sadalmába, de mindig nagy család volt kö-
rülöttünk. Vasárnaponként felváltva jártunk 
az ev. és a ref. istentiszteletekre. Az ötve-
nes években épp csak megt#rt volt a hit-
tanoktatás, emlékezetem szerint nyolc-tí-
zen jártunk mindössze a fels!s osztályok-
ból Mikler Gusztáv tisztelend! úrhoz. Itt 
ismertem meg kés!bbi férjemet, aki éneket 
tanított nyolcadikos koromban. Kés!bb is ! 
építette életünkbe a zenei érdekl!dést, fia-
ink zenei irányulását.

Két szomorú emlékem maradt 
Harasztiból: 13 éves koromban, konfirmá-
cióm el!estéjén váratlanul meghalt az édes-
apám, édesanyám pedig magára maradt há-
rom gyerekével. Öcsém 9, húgom 8 éves 
volt. Küzdelmes, nehéz évek következtek. 
Aztán 1956-ban egy földrengés összedön-
tötte a házunk nagy részét. És mi saját ke-
zünkkel bontottuk a falakat, szedtük le a te-
t!t, és kölcsönb!l próbáltuk kialakítani új 
életünk lehet!ségeit.

Hivatásként végezted, s!t, most is vég-
zed a könyvtárosi tevékenységet. Hogyan 
alakult ki benned az, hogy ezt a hivatást 
válaszd?

Gyermekkoromban mindig tanárnak ké-
szültem. Testvéreimet, vagy csak széke-
ket állítottam, sorba, meséltem, verseket 
mondtam és énekeltem nekik. Budapestre 
jártam a Veres Pálné Gimnáziumba, ahol 
kiváló magyar tanárn!m és iskolai könyv-
tárosunk volt. Az egyetemen magyar ta-

nári és könyvtár szakon szereztem dip-
lomát. Csak nagyon rövid ideig tanítot-
tam, majd házasságkötésünk után elfogad-
tuk Veszprém hívását, férjem a m#vel!dé-
si osztályra, én pedig a megyei könyvtár-
ba kerültem, módszertanos munkakörbe. 
Ez azt jelentette, hogy látogattam a megyé-
ben a könyvtárakat, kutattam a „könyvtár-
csinálás” módszereit, tanítottam olvasáspe-
dagógiát. Különösen kedves volt szívem-
nek a gyerekek ellátása. Foglalkozásokat 
szerveztem és tartottam nekik, akkor még 
nem gyakori témakörökb!l: bibliai történe-
tekb!l, népszokásokból, mesékb!l, anya-
nyelvi játékokból. Több éven keresztül 
szerveztem olvasó- és életmód táborokat ti-
zenéveseknek Bakonyoszlopon. Kezdett!l 
vonzódtam a megye irodalmi hagyomá-
nyaihoz, gy#jtöttem az ismereteket, tar-
tottam el!adásokat, szerkesztettem köny-
veket, Nagy Lászlóról, Harmath Istvánról, 
L!rincze L ajosról. Sok m#velt, kedves em-
berrel dolgozhattam együtt. Hálás vagyok a 
jó Istennek, hogy mozgalmas, színes, sok-
oldalú munkám volt, sok kihívással, amely 
igényelte az állandó tanulást, olvasást, 
megújulást. Ma is ez tart lendületben.

Rengeteg feladatot vállalsz mind a mai 
napig: a gyülekezetben a gyermekmun-
kában dolgozol, autós szolgálatot végzel, 
részt veszel a n!egylet tevékenységében, 
a könyvtárban pedig még a közelmúltban 
is el!adásokat vállaltál, ünnepségeket ké-
szítettél el! és bonyolítottad. Honnan ez a 
sok energia, lelkesedés, aktivitás?

A jó Isten jó egészséggel áldott meg. 
Szüleim arra neveltek, hogy kötelessé-
günk tör!dni másokkal, adni a többiek-
nek, a közösségnek. Ezt láttam a család-
tagjaimtól is, ez volt a természetes. Ez ne-
kem mindig igaz örömöt okoz. „Használni 
akartam, nem tündökölni” (Váci Mihály). 
Most, nyugdíjasként is erre törekszem, ez 
tesz boldoggá. Többször elgondolkodtam 
Mária és Márta szerepén a Bibliában. Bár 
Jézus szerint Mária választotta a jobb részt, 
az én természetemben sok a mártai. Biztos 
nem haragszik érte a jó Isten, hiszen !  te-
remtett ilyennek.

Férjed református kántor volt. Fiaid, bi-

zonyára édesapjuk vallását követve, szin-
tén reformátusok. Te mégis ragaszkodsz 
evangélikus voltodhoz. Hogy érzed magad 
a gyülekezetben?

Gyermekkoromban rendes templomba 
járó család voltunk. A Deák-téri templom-
ban kötöttünk házasságot. Édesapám ha-
lálát követ!en, de különösen Veszprémbe 
költözésünk után azonban hosszú id!re 
meglazult a kapcsolatunk az egyházi kö-
zösségekkel. Férjemet kifejezetten tiltották 
a templomtól, az orgonálástól. Amolyan 
ünnepi, családi eseményekhez kapcsoló-
dó templomba járók lettünk, legtöbbször 
Budapesten édesanyámnál. Mindkét fi-
únkat a Kálvin téri templomban keresz-
telték meg, Ádám Cseri Kálmánnál kon-
firmált Budapesten, András pedig már itt 
Veszprémben, Vajna nagytisztelet# úrnál. 
Mindketten hív!k, mindketten édesapák, 
feladatuk gyermekeik, négy unokám neve-
lése.

Ahogy n!ttek a gyerekek, ahogy múlt az 
id!, valami hiányzott az életemb!l, valami 
kapaszkodó, megtartó er!. Bizonyosság. 
Sajnos sokára jöttem rá, hogy Isten hiány-
zik a mindennapjaimból. A gyülekezethez 
nyugdíjas koromban (22 éve) találtam visz-
sza. Sokat segített ebben, hogy Dominyák 
Margitkával együtt jártunk nemcsak isten-
tiszteletekre, hanem bibliaórákra, böjti kö-
nyörgésekre, gyülekezeti napokra. Egyre 
több testvért ismertem meg, egyre job-
ban éreztem a gyülekezet megtartó erejét. 
Isten többször is megszólított, amikor ne-
héz helyzetben voltam, „amikor a lelkem 
roskadozva vittem” (Ady). Amikor az ak-
tív munkából kilépve kerestem életem to-
vábbi célját, Isó Dóra akkor kérdezte meg, 
vállalnék-e munkát a gyermek-misszió-
ban. Felkészületlennek éreztem rá maga-
mat, de megpróbáltam. Azóta sokat tanul-
tam a hitismereti akadémián, a bibliaórá-
kon. Fontosnak tartom felébreszteni a gye-
rekekben az igényt a gyülekezet, a hit iránt. 
Most, a karanténba záráskor ismét jelent-
kezett Dóra ezzel a beszélgetéssel. Volt 
id!m és okom elgondolkodni az életem fe-
l!l. Mindkétszer megérintett az Úr üzenete: 
„Neveden szólítottalak, enyém vagy” (Ézs 
43,1).

Mit válaszolnál, ha valaki megkérdezné 
t!led: miért jó a gyülekezet tagjának len-
ni? Miért jó evangélikus kereszténynek 
lenni?

Egész életemben ökumené vett körül. 
Tovább er!södött bennem ez a különböz! 
közös egyházi alkalmakon. Igazán otthon 
azonban „saját” egyházamban, a mi temp-
lomunkban érzem magam. Összeköt ben-
nünket a testvéri érzés, a közös keresztény 
értékek, lelkészeink szolgálata, a mi éneke-
ink, Luther igaz tanítása, a családdal kap-
csolatos gondolatai. Szép és gazdag örök-
ség ez. Aztán az apró, kis ölelések, figyel-
mességek, az egymás iránti türelem, ta-
lálkozásaink során egymás elfogadása. 
Igyekszünk valóra váltani, Jézus tanítását: 
„egymás terhét hordozzátok”! Sokan törek-
szünk erre. Gazdagnak és hálásnak érzem 
magam a jó Istennek, a gyülekezetnek, a 
családomnak.

  Isó Dorottya

Hálás vagyok!
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Jelentés
a veszprémi és a balatonalmádi evangélikus 

gyülekezet 2019. évi gazdálkodásáról
A veszprémi és a balatonalmádi gyülekezet elmúlt évi gaz-

dálkodásáról most is együtt számolok be, mivel az adatokat így 
kell továbbítani. 

Megnevezés                                          Veszprém + B.almádi
Nyitó 2019. január 1-én                                                          9.229.231
KIADÁSOK
Anyagköltség                                                                                    1.376.844
Igénybevett szolgáltatás                                                                1.092.814
Egyéb szolgáltatás                                                                              302.388
Bérköltség                                                                                         8.237.724
Bérjárulékok és egyéb szem.jell.                                                     1.184.963
Iratterjesztés költsége                                                                        197.840
Köznevelési támogatás tovább utalása                                       45.186.426
Egyéb ráfordítások                                                                              474.300
Beruházás és egyéb                                                                             331.913
Összesen                                                                                          58.385.212

BEVÉTELEK
Kártérítések, visszatérítések                                                               205.351
Köznevelési támogatás                                                                  45.186.426
Önkormányzatoktól kapott támogatás                                                         0
M#ködési támogatás                                                                           260.000
Egyházi támogatás (LÉM )                                                                 1.119.024
Fenntartói nyugdíjjárulékhoz kapott támogatás                               725.416
Egyházfenntartói támogatás gyül. tagoktól                                    5.387.700
Perselypénz                                                                                        2.096.176
Adományok, céladományok                                                             2.634.420
Saját alapítványtól                                                                             1.182.416
Pályázatok                                                                                                80.000
Offertóriumok, szupplikáció                                                                 146.420
Iratterjesztés bevétele                                                                           197.840
Útiköltségtérítés                                                                                       41.164
Kamatok                                                                                                         200
Összesen                                                                                            59.262.553

Záró 2019.december 31-én                                                              10.106.572

A két gyülekezet tagjaitól befolyt egyházfenntartási járulék, 
perselypénz és adomány összesen 10.118 ezer forint, ami az 
el!z! évi összegnél 135 ezer forinttal több. A másik bevételi 
forrás az alapítványunk, amely a 2019. évben 398 ezer forinttal 
kevesebbet utalt át a gyülekezet számlájára. Az országos egy-
háztól kaptunk 1.119 ezer forint úgy nevezett LÉM (Lelkészi 
Életpálya Modell) támogatást, amely a megemelt bérek kifize-
téséhez nyújt segítséget. Csökkent viszont a m#ködési támoga-
tás 480 ezerr!l 260 ezer forintra. 

Az anyagköltségünk 150 ezer forinttal növekedett, ugyan-
akkor az ún. igénybevett szolgáltatások értéke 3.135 ezerrel 
csökkent. Az elmúlt évben itt jelentkeztek a torony felújításá-
val kapcsolatos kiadások. A bérek – 2018. évhez viszonyítva 
a LÉM bevezetése következtében 47%-kal, 2.505 ezer forint-
tal növekedtek. Ez a kiadás adja az összes konkrét kiadás több 
mint 50%-át. A bérek növekedése következtében emelkedett a 
bérjárulék összege is. 

Összességében $ ahogy a számadatokból látszik – a két gyü-
lekezet pénze 877 ezer forinttal gyarapodott, amelyb!l 857 ezer 
a veszprémi , 20 ezer pedig a balatonalmádi.

Köszönjük, és továbbra is kérjük a testvérek támogatását, 
hogy gyülekezeteink a jöv"ben is élni és fejl"dni tudjanak.

Horváth Ferencné
számvev!szék elnöke

2019. évi felügyel!i jelentés
minden törvényére ügyeltem, rendelkezéseit"l nem tértem el. 
(2Sám 22,23)

Az elmúlt 2019-es év is hasonlóan indult, mint a többi, kezd!-
dött az ökumenikus imahét alkalmaival, amely egy héten keresztül 
tartott. Ezeken az alkalmakon szinte mindegyik helyszínen megje-
lentem, s jelen voltam.

Február hónapban beindult az élet a gyülekezeti munka terü-
letén. Vezet!ségi megbeszélést követ!en a zárszámadó presbite-
ri ülés következett.

Ezeket az alkalmakat követ!en az egyházmegyénél, a kerületben 
és országos szinten is elkezd!dtek a különböz! találkozók, meg-
beszélések, konferenciák, tájékoztatók és még sok egyéb rendez-
vények, melyeken jelen voltam és képviseltem gyülekezetünket, s 
vittem jó hírünket ezekre az alkalmakra.

A konferenciákon sok hasznos és használható projektet, lehet!-
séget mutattak be és tájékoztattak bennünket az elkövetkezend! 
évek tervezeteir!l. Ezekb!l a lehet!ségekb!l gyülekezetünk is ré-
szesült több, kevesebb lehet!séggel. Missziói pályázaton nyertünk 
80.000,-Ft-ot családi napunk támogatásaként.

Pár gondolatot alapítványunk pénzügyi helyzetér!l: sajnos az 
alapítványi beszámolót olvasva arról tudok beszámolni, hogy a be-
fizetések a 2018-as évhez képest, sajnos, 283.870,-Ft-tal csökken-
tek. Az viszont nagyon örvendetes, hogy az 1%-os felajánlási ösz-
szeg 92 f! részér!l, ami ugyan kevesebb, mint 2018-ban (103 f!), 
mégis több lett a pénzösszeg mint 2018-ban volt.

Itt szeretném egyben meg is köszönni mindazoknak, akik ebben 
segítették a gyülekezetet, s egyben a Jóisten áldása kísérje életük 
további útját. Gyülekezetünk pénzügyi helyzete is javult a 2018-as 
évhez viszonyítva. Összességében 877.000,-Ft-tal gyarapodtunk.

Óvodánk 3 csoporttal, s 11 f!t foglalkoztatva hatékonyan m#kö-
dik. Ez az elmúlt évben 10 f! volt. Ez nagyon jó érzés. Lelkésze-
inknek is sokat köszönhetünk, hogy idáig eljutottunk, mint a lelki-
ekben, mint pedig anyagiakban, s egyben köszönöm az " segítsé-
güket is a munkám során. Óvodánk alkalmazottainak is köszönöm 
munkájukat, amit végeznek a gyermekek nevelésében és érdeké-
ben, hogy hasznos tagjai legyenek felnövekv! nemzedékünknek!

A 2018-as  beszámolómban is  elmondtam, és most is fontos-
nak tartom megemlíteni az egyházfenntartói járulék fizetéseket. 
Egy számot említenék azoknak, akik bérjövedelemmel rendelkez-
nek, a nettó bér 1%-a az egyházfenntartói járulék fizetési lehet!sé-
ge 1 f!/évre.

Én úgy gondolom, hogy ez az összeg a mai, 21. században, nem 
jelenthet túl nagy megterhelést a testvérek, családok számára. Ter-
mészetesen, aki ezt nem tudja vállalni vagy többet gondol fizetni, 
az nyugodtan azt tegye, amennyire a lehet!ségei adottak. Sajnos, a 
gyülekezetnek van sok olyan költsége, mely évr!l-évre emelkedik, 
s ezeket, sajnos, ki kell fizetni a fenntartást és üzemeltetést illet!en.

Kérek tehát mindenkit, hogy ezt figyelembe véve fizessük az 
egyházfenntartói járulékot. Azokat az összegeket is nagyon szépen 
köszönjük, amik nem haladják meg az említett 1%-ot. Sok eset-
ben tapasztalom, hogy a családok, ahol több feln!tt megkeresztelt 
evangélikus is van és kereseti lehet!séggel rendelkezik, csak egy 
részt fizet. Kérek tehát mindenkit, hogy így induljunk a 2020-as 
évnek a befizetések tekintetében.

A kiküldetések során a gyülekezet terhére útiköltséget soha nem 
számoltam el, azt mindenkor saját magam finanszíroztam.

A teljesség felsorolását mell!zve, csak néhány alkalmat említe-
nék a korábban írtakban, ahol a veszprémi gyülekezetet képvisel-
ve jelen voltam.

• országos konferenciák (Révfülöpön); megyei és kerüle-
ti alkalmak (Pápa); 

presbiteri ülések; családi nap szervezése; óvoda fenntartással 
kapcsolatos teend!k ellátása; gyülekezeti lakás ügyeinek inté-
zése; gazdasági és pénzügyek intézése, ellen!rzése, felügye-
lete; pályázatkészítés (missziói) $ nyertes volt; tárgyalások a 
város vezetésével

(Folytatás a 7. oldalon



Élet az óvodánkban
Az Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvoda 2011 

szeptemberében nyitotta meg kapuit, akkor még 
csupán egy csoporttal. 2012 !szét!l két, 2014 szep-
tembere óta pedig három vegyes életkorú csoporttal 
m#ködünk. A munkaközösség nagyon összetartó, jó 
kedély#, fiatalos, lendületes.

A hozzánk járó gyermekek örömmel jönnek min-
den nap, hiszen barátok, és szeretetteljes, elfogadó 
légkör várja !ket. Óvodánkban szeretettel fogadunk 
felekezeti hovatartozástól függetlenül minden olyan 
kedves családot, akik gyermeküket kis családias, 
keresztyén értékeket közvetít!, biztonságot nyúj-
tó óvodánk nevel!inek gondoskodására, nevelésé-
re szeretné bízni.

Örömhír óvodánkban az országos óvodai nevelé-
si programban meghatározott tevékenységek (vers-
mese, ének-zene, énekes játék, gyermektánc, moz-
gás, rajzolás, mintázás, kézimunka, küls! világ te-
vékeny megismerése) mellett, fontosnak tartjuk a 
gyermekek egészségnevelését. Ez alatt nem csupán 
az egészséges táplálkozást, a rendszeres gyümölcs-
fogyasztást, testmozgást, friss leveg!n tartózkodást 
értjük, hanem els!sorban a gyermekek lelki neve-
lését.

A kor, amelyben élünk szükségessé teszi, hogy 
gyermekeinknek lehet!séget biztosítsunk az infor-
matikai eszközök életkoruknak megfelel! használa-
tára. Az iskolába készül! gyermekek heti szinten a 
DIOO (Digitális Okosjáték Óvodásoknak), a számí-
tógép és a Bee-bot segítségével is gazdagíthatják is-
mereteiket.

Pedagógiai programunk kiemelt eleme, hogy el!-
segítsük a keresztyén világkép kialakítását és a ke-
resztyén erkölcs megalapozását. A gyermekek min-
den alkalommal szeretettel várják lelkészünket, Isó 
Dorottyát, Dóra nénit a heti áhítat alkalmával. Az 
óvodapedagógusok a bibliaköri foglalkozásokon já-
tékos formában dolgozzák fel az óvodás korosztály-
nak való bibli ai történeteket. A rendszeres bibliakö-
ri foglalkozások, és az, hogy egész napunkat áthat-
ja a keresztyén lelkület, segíti a gyermekek pozitív 
személyiségének kialakítását.

Szívesen kirándulunk, részt veszünk koncerte-
ken és a város m#vel!dési intézményeinek gyer-
mekprogramjain. Évek óta élünk a lehet!séggel és 
óvodánk falain belül tekinthetik meg a gyermekek 
a bábszínházi el!adásokat. Fakultatív tevékenysé-
geink közül kedvükre választhatnak a gyermekek: 
angol, néptánc, úszás, sakk, ovifoci és torna foglal-
kozások közül. Az idei évben kiemelt feladatunk a 
gyermekek mozgásfejlesztése, az egészséges élet-
módra való igény kialakítása. Az idei évben is szá-
mos sporteseményen vettek részt óvodánk nagycso-
portos korú gyermekei, képviselték intézményünket 
a Dózsa-kupán és a Báthory Olimpián egyaránt.

Különböz! alkalmakkor a gyülekezeti N!egylet 
tagjai ellátogatnak az óvodába, például bábel!adá-
sokkal szórakoztatták az óvodásokat, de az ünne-
pekre szánt ajándékok elkészítésében is számítha-
tunk rájuk. Az év második felében nem nyílt lehet!-
ségünk találkozásra, de bízunk benne, hogy ezt ha-
marosan pótolni tudjuk.

A jelenleg kialakult helyzet természetesen óvo-

dánk m#ködésére is hatással van. Március 23-tól 
sajnos a mi kapuinkra is lakat került. Az óvoda zár-
va tartása ellenére is úgy éreztük, fenn kell tarta-
nunk a kapcsolatot gyermekeinkkel. A nevel!testü-
let tagjai minden héten egy-egy adott témában – az 
óvodai élet minden tevékenységterületére kitérve – 
ajánlásokat adnak a szül!k részére az óvoda honlap-
ján, hogy megkönnyítsék az otthon eltöltött id! mi-
n!ségi kihasználását, és a készség- és képességfej-
lesztés terén is támogassuk a gyermekeket. Emellett 
elkészült az óvodánk közösségi hálón kialakított ol-
dala is, mely csatornán keresztül is elérhet!vé vál-
tunk az érdekl!d!k és a szül!k számára egyaránt.

Nagyon fontosnak tartjuk a szül!kkel való pozi-
tív, produktív kapcsolatot, hiszen így tudjuk támo-
gatni a családi nevelést. A szül!k lelkesen vesznek 
részt az óvoda körüli munkákban, számunkra is na-
gyon nagy öröm, hogy részesei lehetnek mindenna-
pi életünknek.

Az óvodai nevelés célját sajátos légkörben, az 
érzelmekre is hatva valósítjuk meg, kihangsúlyoz-
va a hitet, a szeretetet, a hálát, a békét és az elfo-
gadást. Fontos számunkra, hogy a gyermek bizton-
ságban érezze magát nem csak a családban, hanem 
óvodánkban is.

Az Örömhír Evangélikus 
Keresztyén Óvoda Nevel!testülete
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Ezeket az eseményeket emel-
ném ki a sok egyéb, apróbb te-
end!im közül. Azért azt sze-
retném még elmondani, hogy 
azért kevesebbet tettem az el-
múlt 2019-es évben mint 2018-
ban.

Érzem, hogy ahogyan múlik 
az id" felettem én is kevesebbet 
tudok vállalni, mint az elmúlt 
években. Éppen ezért is kérem a 
tisztelt lelkészeinket és a tisztelt 
közgy!lést, hogy fogadják el le-
mondásomat a felügyel"i tiszt-
ségr"l 2020. július 01-vel. Na-
gyon sajnálom, de úgy érzem, 
hogy át kell adni ezt a tisztséget 
a fiatalabb generáció részére, 
amennyiben ez lehetséges. Ter-
mészetesen továbbra is segítem 
a gyülekezetet, s az utódom ré-
szére sok olyan tudást és infor-
mációt is átadok, amire szükség 
van e felel"sségteljes feladat el-
látásában.

Mindenkinek köszönet az el-
múlt 14 évért, amit a gyüleke-
zet szolgálatában mint felügye-
l" eltöltöttem. Külön köszönet 
lelkészeinknek is a 14 év együtt 
töltött munkájukért és támoga-
tásukért.

Én itt és most köszönetet 
mondok mindazoknak, akik 
hozzájárultak és támogatták 
gyülekezetünk pénzügyi helyze-
tét, ill. kétkez! munkával is se-
gítettek a tennivalókban. Kö-
szönöm szépen!

A Jóisten segítségét és gond-
viselését kérem a leend" fel-
ügyel" munkája végzéséhez, 
lelkészeink munkájára, a gyüle-
kezet gyarapodására.

Befejezésül pedig szeretnék 
köszönetet mondani családom 
részére, hisz "nélkülük nem tud-
tam volna végezni a munkám, s 
hogy " k ebben is támogattak 
engem minden téren.

Jelentésem végeztével kérem 
a tisztelt közgy#lést, amennyi-
ben ez majd lehetséges lesz, 
hogy döntsenek a beszámoló-
mat illet!en!

Tartsatok tanácsot, hozzatok  
döntést… (Ézs 16,3)

ER"S VÁR A MI ISTE-
NÜNK!

Bereczky Gyula                                                                                                                                            
          felügyel"            

(Folytatás a 6. oldalról)

EGY KIS MOSOLY A JÁRVÁNY IDEJÉRE  
GYEREKSZÁJ

Kedves Isten!  Nem gondoltam, hogy a narancssárga 
megy a lilával, amíg kedden nem láttam a naplemen tét, 
amit Te készítettél. Klassz volt.

Kedves Isten!  Lefogadom, hogy nagyon nehéz neked 
mindenkit szeretni az egész világon. Mi csak négyen va-
gyunk a családban, és mégse megy.

Kedves Isten!  A nyaralás alatt végig esett. Apa nagyon 
mérges volt, és olyan dolgokat mondott rólad, amit nem 
szabad. Remélem, nem fogod bántani. A barátod (nem 
mondom meg ki vagyok)

Kedves Isten!  Nekem a Miatyánk a kedvencem. Egyb!l 
megírtad, vagy sokat kellett törnöd a fejed? Ha én írok va-
lamit, mindig újra kell írnom. Lois

Kedves Isten!  Köszönöm a kistestvért, de én egy kisku-
tyáért imádkoztam. Joyce

Kedves Isten!  Hittanórán mesélték, hogy mit csinálsz. 
Ki végzi a munkád, amikor szabadságra mész? Bill


