
„Nem jól dicsekedtek ti.
Hát nem tudjátok, hogy
egy kicsiny kovász az
egész tésztát megkeleszti?
Takarítsátok ki a régi
kovászt, hogy új tésztává
legyetek, hiszen ti kovász-
talanok vagytok, mert a
mi húsvéti bárányunk, a
Krisztus, már megáldoz-
tatott. Azért ne a régi
kovásszal ünnepeljünk, se
a rosszaság és gonoszság
kovászával, hanem a tisz-
taság és igazság kovász-
talanságával.” 
1Kor 5,6–8

Húsvét szent ünnepén az
egész világban mindenhol,
ahol keresztények élnek,
hangzik a régi, ősi köszön-
tés: Krisztus feltámadt!
Valóban feltámadt! Ez a
köszöntés valami döntően
fontos üzenetet hordoz,
közli, hirdeti az Isten csele-
kedetét, amely az életet is,
és a világot is megváltoztat-
ta: Krisztus, aki Nagypén-
teken kínos szenvedések
közepette meghalt, betelje-
sítve ezzel Isten akaratát,
legyőzte a bűnt, és a halált,
immár feltámadt és él örök-
ké dicsőségesen, minden
hatalom birtokában! Jézus
feltámadása életváltoztató
esemény, a személyes éle-
tünkre vonatkozóan is: a

halálon győztes, feltáma-
dott Krisztus a mi életünket
is belevonja feltámadásának
dicsőségébe, ezért a mi eljö-
vendő halálunk nem végál-
lomás, hanem egy új kezdet!
Krisztus dicsőségének fénye
bevilágít a mi sírjaink sötét-
ségébe, eloszlatva azt,
hiszen mi Krisztus miatt, az
ő győzelméből következően,
az örök élet örökösei, váro-
mányosai vagyunk! Ez az
örömhír hangzik az egész
világon húsvét ünnepén. 

Ebbe az ünnepi hangulat-
ba hasít bele az apostol
szava, melyet eredetileg a
korintusi gyülekezetnek
mondott: Nem jól dicseked-
tek, nem jól ünnepeltek ti!
Ne a régi kovásszal ünne-
peljünk, se a rosszaság és
gonoszság kovászával,
hanem a tisztaság kovász-
talanságával. Az apostoli
szó arra késztet bennünket,
hogy gondolkodjunk el
azon: mi hogyan ünnepe-
lünk? Valóban jól, megfe-

lelően ünnepeljük Jézus fel-
támadását? Helyesen, jól
értjük a húsvéti evangéliu-
mot? Nincsen semmi baj az
ünnepléssel, az ünnepi
hangulattal? 

Korintusban bizony, baj
volt az ünnepléssel, az
ünnepi hangulattal. Ott,
közöttük jól megfért a Jézus
feltámadását ünneplő gyüle-
kezetben a megváltott, meg-
tisztult élet, a bűn által
bepiszkolt, ezért múlandó,
régi élettel. A gyülekezet
tagjai kettős életet éltek:
volt egy ünnepi, díszes, csil-
logó életük, és volt egy hét-
köznapi, szürke, megalku-
vásokkal, piszkos játékok-
kal, és cselekedetekkel teli
életük. Erre mondja az
apostol, hogy a kettő: a régi
és az új, a szennyes és a tisz-
ta nem fér meg egymással!
Takarítsátok ki a régit, a
szennyeset, a rosszat, és
tisztán, méltóan, ünnepelje-
tek, hiszen ti Krisztus miatt
tiszták vagytok! 

(Folytatás a 2. oldalon)

Hoffmann Kálmánné: 

A kereszten át…

A kereszten át,
szemünk mindent 
másként lát:

a nehéz is könnyű,
az üröm is öröm,
világosság támad,
a szeretet árad,
szívünkből a bánat
messze száll.

A kereszten át,
szemünk mindent
másként lát:

a szenvedést,
betegséget,
gyászt,
a felénk nyújtott
kezeket,
az ellenséget,
ki minket bánt,
szívünk mindent
megbocsát.

A kereszten át,
szemünk mindent 
másként lát:

látjuk
gyarló voltunkat,
bánjuk
bűnös múltunkat,
szívünket
fény járja át,
lelkünk áldja
Megváltóját.

Húsvét ünnepén a feltámadott
Jézus Krisztus erősítsen meg 

bennünket az élet győzelmében, 
a feltámadás bizonyosságában! 

Méltó ünneplés
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Méltó ünneplés A 2009. év 
statisztikai adatai

veszprémi istentiszteletek: 67
balatonalmádi istentiszteletek:

55
balatonfűzfői istentiszteletek: 14
veszprémi úrvacsorák: 38
balatonalmádi úrvacsorák: 20
balatonfűzfői úrvacsorák: 14
gyermek-istentiszteletek: 39
Szilágyi-misék: 9
Szilágyi lelki napok: 2
bibliaórák: 14
nőegylet alkalmai: 12
férfikör alkalmai: 14
szeretetvendégségek: 1
gyülekezeti nap: 1
hittanórák a Szilágyiban:

244+168
hittanórák a gyülekezeti terem-

ben: 75+56
hittanórák a Padányiban: 67+56
konfirmációi előkészítők: 20+12
konfirmációi órák: 18+13
ifjúsági órák: 8
látogatások: 66
lelkipásztori beszélgetések: 40
betegúrvacsora: 1
keresztelés: 10 gyermek 

+ 2 felnőtt
konfirmáció: 3 fiatal + 1 felnőtt
áttérés: 2 felnőtt
esketés: 14 pár
temetés: 17 fő
felkészítés felnőtt keresztelésre,

áttérésre, konfirmációra: 50
jegyesoktatás: 45
presbiteri ülés: 5
közgyűlés: 1

(Folytatás az 1. oldalról)
Az apostol szava hoz-

zánk is szól, és bennünket is
kérdez: Mi hogyan ünnep-
lünk? Krisztus áldozati
halálához, és dicsőséges fel-
támadásához méltón élünk?
El lehet mondani, hogy mi
Krisztus feltámadásának
életet, lelket megújító erejé-
ből és erejével élünk? Nincs
valami baj a mi életünkkel,
ünneplésünkkel is? Lehet,
hogy a mi életünkben is van
egy ünnepi, díszes, és van
egy hétköznapi, szennyes
élet? 

Baj van az életünkkel
akkor, ha úgy gondoljuk:
egy kis füllentés, hazugság,
csalás, még belefér, majd úgy
teszünk, mintha igaz, és
becsületes lenne! 

Baj van, ha bocsánatké-
résre megbocsátunk ugyan,
de nem felejtünk, mert alka-
lomadtán majd még felhasz-
nálhatjuk az illető ellen!

Baj van, ha bennünket is
az irigység, a gyűlölet, az
önzés, a haszonlesés, hatá-
roz meg, és áthatja a szava-
inkat, a szándékainkat,
mert hát a világ is ilyen!

Baj van, ha nekünk is

minden: tévéműsor, vásár-
lás, szórakozás, fontosabb
az Istennél, az ő igéjénél, az
istentiszteletnél! 

Baj van, ha mi is csupán a
halálig, a sírig látunk és a
világgal együtt mi is halál-
hívők leszünk!

Hát nem tudjátok, hogy
egy kis kovász az egész
tésztát átjárja és megkelesz-
ti? Kérdezi az apostol. 

Hát nem tudjátok, hogy
egy kis bűn, egy kis vétek,
egy kis rossz az egész em-
bert, a testet, a lelket átjár-
ja, és a hatalmába vonja?
Így, ha engedünk egy kis
hazugságnak, egy kis csalás-
nak, rossznak, önzésnek,
haszonlesésnek, akkor az
gyorsan elhatalmasodik raj-
tunk! 

Takarítsátok ki magatok-
ból a régit, a rosszat, a
bűnöst! Mondja az apostol.
És ha ennek nekilátunk,
akkor azt tapasztaljuk,
hogy ha egyet kitakarítot-
tunk, jön helyette három!
Bizony, csüggesztő és re-
ménytelen ez a küzdelem –
magunkban, egyedül! 

Az apostol azonban nem
elkeseríteni, hanem éppen

ellenkezőleg, bátorítani,
bíztatni akar, hogy örök re-
ményt ültessen el a szívünk-
ben: Takarítsátok ki a
rosszat, a régit magatokból,
hiszen ti tiszták vagytok,
mivel az Isten ártatlan
Báránya az ő életáldozatá-
val már régen megtisztított
benneteket! Krisztus miatt
mi tiszták vagyunk! Krisz-
tus miatt mi a bűn nélküli,
örökkévaló, dicsőséges, tisz-
ta élethez tartozunk! Erre
az életre pedig az igazság, a
tisztaság, a becsület, a
jóság, a hűség, az önzetlen-
ség, a bűnt elfelejteni tudó
megbocsátás és végül a min-
dent meghatározó szeretet a
jellemző! Mi is ehhez tart-
sunk, mérjük magunkat és
úgy éljünk, mint akik Krisz-
tus miatt az el nem múló,
örök élethez tartoznak!

Krisztus feltámadt! Való-
ban feltámadt! Hangzik az
örömhír ezen a húsvéton is,
adja Isten, hogy méltó le-
gyen az ünneplésünk, és az
egész életünk, hogy tiszta-
ságban és igazságban él-
jünk, mint az örökkévalóság
gyermekei!

Ámen 
Isó Zoltán

JELENTÉS
a veszprémi és a balatonalmádi evangélikus

gyülekezet 2009. évi gazdálkodásáról

2009. évben a veszprémi gyülekezet bevétele kevesebb mind az
előző évinél, mind pedig a költségvetésben előirányzottnál, ami abból
adódik, hogy a gyülekezeti tagoktól, az alapítványunktól és kamatból
sem folyt be a várt összeg.

A kiadások összege alig több, mint az előző évi volt. A költségve-
tésben előirányzottnál pedig 1 millió forinttal kevesebb, mivel a ter-
vezett kiadások egy része nem valósult meg. Nagyobb kiadás a temp-
lomtorony javítási munkái voltak. Összességében a záró pénzkészlet
közel azonos a nyitóval. 

A balatonalmádi gyülekezet 2009. évi bevételei közel azonosak az
előző évivel és a költségvetésben előirányzottakkal. Nagyobb kiadása
a templomkertben végzett munkákból adódott. Pénzkészlete kismér-
tékben növekedett.

Mindkét gyülekezet kiadásai a hitéleti tevékenységgel kapcsolat-
ban merültek fel. A könyvvezetés és a bizonylatolás rendben történt.

Horváth Ferencné
számvevőszéki elnök



A 2009-es évre, az évben elvég-
zett szolgálatokra a december havi
igével tekintek vissza: „Így szól
az ÚR: Én megsegítelek benneteket, és
áldottak lesztek. Ne féljetek, legyetek erő-
sek!” (Zak 8,13) Vallom, vallhatjuk, hogy
személyesen engem, bennünket, az egész
gyülekezetet az Úr segített az elmúlt év
minden napján! Ha nem segített volna,
akkor nem tudtam, nem tudtuk volna mind-
azt megvalósítani és elvégezni, amit meg-
valósíthattunk, amit elvégezhettünk!
Gazdag év áll mögöttünk, sok programmal,
élménnyel, melyek erősítették Istenbe
vetett hitünket, ezen keresztül építették
közösségünket, és mind e mögött Isten
ereje, az ő segítsége állt. Ezzel a meggyő-

ződéssel számolok most be az elmúlt
évben végzett szolgálataimról.

Gyülekezeti szolgálatok:  
igehirdetések, liturgikus szolgálatok,
keresztelések, esketések, konfirmáció,
temetések,
felnőtt keresztelésre felkészítés, jegyes-
oktatás,
hittanórák, konfirmációi órák, ifjúsági órák,
istentiszteletek az Életöröm Idősek
Otthonában ősz óta keddenként,
látogatások, betegúrvacsora, lelkipászto-
ri beszélgetések.

Férfikör alkalmain részvétel,
a gyülekezeti nap, dörögdi nap,
kerületi missziói nap, szervezése,

lebonyolítása,
szupplikáló teológus fogadása, 
igehirdetés a betegek világnapján a kór-
házban, a hősök napján a Bazilikában,
gyülekezetifórum Ittzés János püspökkel,
számvizsgáló bizottság munkájában
részvétel,
új fénymásoló beszerzése az alapítvány
elnökével,
felolvasó lista és felolvasandó igék
összeállítása, nyomtatása, kiosztása,
templom torony festéshez galambriasztó
beszerzése,

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Abban a reménységben adok
számot elmúlt évi munkámról,
mellyel Pál apostol bíztatja a
korinthusiakat: Ezért, szeretett
testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok
mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozáso-
tok nem hiábavaló az Úrban. (1Kor 15,58)

Az elmúlt évben a következő szolgálataim voltak:
a gyülekezetben:
- igehirdetői és liturgusi szolgálatok beosztás szerint
- kazuálék
- látogatások, lelkipásztori beszélgetések
- felnőttek felkészítése keresztelésre, konfirmációra; jegyesok-

tatás
- hittanórák (a tavaszi félévben valamennyi órát ketten végez-

tük; ősz óta Bereczky Judit állt szolgálatba, így hárman
végezzük)

- gyermekmunka: gyermek-istentiszteletek szervezése, a szol-
gálattevők felkészítése; tanévzáró, tanévnyitó istentiszteletek;
Szilágyi-misék, lelki napok; a gyermekek karácsonyának segí-
tése; konfirmációra készülő csoport vezetése.

- Részvétel a nőegylet munkájában
- az őszi bibliaórai sorozat összeállítása, vezetése
- a gyülekezeti nap, a dörögdi nap, a 10 éves évforduló prog-

ramjának összeállítása, szervezése
- igehirdetés a női ökumenikus imanapon a református gyüleke-

zeti teremben
- a missziói napon igehirdetési szolgálat 
- a hammelburgi látogatás szervezése, vezetése, igehirdetés az

ottani istentiszteleten
- áhítat és egyházunk történetéről előadás a veszprémvölgyi

templomban
- tárgyalások az óvoda ügyében
- két gyülekezeti újság szerkesztése
- 50 éves házassági évforduló megtartása
- segítségnyújtás a falinaptár készítésében  Rádóczy Ágnesnek
- segítségnyújtás a honlap készítésében Isó Gergelynek és Isó

Mártonnak
- Varnus Xavér koncertjeinek szervezése
- karácsonyi éneklés megszervezése, összeállítása a finn-ma-

gyar baráti társasággal

Gyülekezeten kívüli lelkészi szolgálatok:
- helyettesítés Öskün, Balatonfüreden
- három estés evangelizáció Székesfehérváron
- áhítat egyházmegyei missziói napon
- részvétel lelkészszentelésen Székesfehérváron és Ajkán
- előadás összevont LMK-n 
- részvétel egyházmegyei közgyűlésen
- igehirdetés Győrben az Ittzés Gábor emlékére tartott istentisz-

teleten
- homiletikai előkészítő LMK-ra

Társadalmi teendők:
- részvétel   Trianon   megemléke-

zésen
- temetőautó szentelése

- karácsonyi ünnepi beszéd a városi koncerten

Közegyházi feladatok:
- rovatvezetés a Dunántúli Harangszóban
- a Keresztyén Igazság című folyóirat tavaszi és őszi számának

szerkesztése
- az egyházkerület Luther-olvasókörének vezetése (Luther és a

Biblia rajzpályázat megszervezése, díjazása, díjkiosztó ünnep-
ség)

- Luther-konferencia vezetése
- a várpalotai óvoda és a révfülöpi oktatási központ igazgató-

tanács elnöki teendői
- zsinat, zsinati jegyzői feladatok
- könyvbemutatás az egyházkerületi napon
- cikkírás a stratégiáról felkérésre a Credo újságnak
- etika cikksorozatom könyvbe való szerkesztése, kiadása
- felkérésre előadás Jézus csodáiról az oktatási intézményveze-

tők konferenciáján Balatonszárszón
- Pethő Judit vizsgatanítása (Székesfehérvár)
- lelkészkonferencián részvétel
- lelkészevangélizáción részvétel

Beszámolóm végén szeretnék még aggodalmamról és
örömömről is számot adni. Az aggodalmam a gyermekek és az
ifjúság miatt van. Elmondhatom, hogy a velük való munka manap-
ság sokkal nehezebb, mint akár tíz évvel ezelőtt volt. Szinte telje-
sen zártak Isten igéje előtt. A szülők pedig, kevés kivétellel,
semmi együttműködésre nem hajlandók. S bár az igaz, hogy ez
nem veszprémi jelenség csupán, ettől még nem lehetünk nyugod-
tak: imádkoznunk kell gyülekezetünk jövőjéért, erre kérem is min-
den testvéremet, s kérem azt is, hogy ki-ki a maga helyén tegyen
meg mindent felelősen azért, hogy a gyermekek és fiatalok vissza-
találjanak Urukhoz és egyházukhoz.

Végül az örömömről: Istennek adok hálát azért, hogy
gyülekezetünket élteti, igéjével vezeti és sokunkat elvezet már
arra a felismerésre, hogy az ige hallgatása mellett az Ige rendsze-
res vétele az úrvacsora szentségében mennyire fontos, és nélkü-
lözhetetlen az élő keresztyén hit szempontjából. Öröm, hogy az
ige által épülő úrvacsorai közösség erősíti a testvéri közösséget is.
Ennek nagyszerű példáit láttuk a missziói napon, Taliándörögdön,
a gyülekezeti napon, a 10 éves évfordulón és még sok más alka-
lommal is, amikor nem csak néhány testvér vitte vállain a gyüle-
kezet ügyét, hanem sokan, lelkesen és jókedvűen. Köszönet min-
den testvéremnek, aki az elmúlt év során szolgálatot vállalt és vég-
zett a gyülekezetben! 

A dicsőség pedig legyen az elmúlt évért, a bánatokért és
az örömökért, a hitben megerősödő és aktív testvérekért Istené!
Soli Deo gloria!

Isó Dorottya

Lelkészi jelentés

Lelkészi jelentés
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(Folytatás a 3. oldalról.)
gyülekezeti falinaptár nyomdai
munkálatainak intézése,
Lelkipásztor folyóirat számára igehirde-
tési alapigéhez hozzászólások gyűjtése,
szerkesztése
országos iroda vezetőinek fogadása,
leendő óvoda épületek bejárása, tárgya-
lások az önkormányzat vezetésével,
presbiteri ülések, közgyűlés vezetése

Gyülekezeten kívüli szolgálatok:
helyettesítés Öskün,
evangelizációs sorozat
Székesfehérváron,
lelkészszentelésen részvétel
Balatonfüreden és Székesfehérváron.

Társadalmi szolgálatok:
imádság Tobrukban, az aradi vértanúk
emlékünnepén,
áldás a Veszprémi Tűzoltóság ünnepén, 
részvétel a Gizella ünnepségen,
borlovagavatás Vörösberényben,

‘56-os hősök megemlékezésén imádság
a Bazilikában,
emberismeret konferencián részvétel
Budapesten.

Közegyházi szolgálatok:
Lelkészi munkaközösség vezetése az
egyházmegyében, közös LMK-n áhítat,
lelkészevangélizáción, lelkészkonferen-
cián részvétel,
OLMK-ban és az Országos Gazdasági
Bizottság munkájában részvétel
Evangélikus Presbiterek Országos
Találkozóra presbiter küldöttek vezetése,
Lelkipásztor folyóirat számára igehirde-
tési előkészítő írása,
etika könyv nyomdai munkálatai bonyo-
lítása, a könyv forgalmazása a hittan-
könyvsorozattal együtt,
Fraternitás Lelkészegyesület elnöki
teendői.

Láthatjuk az ige igazát, az Úr
megsegített bennünket, gyüleke-
zetünk él, és reménység szerint

tovább erősödik. Bíztassuk, bátorítsuk egy-
mást Isten igéjével, hogy ne féljünk a jövő
kihívásaitól, és a világ befolyásának ellen
tudjunk állni, hogy meg tudjuk vallani
hitünket a családban, így gyermekeinket,
unokáinkat ide, a gyülekezetbe tudjuk
vezetni. Istennek adjunk hálát és mondjunk
dicséretet, hogy mindeddig velünk volt és
megsegített!

Köszönöm lelkésztársamnak, felügye-
lőnknek, másodfelügyelőnknek, és minden
szolgálattevőnek akár a templomban, vagy
az irodában, a gyülekezet érdekében vég-
zett szolgálatot! Isten adjon a szolgálatte-
vőknek igéjére hallgató, kegyelmében bízó,
alázatos szívet, és testvért szolgáló igyeke-
zetet, hogy közösségünk egyre erősebb,
összetartóbb legyen!

Egyedül Istené a dicsőség!

Isó Zoltán

Lelkészi jelentés

Felügyelői  beszámoló 
a 2009. évről

Az elmúlt 2009-es évet egy mozgalmas, gondokkal és örö-
mökkel  gazdag évnek látom, s úgy vélem, hogy a gyülekezet-
re tekintve  sorsfordító volt.

2008-as beszámolómban, talán sokak emlékeznek rá, az
óvoda  ügyét említettem, hogy szeretnénk egy evangélikus
óvodát létrehozni a  városban. Ezzel talán segíthető lenne a fia-
talság szellemi és vallási  nevelése a jövőre nézve. Ez az ügy,
úgy gondolom, jó mederben folyik, s  ma még a közgyűlés elé
is fog kerülni!

A 2009-es évet sorsfordulóként említettem és pedig ezt azért
merem kijelenteni, mivel a gyülekezet kilépett a templom falai
közül,  mégpedig a szó legszorosabb értelmében. Ez azt jelen-
ti, hogy megismert  és elismert lett a veszprémi gyülekezet az
ország és világ előtt. Gondolok  itt a taliándörögdi felkérésre,
hogy mutatkozzon be a gyülekezet a nyilvánosság előtt is egy
egész napot kitöltő programmal. (Este nyolc órakor jöttünk el.)

De említhetem a gyülekezet életéből a missziói napot is, ami
szintén egy nagy feladatot jelentett, hiszen több száz főt kellett
fogadni.

Természetesen nagyon sok más tennivaló is volt. A teljesség
felsorolását  engedjék meg, hogy most mellőzzem, csak
néhány fontos és nem  elhanyagolható dolgot mondanék el.

Tevékenységem a következőkből állott:

– országos konferenciákon való részvétel
– presbiteri ülések
– megyei és kerületi közgyűlések
– gyülekezeti elnökségek konferenciái
– országos felügyelői konferencia
– gyülekezeti nap szervezése

– kirándulás szervezése
– toronyfestés lebonyolítása
– óvoda ügyének előkészítése
– kórustalálkozón való részvétel
– Varnus Xavér koncert
– Luther-konferencia
– vezetőségi megbeszélések
– gazdasági és pénzügyi ellenőrzések
– alapítványunk pénzügyeinek ellenőrzése
– a gyülekezeti tulajdonban lévő lakás ügyeinek intézése
– a gyülekezeti ház 10 éves évfordulója
– testvéri kapcsolatok ápolása külföldi testvéreinkkel
– a templombelső felújításának előkészítése
– Férfikör támogatása
– Nőegyletünk támogatása
– ádventi rendezvénysorozat
– révfülöpi Házas hétvégén való részvétel

Ezeket az eseményeket emelem ki a sok egyéb teendőim
közül, de természetesen lelkészeink mindennapi munkájának
világi vonalbéli  segítése és támogatása is a feladataim közé
tartozik.

A gyülekezet pénzügyi helyzete megfelelő és kiegyensú-
lyozott. Gazdálkodásunk a meglévő javainkkal szintén jó!

A megvásárolt lakás is kamatozik, hiszen folyamatosan ki
van adva  bérletbe! Bevételeink és kiadásaink a lehetőségek
mentén tervezettek és  egyensúlyban tartottak.

A Jóisten segítségét kérem munkám további végzéséhez a
2010-es esztendőre, hogy tudásom legjavát adva tudjam szol-
gálni a  gyülekezetet,  és kérem a Mindenható gondviselését a
gyülekezetre és lelkészeink  további munkájának az útmutatá-
sára!

Erős vár a mi Istenünk!

Bereczky Gyula
felügyelő 
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Ha csak tehetem, minden vasárnap itt vagyok
Szente József alapítványunk elnöke. Ez

évben elnöki teendői bővülnek: induló
óvodánk anyagi támogatásának beindí-
tását is végezni fogja. Ezért fontos, hogy
személyét és szolgálatát minél többen
megismerjük, felelősségteljes munkájá-
ban segítsük és támogassuk.

- Mióta él Veszprémben? Hová húzzák a
gyökerei?

- Bakonyszombathelyen 1943. szept. 14-
én születtem, és itt kereszteltek meg. 1956-
ban 54 éve konfirmáltam, annál a Varga
György lelkésznél, aki a veszprémi egyház-
megye nyugalmazott esperese és Pápán él.
Édesapám evangélikus, édesanyám katoli-
kus vallású volt. Édesapám haláláig az
evangélikus egyházközség  igen aktív pres-
bitere volt. (Minden presbiter a saját meghatározott területéről
gyűjtötte be negyedévenként, félévenként az egyházfenntartói
járulékot és egyúttal segített a lelkész családlátogatásaiban is.)

Iskoláimat szülőfalumban végeztem el. Nagybátyám, Szente
István – aki a veszprémi gyülekezet tagja volt 1977-ben bekö-
vetkezett haláláig – segítségével 1959-ben kerültem a veszpré-
mi Főpostára. Itt különböző beosztásokban dolgoztam 1963-ig,
közben 1963 novemberétől 27 hónapos sorkatonai szolgálatot
teljesítettem Csornán, illetve Hegyeshalomban. A katonaság
befejezése után volt munkahelyemen folytattam a postai szolgá-
latot. Itt a postahivatal megyei hírlaposztályára kerültem.
Munkám eredményeképpen a soproni Postaigazgatóság veze-
tője 27 évesen  a posta megyei hírlaphivatala (MEHIV) vezető-
jének nevezett ki. Ezt a munkakört 1970-től töltöttem be 1983-
ig. Feladatom volt a megye 227 postahivatala hírlapszolgálattal
kapcsolatos feladatainak irányítása, ellenőrzése. 1983. decem-
berében a budapesti  Mozgóposta Főnökségre kerültem országos
hatáskörű osztályvezetőnek. Feladatom volt, hogy az ország
3200 postahivatala minden reggelre, postanyitásra megkapja az
országos megjelenésű előfizetett és áruspéldányban terjesztett
napilapokat. Ezt az éjszaka és hajnalban közlekedő postavonati
hálózaton keresztül a robogó gyorsvonatokban dolgozó munka-
társaim végezték. 20 éven át a hétfői napokon utaztam
Budapestre, majd a hét végén, pénteken délután jöttem haza
Veszprémbe. 2003 szeptemberében 44 évi postai szolgálat után
lettem nyugdíjas. Számtalan elismerésben és kitüntetésben volt
részem úgy megyei, mint országos vonatkozásban. Postás szol-
gálati éveim alatt a katonaság is igényt tartott munkámra.
Tartalékos századosként kaptam obsitot, fejeztem be a katonaé-
veket 1996-ban.

Feleségem Nagy Katalin, akivel 1966-ban kötöttem házassá-
got, immár 44 éve. Ő református vallású. Több mint 20 éven
keresztül a nyugdíjba vonulásáig a Cholnoky lakótelep bölcső-
déjét vezette. Két gyermekünk született: Judit 1968-ban, Csaba
1969-ben. Mindketten református vallásúak, megkeresztelt és
konfirmált gyermekek. Lányom Veszprémben, fiam pedig Érden
lakik. Unokák nincsenek.

- Hogyan kapcsolódott be gyülekezetünk életébe?
- Vallásomat, míg Veszprémben dolgoztam ritkábban gyako-

roltam, mert  a Komárom megyében lakó idős szüleimhez és fel-
eségem szüleihez kellett szombat-vasárnap utazni. Budapesten,
ha hétköznap volt egyházi rendezvény a Deák-téri templomban,
oda elmentem.  20 évig csak szombat-vasárnap voltam
Veszprémben. Ha nem volt halaszthatatlan intézni valóm, eljöt-
tem az istentiszteletekre. Mióta nyugdíjas vagyok, ha csak tehe-
tem, minden vasárnap itt vagyok.

Nem terveztem egyházi tisztség vállalását, mert a városban
működő Egészségmegőrző Centrum alelnöke voltam, és a
veszprémi Postás Nyugdíjas Klubot is vezetem. Jelenleg ez a

tisztség mégis kibővült a 2. sz. Lakásfenn-
tartó Szövetkezet Igazgatóság tagságával, és
az Evangélikus Egyházi Alapítvány elnöki
funkciójával. A közelmúltban pedig megvá-
lasztottak a Veszprémben működő  nyugdí-
jasklubok (jelenleg 35) vezetői fóruma elnö-
kének.

2006-ban a gyülekezet jelölőbizottsága
presbiternek javasolt, azonban névről még
nem ismertek annyira, hogy a többség rám
szavazott volna. Így tartaléksorba kerültem.
Pár hónappal később megkeresett alapítvá-
nyunk előző elnöke Szamosi Károly, aki idős
korára való tekintettel vissza akart vonulni az
elnöki megbízatásból és azt mondta, hogy
rám gondolt utódjaként. Szerinte megfelelő-
en tudnám képviselni gyülekezetünket az
alapítványi munka során. Ettől a felkéréstől

függetlenül Isó Zoltán tisztelendő úr is rám gondolt és kért, hogy
vállaljam el az alapítványi feladatokat. Bizonyos töprengési idő
után mindkét felkérőnek igent mondtam. A következő presbiteri
ülésen előterjesztésre került a nevem, ahol magam is megdöb-
bentem azon, hogy egyhangúan választottak meg a Veszprémi
Evangélikus Egyházi Alapítvány elnökének. 

- Milyen feladatokat jelent az alapítvány elnöki tisztsé-
ge?Milyen tervei vannak ebben a szolgálatban? Hogyan kap-
csolódik egymáshoz alapítvány és gyülekezet?

- Alapítványunkat a Presbitérium határozatának és kérésének
megfelelően 1992-ben 60.340/1992/4 szám alatt vette nyilván-
tartásba a Veszprém megyei Bíróság. Az alapítvány célja a gyü-
lekezetünkhöz tartozó 3 város és mintegy 12 község területén az
evangélikus egyházi élet fellendítése, az egyházi ingatlanok
(műemlék) fenntartása, a hitélet támogatása, annak tárgyi felté-
teleinek biztosítása, az ifjúság erkölcsi nevelésének, és az egy-
házi iskoláknak a támogatása. Ez most hamarosan kibővül az
evangélikus óvoda alapításával. Reméljük, sikerülni fog. 

Mint alapítványi elnök feladatom a fenti elhatározások és ter-
vek megvalósításának elősegítése. Biztosítani kell, hogy az
alapítvány számlájára befizetett adományok, egyházfenntartási
járulékok, a pénzügyi szabályzatokban lefektetett előírások sze-
rint, törvényes körülmények között kerüljenek felhasználásra.
Biztosíték erre az is, hogy alapítványunk a kezdetektől könyv-
előt alkalmaz, hogy  a törvényi előírásoknak megfeleljen.

Természetesen, mint minden alapítványi elnök, én is azt sze-
retném, hogy méltóképpen tudjuk segíteni gyülekezetünk épülé-
sét, fejlődését. A lelkészlakás, gyülekezeti terem építése, orgona
felújítása nagyon sok pénzbe került, amit saját forrásból, ado-
mányokból, téglajegyek árusításából, és állami támogatásból
sikerült megvalósítani. Most mindenki örömére szép a környe-
zetünk, gyönyörűen szól az orgonánk. De előttünk áll a temp-
lombelső felújítása, padok cseréje, tervezett óvoda nyitása, ami
szintén sok-sok pénzbe kerül. Ezért szeretnénk gyülekeze-
tünkben, evangélikus testvéreinkben az adakozási kedvet
fenntartani, és elősegíteni azt is, hogy azzal támogassák,
segítsék családtagjaikon, barátaikon keresztül  az alapít-
ványt, ami nem kerül pénzbe, ti. az adó 1 %-ának alapítvá-
nyunk részére történő felajánlásával. A múlt évben ebből
590.000 Ft-ot kaptunk. Természetesen szeretnénk, ha az ado-
mányok, egyházfenntartási befizetések folyamatosan, rend-
szeresen érkeznének számlánkra. Minden forintot hálásan
köszönünk, mert azt tudni kell, hogy a gyülekezetet, hitéle-
tet fenntartani, fejleszteni, adományok és befizetések nélkül
nem lehet, azt elsősorban a testvérek, az egyháztagok ado-
mányaiból, befizetéseiből tudjuk biztosítani. Ezért kérem
minden testvéremet, hogy a  lehetőségekhez  mérten tovább-
ra is támogassa, segítse  alapítványunk céljainak elérését!



Nehéz év áll mögöttünk. És
ezt nem a magánéleti, munka-
helyi és gazdasági problé-
mákra értem, sokkal inkább a
gyülekezeti közösségre, az
elmúlt időszakot meghatá-
rozó nézeteltérésekre, össze-
tűzésekre, vitákra. Őszintén
bevallva, megvisel-megviselt
ez a helyzet és fáj az is, ha
békítőként, mediátorként
kudarcot vallottam, vallot-
tunk. Szeretnék bízni benne,
hogy gyülekezetünk igazi
közösség, fejlődő, épülő, hit-
ben élő, egységes közösség.
Erre adott szép példát a jól
sikerült egyházkerületi
missziói nap május 23-án,
melyet gyülekezetünk szerve-
zett, másokat is gyarapítva,
gazdagítva ezzel. Augusztus
7-én Taliándörögdön, a
Dörögdi Fesztiválon is bemu-
tatkoztunk, ahol a fesztivál
vendégeinek, látogatóknak is
hirdethettük: a hit hat, a Jézus
Krisztusban való hit ad igazi
örömet, boldogságot. Az
elmúlt év két jelentős prog-
ramján részt vettem; előbbin
a regisztrációnál segítettem,
utóbbin egy beszélgetést
vezettem a versíró Hoffmann
Irénke nénivel. 

Bár áttekintettem és össze-
írtam valamennyi gyülekezeti
alkalmat, ahol jelen voltam,
ha tehetem, igyekszem a leg-
több helyen ott lenni , most
csak néhány, nem veszprémi
programot sorolnék. Február
28-án Ajkán egyházkerületi

nap volt, április 17-én tíz éves
évfordulóját ünnepelte a rév-
fülöpi evangélikus oktatási
központ, június 7-én megyei
evangélikus találkozót tartot-
tak Pápán, szeptember 19-én
gyülekezeti munkatársképző
nap Révfülöpön, október 25-
én felszentelték a balatonfü-
redi gyülekezet új lelkészla-
kását, november 6-7-én a rév-
fülöpi felügyelői konferenci-
án beszéltünk hovatartozá-
sunkról, magyarságunkról.

Június 6-án finn-magyar
esküvő volt veszprémi temp-
lomunkban, a fordításban
segítettem. Egy másik finn
program a Veszprémi Ma-
gyar-Finn Egyesülettel közö-
sen szervezett karácsonyi
éneklés december 18-án.
Finnországi mintára a leg-
szebb, legismertebb dalok
éneklésével készültünk az
ünnepre. Két nappal később,
ádvent negyedik vasárnapján
Varnus Xaver adott két kon-
certet a templomunkban. Ezt
Xaver ismerőseként, barátja-
ként sem volt egyszerű
egyeztetni, megszervezni. A
végső szó az örömé és a hála-
adásé: Istennek adok hálát,
hogy sokan részesülhettek
ebben az élményben, a zene
áhítatában. Itt köszönöm meg
lelkészeink, a felügyelő és
valamennyi gyülekezeti tag
segítő, pakoló, rendező,
jegyet vásárló támogatását. 

Beszámolómat úgy kezd-
tem, nehéz év áll mögöttünk.
Az idei még nehezebb lesz,
mondta a felügyelő, az óvoda
nyitását tervezzük, mindenki-
nek, presbitereknek és gyüle-
kezeti tagoknak támogató
imádságára, áldozatos mun-
kájára, felajánlására, adomá-
nyára számítunk. Hiszem,
hogy az Úr segítségével az
idei feladatokat is megoldjuk.
Tanulnivalónk bőven van,
nekem az aggodalmaskodás,
nyugtalanság terén. Az idei
év igéjére kell figyelnünk: 

Ne nyugtalankodjék a ti
szívetek: higgyetek Istenben,
és higgyetek énbennem -
mondja Jézus Krisztus (Jn
14,1).

Balla Emőke
másodfelügyelő
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Ne nyugtalankodjék a ti szívetek
Másodfelügyelői beszámoló

Nőegyleti beszámoló
a 2009-es évről

A Gospel-kórus 2009-es évi jelentése
Kórusunk létszáma 12-re nőtt, szeptem-

berben csatlakozott hozzánk 3 fő. Az idén is
megmaradt a baba-mama jellege próbáink-
nak. A gyermekeinket rendszerint vittük
magunkkal a próbákra, már nagyon össze-
szoktak. Az idei karácsonyi koncertre sze-
retném már a kicsiket is bevonni 1-1 műsor-
szám erejéig. 

Tavaly is nagy munkát fektettünk a ka-
rácsonyi koncertbe, de szerepeltünk a
Kozmutza iskolában és énekeltünk nyáron a
dörögdi napokon is. Sokat készültünk a
nemescsói evangélikus egyházkerületi
kórustalálkozóra. Szokolay Sándor és
Ittzés János is a zsűriben voltak. Csak mi

énekeltünk gospel műfajt, és bár tetszett a
közönségnek, a zsűri hiányolta az egyházi
darabot a repertoárból. Ezt a „hibát” az idei
találkozóra kiküszöböljük. Az idén is legin-
kább zongorakísérettel énekelünk 2 szólam-
ban. Szakácsné Bea jóvoltából sok darabot
tudtunk hegedűvel színesíteni. A gyülekezet
vett nekünk egy kis elektromos hangszert,
amit viszünk magunkkal mindenhová. Volt,
hogy háznál próbáltunk, oda is vittük.

Az idei egyházkerületi kórustalálkozón
kívül több helyre szeretnénk menni vendég-
szerepelni, pl. Várpalotára és Sárvárra.

Kiss Szilvia
kántor

Sokszínű, gazdag, tartal-
mas évet tudhat maga mögött
Nőegyletünk. Az előző évek
során kialakult hagyomány
szerint tartottuk együttlétün-
ket: február és június, szep-
tember és december hónapok
között kéthetente szerda délu-
tán 17 órai kezdettel.

Az őszi időszakban hat
alkalommal jöttünk össze. A
tavaszi időszak kissé sajátsá-
gosan alakult, mert szintén
hat alkalommal volt Nőegy-
let, azonban egy alkalommal,
2009 márciusában a Férfi-
körrel közös szeretetvendég-
ségen vettünk részt. Az össze-
jövetel célja az egymás jobb
megismerése, az esetleges
közös feladatok összehan-
golása, a munkaági területek
bemutatása és a bemutatkozás
volt.

2009. április 1-én meghí-
vott előadóink Jákói Ber-
nadett és Huszár Józsefné
voltak, a Veszprémi Nők
Kerekasztala Egyesületének
tagja illetve vezetője. Tartal-
mas előadást láthattunk és
hallhattunk a 19. század vé-
gén és a 20. század első har-
madában Veszprémben  mű-
ködő nő- és leányegyletek
tevékenységéről. 

Dr. Péterfia Katalin egy
aktuális előadás  (Válság a
családban és a társadalom-
ban) feljegyzéseit, élményeit

osztotta meg velünk kötetlen
beszélgetéssel színesítve. 

Megemlékeztünk Sztehlo
Gáborról az emlékév alkal-
mából. Horváth Mária
ismertette  a gyermekmentő-
ként ismertté vált evangélikus
lelkész életét és munkásságát.
A 2009. május 23-án megtar-
tott missziói nap sikeres lebo-
nyolításában is tevékeny részt
vállalt Nőegyletünk.

Az őszi időszakban került
sor Isó Dorottya lelkész-
asszonyunk Szülők és gyer-
mekek a Bibliában című előa-
dására. Novemberben vendé-
günk volt Weinperné Elek
Judit óvónő és virágkötő, aki
segítségünkre volt az ádventi,
karácsonyi koszorúk, asztal-
díszek készítésében. Ádvent
első vasárnapján tartottuk
hagyományos vásárunkat.
Sok felajánlás érkezett, nagy
örömünkre kézimunkák is, de
főleg könyvek voltak szép
számmal. A vásár bevétele
19.135 Ft volt, aminek a fel-
használásáról később dön-
tünk. Közös karácsonyváró
énekes együttléttel zártuk az
őszi időszakot.

A Jóistenhez imádkozva
kérjük segítségét, hogy mind-
nyájunknak adjon erőt fel-
adataink további ellátásához.

Bereczky Gyuláné



Az elmúlt évben is, mint ez idáig mindig,
Istenbe vetett hittel álltam a szolgálatba.  

Én, mint a Veszprémi Evangélikus
Egyházközség gondnoka az alábbiakban
felsorolt munkákat végeztem a 2009-es
évben:

A 2008-ban elkezdett munkát folytatva
elkészültek a lelkészeink által kiválasztott és
általam megrendelt felolvasó állványok
(ambók) a templomtérbe. Ezzel egy időben a
Balatonalmádi templomba is rendeltünk, amit
az almádi gyülekezet fizetett.

Elkezdtem az oltár mögött lévő több évtize-
de befalazott patinás páncélszekrény szakem-
berek általi rendbetételét. Ez a munka idén
márciusban befejeződik. A legnehezebb volt a
zárt páncélszekrény kinyitása, de megérte,
hiszen az 1900-as évek elejéről származó
kegytárgyak lapultak benne, amelyeket akkori
gyülekezetünk ajándékba kapott egy budapes-
ti egylettől. Ezek megtekinthetőek a gyüleke-
zeti teremben.

- A páncélszekrényt egy faajtó fogja lezárni,
amelyet szintén legyártattam, már csak a
behelyezésre vár. 

Felújíttattam a gyülekezeti ház utca felőli
lépcsőfeljáró korlátját. Az már teljesen kisza-
kadt a betontámfalból. Egy plusz kitámasztó-
val kellett odaerősíteni a templomfalhoz.

- Elromlott a templom előtti egyik reflektor,
és az alkonykapcsolók is. Ezeket újra meg kel-
lett venni és kicseréltetni.

- Voltak egyéb kisebb lakatosmunkák is a
gyülekezeti ház körül.

- A gyülekezeti terem egyik illemhelyiségé-
ben nem működött, így megjavításra szorult a
szellőzőmotor.

- A gyülekezet tulajdonában álló Veszprém
Vörösmarty tér 11/A. sz. alatt lévő lakás albér-
lőjének elköltözésekor az átadás-átvétel lebo-
nyolítása is feladatom volt.

- Ezen lakás működtetésének állandó bizto-
sítása, az EON, VÍZMÜ és a UPC közüzemi
szolgáltatókkal való kapcsolattartással.

- Az új albérlőnkkel való egyeztetések és a
jó kapcsolat ápolása.

- A takarítónő munkájának ellenőrzése.
- Egyéb más munkák. Pl.: a templom előtt a

Kossuth utcai feljáró lépcsőre benyúló  bok-
rok formára metszése (ami a város feladata
lenne), levélseprés stb.

Számos, a gyülekezet életét érintő rendez-
vényen és eseményen is tevékenyen részt vet-
tem, illetve elvégeztem közegyházi feladatai-
mat.

Most, amikor számot adtam a gyülekezet-
ben 2009-ben végzett munkámról, arról is el
kell gondolkodnunk, hogy ezek Istennek tet-
sző szolgálatok voltak-e! 

Úgy gondoltam, hogy beszámolómat egy
idézettel fejezem be.

„Krisztusban van a bölcsesség és ismeret
minden kincse elrejtve.” (Kol 2,3)

Erős vár a mi Istenünk!
Szamosi Attila

egyházközségi gondnok

2009-ben az első együttlét
január 15-én volt, melynek fő
témája a férfikör jelene és
jövője volt. … Február
hónapban az időbank létreho-
zásával foglalkoztunk. …
Március 21-én szombaton teadélutánunk
volt a nőegylettel közösen, ahol is rövi-
den bemutatkoztunk egymásnak és
kötetlen beszélgetést folytattunk terve-
inkről, feladatainkról. ...

Április 8-án délután a templom külső
környezetének takarítása, rendbetétele
történt meg, amelyen a férfikör tagjai lel-
kesen és szívesen vettek részt. … Április
11-én délután a nőegylet és férfikör
tagjai együtt készítették elő a gyülekeze-
ti termet a húsvét hajnali szeretetvendég-
ségre. ... Április 16-án a balatonalmádi
templomkertre már nagyon rászorult egy
kis felújítás: a templomkertet termőföld-
del kellett feltölteni és ezt főleg kézi erő-
vel végezték el a férfikör tagjai. Április
24-én szervezésünkben dr. Fabiny
Tibor professzor tartott előadást a Biblia
lutheri értelmezéséről. Ez az előadás nyi-
tott volt és bárki részt vehetett rajta. Meg
is volt az eredménye, mert nagyon sokan
eljöttek. 

Május elején férfikörünk az Evangéli-

kus élet jóvoltából bemutatkozhatott az
ország evangélikusainak is. … A júniusi
együttlétünk fő témája az apokrif iratok
voltak, amelyekről Isó Zoltán lelké-
szünk tartott előadást. ... 

Június 19-21. Piliscsabai férfikonfe-
rencia a Béthel missziói otthonban.
Három napon keresztül tartalmas, szín-
vonalas előadásokat hallgattunk, ame-
lyeket a testvérekkel együtt közös fóru-
mon dolgoztunk fel. ...

Augusztus 13-án lelkészünk vezetés-
ével kitakarítottuk a templomtornyot,
majd ezt követően világítás lett bevezet-
ve a templomtoronyba, ami még eddig
nem volt. ...

Szeptemberi együttlétünk alkalmán
Weltler Rezső nyugdíjas lelkészt kértük
fel egy előadás megtartására. …
Szeptembertől az Életöröm idősek ottho-
nának evangélikus lakóit segítjük az
istentiszteletekre eljutni. ...

Október 18-án délután vendégünk volt
a helyi zsidóság képviselője Máté Éva,

akivel közvetlen baráti be-
szélgetést folytattunk a zsidó-
ságot érintő kérdésekről. …
November 2-án a 19 darab
koszorút kivittük a sírokhoz
egyházközségünk nevében.

… A 2009-es évünket szebben nem is
fejezhettük volna be, mint hogy a temp-
lomunk karácsonyfáját három férfiköri
tag díszítette fel.

Egész évi tevékenységünkről őszintén
elmondható, hogy akik részt vettek a vál-
lalt feladatok teljesítésében, azok ezt hit-
tel és megéléssel tették. Reménykedünk
abban, hogy akik még nem tudtak csatla-
kozni hozzánk, majd megteszik, hogy ez
a hitben és testvéri szeretetben sokat erő-
södött missziós csapat még erősebb
legyen. Bízunk abban is, hogy amit tet-
tünk, az megelégedésükre volt hívő test-
véreinknek.

Hálát adunk az Úrnak, hogy tekintete
rajtunk volt és ilyen tartalmas évet tud-
hatunk magunk mögött. Imádkozunk
hozzá, hogy a jövőben is áldása legyen a
férfikör tevékenységén.

Lóczi Tibor
a férfikör vezetője, templomszolga

72010. Húsvét

Beszámoló a férfikör 
2009. évi tevékenységéről

(részletek)

Gondnoki jelentés Énekkari beszámoló 
Énekkarunk az elmúlt évben

szokásosan hétfőnként jött
össze próbára. Profilja annyi-
ban változott, hogy Görbicz
Lajos személyében régi tagunk
jött vissza közénk. Így is keve-
sen vagyunk, de arra képesek,
hogy három szólamú énekek-
kel szolgáljunk egyes ünnepi
istentiszteleten. 

2009-ben három alkalom-
mal került erre sor: április 5-
én, virágvasárnap, május 30-
én, pünkösdkor és december
13-án, a gyülekezeti ház 10
éves jubileumán az ünnepi
istentiszteleten. A tárgyévben
az alábbi műveket gyakorol-
tuk: Osváth Viktor: Az Úr
szent Bárányára; Praetorius:
Jer, áldjuk mi a Szentlelket;
Praetorius: Hála légyen;
Praetorius: Hadd zengjen
énekszó; Josquin de Prez:
Megváltónkról; Rezessy Lász-
ló: Ó, jertek énekeljünk; isme-
retlen szerzőktől: 

Dicsőség mennyben Isten-
nek; Ó, halld meg Uram; A
mélyből hozzád. 

Hisszük, hogy kicsiségünk
ellenére kisegítőinkkel együtt
Urunk megtart bennünket szol-
gálatában. 

Szelényi Pál
karvezető



Az Evangélikus Egyházi Alapítvány
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Röviden
10 éves a bajor-magyar testvér-
gyülekezeti kapcsolat! Az év-
forduló megünneplésére május
27–31. között kerül sor, melyre
a hammelburgi gyülekezet kül-
döttségét várjuk. Kérjük azokat
a testvéreinket, akik vendége-
ket tudnak fogadni, hogy ezt a
lelkészeknek jelezzék!

*
Június 19-én tartjuk a balato-
nalmádi horgásztanyán (ahol
tavaly is voltunk) tanévzáró
gyülekezeti napunkat. Az egész
napos együttléten vendégünk
lesz Ittzés János püspök,
Szabó György egyházkerületi
felügyelő, Menyes Gyula püs-
pöki titkár.

Mi hír az Örömhír óvodáról?
Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy szeptembertől

indulhasson az óvoda. Ehhez még várjuk az önkormányzat
épületátadását és egyházi bizottságaink végső döntését. Azután
fogadhatja el az alapító okiratot gyülekezetük közgyűlése.
Varnus Xavér orgonaművész jótékonysági hangversenyét az
óvoda javára adta, melynek bevétele mintegy 660 ezer forint.
Várjuk a testvérek adományait is erre a célra. Várjuk az óvo-
dáskorúvá váló gyermekek szüleinek szándéknyilatkozatát.
Leendő óvónőink játszóházat szerveznek március 27-én és
április 3-án a gyülekezeti teremben, hogy a szülők és a gyer-
mekek megismerkedhessenek velük. 

Alapítványunk számlájára 134 egyháztag fizetett be adományt, illetve
egyházfenntartói járulékot. Ebből veszprémi lakos 106 fő, balatonal-
mádi 9 fő,  vidéki befizető 19 fő volt.
A befizetéseket alapítványunk vezetése nevében valamennyi befizető
testvérünknek megköszönöm. Kérem evangélikus testvéreimet, hogy
az előttünk álló feladatok végrehajtása és megvalósítása érdekében a
jövőben is támogassák befizetéseikkel  alapítványunkat.                               

Szente József
alapítvány elnöke

ÜNNEPI  ISTENTISZTELETI  REND

VESZPRÉM

Március 28. Virágvasárnap
10.00 óra: Istentisztelet (igeliturgia+úrvacsora)
Ige: Jn 18,33–38
10.00 óra: Gyermek-istentisztelet

Április 1. Nagycsütörtök 
17.00 óra: Gyónó istentisztelet úrvacsorával
Ige: Mt 26,20–30

Április 2. Nagypéntek
10.00 óra: Istentisztelet (igeliturgia+úrvacsora)
Ige: Jn 19,1–7
17.00 óra: Passióolvasás

Április 4. Húsvét ünnepe
5.00 óra: Hajnali istentisztelet úrvacsorával és szeretet-

vendégséggel
10.00 óra: Istentisztelet (igeliturgia+úrvacsora)
Ige: Jel 1,9–18
10.00 óra: Gyermek-istentisztelet

Április 5. Húsvét második ünnepe
10.00 óra: Istentisztelet (igeliturgia+úrvacsora)
Ige: 1Kor 15,21–23

BALATONALMÁDI

Március 28. Virágvasárnap  16.00 óra: Istentisztelet (igeliturgia)
Április 2.     Nagypéntek  16.00 óra: Istentisztelet (igeliturgia + 

úrvacsora)
Április 4.     Húsvét ünnepe 16.00 óra: Istentisztelet (igeliturgia + 

úrvacsora)

BALATONFŰZFŐ

Április 4.    Húsvét ünnepe 14.30 óra: Istentisztelet (igeliturgia + 
úrvacsora)

A Nőegylet tavaszi alkalmai:
Március 31. szerda 17 óra: Húsvétváró – felkészülés a húsvét    

hajnali szeretetvendégségre

Április 14. szerda 17 óra: Vendégünk: Dr. Mosolygó Péter görög  
katolikus lelkész, aki egyházukról, húsvéti 
ünnepeikről, szokásaikról mesél nekünk

Április 28. szerda 17 óra: Énektanulás Isó Dóra vezetésével

Május 19. szerda 17 óra: Felkészülés a német vendégek fogadására

Június 2. szerda 17 óra:  Záróalkalom

Bibliaórák:

Április 13.   Oltárterítők, öltözékek, művészet
Április 27.   Ének-zene az istentiszteleten
Május 11.    Kazuáliák, liturgikus magatartás

Férfikör:

Április 8.  17 óra: Kiskáté
Május 13. 17 óra: Német vendégek fogadására készülés, óvodai 

teendők megbeszélése
Június 10. 17 óra:  Téglák titka. Előadó: Szalontai Árpád


