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„
egmentettél engem a haláltól,
szememet a könnyhullatástól, lábamat
az elbukástól, az ÚR színe előtt járhatok az élők földjén. Hittem, ha így
szólok is: Igen nyomorult vagyok!”
(Zsolt 116,8–10)
Jézus feltámadt! Valóban feltámadt! – így köszöntjük egymást a feltámadás napján. Szép, tartalmas, a
lényeget kifejező köszöntés ez – az
őskeresztyének húsvéti köszöntése –,
melyben kifejeződik és megnyilvánul a
keresztyén hit középpontja: Jézus feltámadt, legyőzte a halált!
A kérdés az, hogy a mai keresztyénségben, bennünk megvan-e ez a hit?
Úgy is feltehetjük a kérdést, hogy meddig látunk el? A válasz egyértelmű: az
ember addig lát el, ameddig a szeme
ellát! Meddig lát el a szemünk? Az
ember szeme, bármilyen jól is lát, csak
a sírig lát! Ezért épülnek a drága és
hatalmas síremlékek, ezért tartják az
emberek legfontosabbnak az egészséget, a sikert, a pénzt, a kényelmes jólétet. Ezek közül egyiket sem tarthatjuk
meg: az egészségnek egyszer mindenképpen véget vet valamilyen betegség
vagy baleset; az élet kikerülhetetlenül
a halálba torkollik előbb vagy utóbb.
És itt marad minden: a pénz, a siker, a
jólét, és minden evilági kényelmi esz-

Már megtörtént
köz; csak egy valami marad meg akkor,
ha már korábban is megvolt: a hit,
mégpedig a nagyon sokféle hitből is
csupán egy, a halálon győztes, feltámadott Krisztusba vetett hit!

Ez a hit túllát az ember szemén és
eszén: a halálon át, az örökkévalóságba lát. Oda tart, mert oda tartozik! Az
örökké élő Krisztusban bízó hit az
örökkévalóságból nézi az itteni életet,
ezt a világot, ezért másképpen lát,
mint minden és mindenki más.
A feltámadott Krisztusban bízó, az
örökkévalóságba tekintő hit látja, hogy
az ember számára kiszámíthatatlan jövő KriszÁldott húsvéti ünnepet kívánunk
tusban biztos, szilárd,
minden testvérünknek! Adja meg Isten,
mert eldőlt, mégpedig a
hogy minden pusztuláson, az elmúláson
mi javunkra! Krisztus
és halálon is átlássunk, megerősödjünk
feltámadt, legyőzte a
hitben, hiszen Krisztus feltámadt, a végső
halált! Ővele, őbenne és
győzelem mindig Istené!
őáltala mi is feltáma-

dunk, legyőzzük a halált, mert
Krisztus a győzelmében részesít!
Sőt, a Krisztusba vetett hit még
ennél is tovább lát: mindez
Krisztusban már meg is történt! A feltámadott Krisztusban bízva a halálon
aratott győzelem már a múlté. Jézus
maga mondja: „aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.” (Jn 11,26)
Aki Krisztusban van, aki Krisztusban
bízik, azon nem fog a halál, mert
Krisztus legyőzte a halált, és Krisztus
miatt már most az élethez tartozik!
A zsoltáros is, az élő Istenre tekintve, az élő Istenben bízva, múlt időben
fogalmazza meg a jövő eseményét:
„megmentettél engem a haláltól.” Mi
még konkrétabban fogalmazhatunk:
mivel Krisztus feltámadt a halálból,
megmentett minket a haláltól, a jövőnk
végérvényesen eldőlt! És mivel eldőlt a
jövőnk, ezért benne és belőle élve megváltozik a múlt és a jelen is!
Folytatás a 2.oldalon

Hoffmann Kálmánné
Ma még nem késő!
Rohan az idő,
Rohan a világ.
Az életünk már
Egy nagy rohanás.
Hova vezet az út,
Van-e kilátás?
Ki tudhatja már
Van-e megállás?
Csak a megváltás!
Rohan az idő,
Ma még nem késő!
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Folytatás az 1.oldalról

A Krisztusban eldőlt jövő miatt
megváltozik a múlt: a múltban elkövetett bűnök, bűnök maradnak ugyan, de
Krisztusban élve és megbánva azokat,
bűnbocsánatot nyernek. Krisztus
elvette és hordozta a bűneimet: megszabadított azok súlyától! A bűnbocsánat könnyei Krisztusban felszáradnak, és hálatelt örömre változnak. És
akikkel személyesen itt már nem tudom
rendezni az elkövetett bűnt, Krisztusban élve az is lehetségessé válhat,
hiszen Krisztus a múltban elkövetett
bűnökért is elégtételt szerzett! Ha fájnak a régi botlások, elbukások, a másoknak fájdalmat okozott és értük
bocsánatot nem kért bűnök, nézzünk
Krisztusra: ő magára vette azokat,
szenvedett értük, és meghalt miattuk,
de feltámadt és él örökké! A jövő
eldőlt, akik Krisztusban élnek, vele
együtt élnek örökké, és akik Krisztusban bízva távoztak tőlünk, ők is élnek
vele együtt örökké!
Vagyis: egyedül engem
tekints Istenednek! Mit
akar ez mondani? Hogyan
értsük? Mit jelent az, hogy
van Istenem? Mi az Isten?
Felelet: Isten az, akitől az
ember minden jót vár, és
akihez minden bajban
menekül. „Istenem van”
tehát azt jelenti, hogy szívem szerint bízom és hiszek
benne; vagyis egyedül a
szív bizodalma és hite
alkot Istent, vagy hamis
istent, ahogyan ezt sokszor
mondtam. … Mondom
tehát: amire szívedet
hagyod és bízod, valójában
az a te istened. …
Nem egy ember azt hiszi,
hogy van Istene és mindene bőven, ha van pénze
és vagyona, … Lásd,
ennek is van istene:
Mammon a neve …
Akinek pénze s javai vannak, az biztonságban érzi
magát,vidám és nem fél,
mintha a paradicsom kellős

Már megtörtént
Mivel Krisztusban a jövőnk már
eldőlt, megváltozik a múlt után a jelen
is. A kizárólagosnak, véglegesnek feltűnő jelen állapotok és események megváltoznak, ideiglenessé lesznek. A jövő
eldőlt: a bűn, a gonoszság és a halál
hatalma legyőzetett! Jöhetnek és jönnek is végérvényesnek feltűnő rossz
események és állapotok, melyek szenvedést, gyötrelmet, bánatot, fájdalmat,
keserűséget és szomorúságot okoznak,
és eközben úgy érzi az ember: olyan
nyomorult, és olyan kiszolgáltatott
vagyok! De ezek közül egyik sem végleges, mindegyik múlandó, csupán időleges! A feltámadott Krisztusba vetett
hit túllát mindezen, az örökké tartó
valóságba: a jövő már eldőlt, Krisztus
feltámadt és él! Az őbenne való, örökké tartó élet a valóság, minden más
részleges, viszonylagos, még a halál is.

A feltámadott Krisztusba vetett hitben élve, Krisztus testéből és véréből
táplálkozva, a halálon győztes, örökké
élő Krisztus él bennünk, ezért már
most az Úr színe előtt járhatunk, az
élők földjén!
Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! A keresztyén hitünk lényegét
kifejező köszöntést hordozzuk a szívünkben húsvét ünnepe után is, minden
nap, hogy Krisztus-hitben élve és
abban járva a szemünk a múlt homályán és a jelen ködén túllátva, az örökké élő Krisztusra nézve az örökkévalóságba lásson! Adja Isten, hogy mindannyiunk lelkében meglegyen és megmaradjon ez a hit!
A jövőnk már eldőlt, az örökké élő,
halálon
győztes,
feltámadott
Krisztushoz tartozunk. Éljünk is
ennek megfelelően, krisztusi módon:
szeretetben, az igazra, az igazságra
tekintve! Ámen.
Isó Zoltán

Tanuljunk Luthertől!
Ne legyen más Istened!
közepén élne. Akinek
viszont nincsen, az kétségbeesik és elcsügged, mintha mit sem tudna Istenről.
…
Ez a helyzet annál is, aki
abban bízik, és azzal kérkedik, hogy nagy tudománya, bölcsessége, hatalma,
pártfogója, rokonsága és
becsülete van: ennek is van
istene, de az nem az egy
igaz Isten. Ezt megint
abból állapíthatod meg,
hogy mennyire elvakult,
elbizakodott és gőgös az
ilyen ember ezeknek a
javaknak a birtokában,
viszont mennyire elcsügged, ha nélkülözi vagy
elveszti azokat. …
Így mármost könnyen
megértheted, hogy mit és
mennyit követel ez a

parancsolat: vagyis az
ember egész szívét, és azt,
hogy egyedül Istenben bízzon, senki másban, …
hogy szívünk ne legyen
hajlandó semmi másban
vigasztalódni és bizakodni,
csak őbenne. …
Egyedül Istenben kell
bíznunk, és csupa jót kell
tőle remélnünk és várnunk,
mert ő adja testünket, életünket, ételünket, italunkat,
megélhetésünket, egészségünket,
oltalmunkat,
békességünket és mindazt
a mulandó és örök jót,
amelyre szükségünk van.
…
Tanuld meg hát ezekből
az igékből, hogy mennyire
haragszik Isten azokra,
akik valami másra hagyatkoznak rajta kívül, viszont

milyen jóságos és kegyelmes azokhoz, akik egyedül
benne bíznak és hisznek
teljes szívükkel. …
Jól tanuljuk meg tehát az
első parancsolatot, hogy
lássuk, mennyire nem tűri
Isten azt, hogy elbizakodjunk, vagy hogy bízzunk
bármiféle más dologban.
Főként pedig azt kívánja,
hogy olyan biztosan reméljünk tőle minden jót, hogy
becsületesen és célegyenest haladjunk előre, és
Istentől kapott javainkat
csak úgy használjuk, ahogyan a cipész használja
munka közben tűjét, árját
és fonalát, és azután félreteszi, … tehát csakis ideiglenes szükségletére, mindenki a maga életrendjében
Isten rendelése szerint, és
semmiképpen ne engedje,
hogy bármi is ura vagy
hamis istene legyen. (részletek Luther Márton Nagy
kátéjából)

2012. Húsvét
„Amit pedig szóltok, vagy
cselekesztek, mind az Úr
Jézus nevében tegyétek,
hálát adva az Atya Istennek
őáltala.” (Kol 3,17)
Ez az ige, új év igéje határozta meg a 2011-es évet a
lelkészi szolgálatomban. Az
Úr Jézusról való tanúságtétel
vezetett az istentiszteletek
liturgikus szolgálatában és
az igehirdetésekben, hogy az
evangélium üzenete minél
több testvérhez eljusson, felnőttekhez, fiatalokhoz, gyermekekhez egyaránt.
Az Isten szabadításáról
szóló örömhír továbbadása
és minél szélesebb körben
való hirdetése érdekében
szerveztük és indítottuk el
ősszel az óvodát. Azóta nagy
örömmel látjuk, és tapasztaljuk, hogy a gyermekek és a
szüleik is jó, családias, testvéri közösségben hallgatják
és tanulják Isten igéjét a nevelőkkel együtt. A szervezés, az építkezés és átalakítás
során is örömmel éltük át,
hogy akik ott tevékenykedtek, az őket megszólító Isten
igéjének erejéből végezték
testvéri közösségben a nem
egyszer igen fáradságos
munkát.
Ez az ige volt, amely indított az evangélium szavának
tolmácsolására és tanítására
a gyermekek, fiatalok körében a hittanórák során, a
konfirmációra való felkészítés alatt. Az Isten ajándékáról szóló jó hírt adtam
tovább a keresztelési bejelentések, az esküvői felkészítések folyamán, erről
beszélgettem az egyházunkba áttérni szándékozókkal,
és Krisztusnak a halálon aratott győzelmét hirdettem a
temetést bejelentők, a hozzátartozójuktól búcsúzó, a
gyász fájdalmát hordozó
testvéreknek. Az evangélium
üzenetével mentem a betegekhez, az idősekhez, erről
elmélkedtünk az egyetemi
áhítatokon, a gyülekezeti
teremben a férfikör alkalmain, és konkrétan Márk evangéliuma került elő a bibliaórai sorozatban is. A látoga-
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tások és beszélgetések alkalmain is, amikor csak lehetett,
Istennek embereket megszólító, a gondviselő szeretetéről szóló üzenetét igyekeztem hirdetni mindig az adott
személy helyzetére vonatkoztatva és alkalmazva.
A gyülekezet képviseletében is ennek az evangéliumnak hirdetésére törekedtem a
különböző alkalmakon, a
különböző helyeken, hogy
azok, akik még nem hallottak az örömhírről, értesüljenek róla, hallják meg és így
kerüljenek közelebb Istenhez.
A közegyház feladatok
végzése során is igyekeztem
az Isten igéjének alapján,
azon tájékozódva képviselni
a gazdasági és egyházkormányzati ügyeket.
Az év szolgálati adatai:
Istentiszteletek:
Veszprém – 51; Almádi –
34; Fűző – 14; ökumenikus –
3; idősek otthona – 19, családi – 3 alkalom
Helyettesítés: MencshelyNagyvázsony-SzentantalfaZánka; Várpalota – Tés
Úrvacsoraosztás szolgálata
Marcaltőn Tamás mise alkalmán
Igehirdetés: Kapolcsi nap,
Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége, Betegek világnapja, Aradi vértanúkra
emlékezve Tobrukban
Hittanórák:
gyülekezeti – 19; Szilágyi
– 64; Padányi – 183; Almádi
– 9 óra
Egyetemi áhítat: 26
Konfirmációi óra: 29
Felnőttkonfirmáció: 3
Betegúrvacsora: 7
Látogatás: 40
Beszélgetés: 68
Férfikör: 7
Bibliaóra: 8
Felkészítések:
keresztelésre – 16;
esküvőre – 38;
áttérésre – 20
Temetésbejelentés: 16

Óvodaügyek
intézése,
szervezés, takarítás: 100
Lelkészgyűlés ügye, szervezése: 28
Közgyűlés: 2; presbiteri
ülés: 4; vezetőségi ülés: 3
Gazdasági bizottság: 9;
Zsinat: 4
Megáldások: Kolostorok,
kertek; Tűzoltóság; Cserhát
emlékmű; Trianon megemlékezés
Részt vettem az egyházkerületi lelkészevangélizáción
Gyenesdiáson; az országos
lelkészevangélizáción Bonyhádon, egyházmegyei miszsziói napon Bakonytamásiban; püspöki bemutatkozó
fórumon Pápán az egyházkerületi napon.
Fogadtam a lébényi gyülekezet csoportját; szeretetvendégségen Tóth Károly takácsi lelkészt; Koch Szilvia IV.
évf. teológust.
Megújuló energia pályázat
ügyében 17 alkalommal tárgyalás, egyeztetés.
Tanulmányt és felmérést
készítettem a konfirmációról
és az úrvacsoráról; az
Evangélikus Élet számára Új
nap – új kegyelem rovatba
kétszer írtam.

Képviseltem gyülekezetünket a Finn-magyar testvérgyülekezeti találkozón
Budapesten.
Összegyűjtöttem gyülekezetünk régi földterületeinek
adatait; forgalmaztam a
Keresztfa titka tündököl c.
hittankönyv-sorozatot
és
más
kiadványokat
a
Fraternitás Lelkészegyesület
elnökeként, mint kiadó. Egy
új könyv szerkesztését és
kiadását készítettem elő:
Jánossy Lajos: Az evangélikus liturgia megújhodása
történeti és elvi alapon.
Legelőször is Istennek
legyen hála, hogy adott erőt
a szolgálatok és az ahhoz
kapcsolódó feladatok elvégzéséhez, azután köszönetet
mondok minden testvéremnek, aki a gyülekezeti életben
segített: lelkésztársamnak, a
vezetőség tagjainak, a hivatal vezetőjének, annak, aki
segít a temetéseken az éneklésben, a kántornak, gondnoknak, a nőegylet és a férfikör tagjainak, az óvoda dolgozóinak, az óvoda elindításában segédkezőknek, mindenkinek, aki imádságban
hordozott.
Isten áldása legyen mindannyiunkon!
Isó Zoltán

Tisztségviselőket és presbitereket
választottak
Gyülekezetünk közgyűlése
2012. március 25-én hat évre
megválasztotta a gyülekezet
tisztségviselőit és presbitereit. Minden megválasztott
testvérünkre, induló szolgálatukra Isten áldását kívánjuk!
A gyülekezet felügyelője:
Bereczky Gyula
Másodfelügyelő:
Balla Emőke
Gondnok: Orbán Györgyné
Jegyző: Szalontai Árpád
Pénztáros: Gyarmati
Károlyné
Számvevőszéki elnök:
Horváth Ferencné
Számvevőszéki tagok:
Horváthy Györgyné és
Puskás Ferencné
Kántor: Kiss Szilvia

Egyházmegyei küldöttek:
Balla Emőke és Szalontai
Árpád
Presbiterek:
Balla Emőke, Bán Mihály,
Beke Ágnes, Gyarmati
Károlyné, Horváth Ferencné,
Kölcsei Márton, Lóczi Tibor,
Maróti Rezső, Nagy Szabolcs, Orbán Györgyné,
Rádóczy Ágnes, Szalontai
Árpád
Balatonalmádi:
Gondnok: Szelényiné dr.
Péterfia Katalin
Presbiterek:
Bors Sándorné, Czuczor
Sándorné, Pirka Zoltánné,
Szelényi Pál, Szelényiné dr.
Péterfia Katalin, Vecseyné
Hernádi Dalma

4

2012. Húsvét
Kedves testvérek!

Visszatekintve az elmúlt
évre először egy zsoltárvers jut
az eszembe: Legyen velünk
Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd
maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá! (Zsolt
90,17) Mert áttekintve az
elmúlt évben elvégzett munkákat, meg kellett állapítanom,
hogy hihetetlen sok feladatot
kellett elvégezni. Ennek fő
részét természetesen az óvoda
indulásával kapcsolatos teendők tették ki, melynél kérjük az
Urat, hogy munkánkat tegye
maradandóvá, adja meg, hogy
növekedjen óvodánk egész
gyülekezetünk javára és az ő
dicsőségére. Nincs is kétségünk afelől, hogy Isten megadja ezt a növekedést, mert
nem egyszer megtapasztaltuk
az elmúlt évben, hogy ha ő nem
lendítette volna tovább ügyünket, bizony megrekedt volna, s
talán ma nem örülhetnénk együtt óvodánk indulásának, s nem
vonult volna be 2011 gyülekezetünk történetébe. De bevonult, s ezért a hála zsoltára is
meg kell, hogy szólaljon szánkon: Adjatok hálát az Úrnak,
hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt!
(Zsolt 105,1)
Az óvoda indításának munkálatai gyülekezetünk életét is
áthatották. Megtapasztalhattuk,
hogy milyen sokan készek a
gyülekezetben fizikai munkát
is vállalni, aktív tevékenységet
végezni. Megtapasztalhattuk,
hogy gyülekezetünknek van
egy aktív magja, mely missziói
erővel bír a gyülekezet azon
tagjai felé, akik ma még ritkán
jelennek meg a közösségben
vagy a szolgálat örömét még
nem élhették át. Erre az aktív
magra alapozhatjuk a következő években a gyülekezet
tovább építését. Köszönöm
minden testvéremnek, aki bármilyen módon is segített, dolgozott, intézkedett!
Az óvoda indításának kiemelkedő eseménye mellett zajlott a gyülekezet mindennapi
élete is. Mielőtt beszámolok
ezekről, illetve lelkészi szolgálatom közegyházi és társadalmi
feladatairól, valamint publikációimról, két témát szeretnék
még érinteni.
Az egyik a segítő szolgálat
kérdése gyülekezetünkben. Az
ádventi időszakban tartott
könyvvásár és a karácsonyi
koncert bevételével egy betegség miatt nehéz anyagi helyzet-
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be került családunkat tudtuk
támogatni. Úgy vélem, ez a
segítségnyújtás egy új irányt
mutat gyülekezetünk tagjai
számára az adományozás lehetőségeiben. Sok alapítvány,
országos szervezet kéri a támogatásokat különböző célokra,
de sokszor felmerül a kérdés,
hogy vajon odajut-e a rászorulóknak az, amit adományozunk. Sajnos, erre semmi garancia nincs. De, ha a gyülekezetünkben keressük meg a rászorulókat,
és közvetlenül segítjük őket,
akkor biztosak lehetünk abban,
hogy adományunk valóban eljut
ahhoz, akinek szüksége van rá.
Ezért szorgalmazni fogom, és
bízom abban, hogy a testvérek
egyetértésére talál ez a javaslatom, hogy gondoljuk végig a gyülekezeti diakónia lehetőségeit
gyülekezetünkben, keressük meg
és segítsük magunk között azokat
a testvéreket, akik segítségre szorulnak.
A másik téma a konfirmációval kapcsolatos. Látjuk valamennyien, hogy sajnos azok a
gyermekek, akiket megkonfirmálunk, nem maradnak meg a
gyülekezet
közösségében.
Nekem ez már lelkiismereti
problémát jelent, hiszen így a
konfirmáció nem több mint egy
szép ünnep. Nekünk, lelkészeknek és gyülekezetnek
azonban ez nem elegendő célja
a konfirmációnak. Szeretnénk,
ha gyermekeink hitvalló
keresztyének lennének, akik
gyakorolják hitüket és megmaradnak a gyülekezet közösségében. Igaz, erre hiába várunk
akkor, ha mi, a gyülekezet,
egyáltalán nem érdeklődünk
konfirmandusaink iránt, vizsgájukon nem veszünk részt,
nem is ismerjük őket. Jelenlegi
csoportom vizsgáját ezért
kísérleti jelleggel úgy tervezem, hogy a vizsga és az istentisztelet között legalább két hét
teljen el, s mindkét alkalom
vasárnap, istentisztelet keretében történjen. Nekünk is szükségünk van arra, hogy átismételjük egyházunk tanítását,
ebben segítségünkre lesznek a
konfirmandusok, mi pedig így
megismerhetjük őket, és a vizsga és istentisztelet közötti időben imádkozhatunk értük. Ez a
két hét terveim szerint a lelki
felkészülés ideje lesz a konfirmáló, azaz megerősítő áldásra,

mely az egész életükre elkíséri
őket. Abban bízom, hogy ez
segít nekik abban, hogy minél
jobban átéljék Isten áldó szeretetét. Kérem a testvéreket, hogy
támogassanak ebben a törekvésemben!
Most pedig beszámolok elvégzett szolgálataimról.
Gyülekezeti szolgálatok
• istentiszteletek igehirdetési
és liturgusi szolgálatai; igehirdetés a reformációi közös
ünnepen
• keresztelések, esketés,
(jegyesoktatás), temetések
• lelkigondozás (látogatások,
lelkipásztori beszélgetések,
betegúrvacsora)
• gyermekmunka: hittanórák,
tavasszal a konfirmációi előkészítő csoport vezetése,
ősztől a konfirmandus vezetése, tanítása; Szilágyi-misék
és lelki napok; gyermekistentiszteletek előkészítése,
a munkacsoport szervezése,
irányítása; tanévnyitó, tanévzáró istentiszteletek, gyermekek karácsonya
• óvoda ügyeinek intézése:
Pedagógiai program, rengeteg ügyintézés, ablakpucolás,
a megáldó ünnepség szervezése, részvétel a liturgiában;
a Joulupukki látogatása;
kicsik karácsonya; Ittzés
János: lelki készülés karácsonyra; októbertől áhítatok
a gyermekeknek
• az őszi bibliaórák vezetése
(Luther művek tanulmányozása: Bűnbánat, keresztség,
úrvacsora; Nyolc böjti prédikáció)
• gyülekezeti újság összeállítása húsvétra és karácsonyra
• a nőegylet munkájának segítése: a 10 éves jubileum szervezése, áhítat
• a magyar−finn éneklés szervezése, bonyolítása
• áhítatok az Életöröm nyugdíjas otthonban
• ökumenikus imahét alkalmai
Veszprémben és Almádiban:
igehirdetés
• egyházkerületi napon,
missziói napon
• a hammelburgi testvérgyülekezetnél
• gyülekezeti nap szervezése,
előadás
• püspökjelöltek veszprémi fórumának szervezése, bevezetése

• igehirdetés a női imanapon a
reformátusoknál
• Tolcsvay Béla estjének szervezése Horváthy Györgyné
segítségével
• Vivace kórusfesztivál keretében a katalán kórus fogadása
• Pátkai Róbert vendég-igehirdetőnk vendéglátása
• szeretetvendégség
Tóth
Károly lelkész előadásával
• a szupplikáns fogadása
Gyülekezeten kívüli
szolgálatok
• helyettesítés Várpalotán és
Tésen két alkalommal
• részvétel az egyházmegyei
napon
• részvétel az egyházkerületi
evangelizáción
• részvétel a püspökiktatáson
• áhítat a kapolcsi napokon
részvétel a bonyhádi lelkészkonferencián
• előadás megyei missziói
napon az úrvacsoráról
• helyettesítés Tapolcán
• helyettesítés Balatonfüreden
• részvétel lelkésziktatáson
Uraiújfaluban
• részvétel a kőszegi pedagógus találkozón
• LMK: igehirdetés
• Tamás-misén Marcaltőn liturgusként
• a Cholnoky nyugdíjasklubnak karácsonyi áhítat
Közegyházi szolgálatok
• egyházkerületi munkacsoport összeállítása, szervezése, munkaprogram készítése,
szerkesztése
• Luther-olvasókör vezetése,
szervezése Győrben a püspöki hivatalban
• Luther-konferencia
háziasszonya, áhítatok a konferencián
• a Keresztyén Igazság című
folyóirat szerkesztése
• részvétel az Ordass Lajos
Alapítvány kuratóriumának
munkájában
• az egyházkerület gyülekezeteinek története című könyv
szupervíziója
• részvétel a zsinat munkájában zsinati jegyzőként, jelenlét a győri megbeszélésen,
beadvány az ügynökkérdéssel kapcsolatban
• a várpalotai óvoda és a révfülöpi oktatási központ igazgatótanácsának vezetése
• részvétel az egyházkerületi
napon Pápán
• Ittzés János számára készített
emlékkönyv szerkesztése,
lektorálása
Folytatás a 5.oldalon
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• a Dunántúli Harangszó Hogyan érthetném? című rovatának szerkesztése (jan.
–jún.)
• Ittzés János búcsú-istentiszteletén részvétel a liturgiában
• hatodévesek vizsgáztatása
hittanból Budavárban és Vanyarcon
• presbiterképzés: előadás az
etikáról
Társadalmi szolgálatok
• Budapesten a Magyar Pax
Romana Zsinati Klub és az
Európai Protestáns Magyar
Szabadegyetem Egyesület
„Nők az egyházban” fórumán a fórumbeszélgetésben
vettem részt evangélikus lelkészként
• Pápán a Neveléstudományi
Intézetben előadás Keresztyén hit és az etika címmel
• Hősök napi megemlékezés
• november 4-i megemlékezés
a Bazilikában
• lélekharang szentelése
Balatonfűzfőn
Publikációk, interjúk
• könyvismertetés az Evangélikus Életnek Jánossy
Lajos könyvéről
• interjú a Veszprémi 7 Napnak
• 3 perces áhítat a rádió evangélikus műsorának két alkalommal
• interjú a Veszprém tévének
• cikk a női lelkészségről az
Evangélikus Életnek
• interjú a Vehírnek az óvodáról
• a Dunántúli Harangszó utolsó számának zárócikke
• két alkalommal az Új nap –
új kegyelem című rovat
megírása az Evangélikus
Életnek
• könyvismertetés a Credo folyóiratnak Ittzés Gábor
könyvéről
• tévéinterjú a Regina tévének
• interjú a rádió evangélikus
műsorának
• beszélgetés a Veszprém tévében ádventről, karácsonyról
Köszönöm minden testvéremnek, aki szolgálatomban
támogatott, a segítséget.
Kérem a testvérek imádságát,
hogy szolgálatomat Isten tetszésére végezhessem! Kérem
az Urat, tegyen eszközévé a
veszprémi gyülekezet gondozásában, egyháza ügyében, evangéliuma hirdetésében!
Erős vár a mi Istenünk!
Isó Dorottya

A 2011. évi felügyelői jelentés
Beszámolómat a 2010-es
jelentésemben elhangzottakkal kezdem, mely akkor így
hangzott: „Ha a jó Isten is
megsegít bennünket, akkor
ezen év, a 2011-es év szeptemberében megindulhat az
apróságok nevelése egy evangélikus szellemiség alatt
működő veszprémi intézményükben.”
Amit akkor mondtam, az
ma már valósággá vált.
Természetesen ez sok munkával, energiával járt, de úgy
gondolom, hogy a befektetett
munka és energia többszöröse
fog megtérülni ezen nemes
feladat kapcsán. Ahhoz, hogy
idáig eljutottunk az elmúlt
évben, nagyon sok segítségre,
összefogásra és áldozatos
munkára volt szükség, amit
úgy gondolom, hogy önzetlenül meg is kaptunk minden
testvérünktől és gyülekezeti
tagunktól, kivétel nélkül mindenkitől. Külön köszönet illeti lelkészeinket is, kik oly
sokat tettek, és áldoztak ezért
az ügyért. A gyülekezet nevében is köszönjük. Köszönet
férfikörünk és nőegyletünk
munkájáért, amit ők is végeztek az óvoda érdekében.
Külön köszönet a sok társadalmi munkáért, amit gyülekezetünk tagjai végeztek az
óvoda megnyitása érdekében.
Ez a munka pénzben kifejezve több millió forintra rúg.
Köszönöm!
Márciustól
augusztusig napi szinten fog-

lalkoztam az óvodai munkálatokkal.
Természetesen egyéb más
feladat és tennivaló volt még
az óvoda munkálatain kívül
is, így az egyházmegyében és
a kerületben. Az eseményeket
és a helyszíneket szolgálati
naplóm tartalmazza, melyet
olvashatnak majd a gyülekezeti újságunkban. A teljesség
felsorolását mellőzve csak
néhányat említek.
• országos konferenciák
• megyei és kerületi konferenciák, rendezvények
• presbiteri ülések
• felügyelői konferencia
• a gyülekezeti lakás ügyeinek intézése
• gazdasági és pénzügyeink
ellenőrzése
• testvéri kapcsolatok ápolása külföldi testvérgyülekezetekkel
Ezeket az eseményeket
emelem ki a sok egyéb, apróbb teendőim közül. Lelkészeink mindennapi munkájának világi teendőkben való
segítése és támogatása is a
feladataim közé tartozik.
A gyülekezet pénzügyi
helyzete kiegyensúlyozott és
a növekvő bevételek kapcsán
eredményesnek mondható,
ami egyben dicséretes is,
hiszen ezekből a bevételekből
tartjuk fenn a gyülekezetet és
a lelkészi állásokat. Örömmel
mondhatom, hogy bevételeink a három szegmensben
(adományok, perselypénz és

a járulékok) milliós nagyságrenddel emelkedtek a 2010-es
évhez viszonyítva. Idézem a
tavaly ilyenkor mondottakat:
„egyéni befizetéseink sajnos
egyre csökkennek és ez
elgondolkodtató számomra.”
Ez ma már nem így van, hála
a jó Istennek, de azért ne bízzuk el magunkat. Ezért is
köszönet illeti minden egyes
tagunkat az áldozat vállalásáért. Köszönöm mindenkinek!
Gazdálkodásunk a meglévő
javainkkal szintén jó és eredményes. Bevételeink és kiadásaink lehetőség szerint tervezettek és egyensúlyba tartottak!
Jelentésem végeztével kérem a tisztelt közgyűlést,
hogy döntsenek elfogadásáról!
A jó Isten segítségét kérem
munkám további, azaz a
választásokig történő, végzéséhez a 2012-es esztendőben,
hogy addig is a tudásom
legjavát tudjam adni a gyülekezet és lelkészeink felé.
A mindenható Isten gondviselését kérem a gyülekezetre és lelkészeire.
Befejezésül pedig köszönöm mindenkinek munkám
támogatását; külön köszönet
családomnak, hogy ők is
támogattak ebben a munkámban.
Erős vár a mi Istenünk!
Bereczky Gyula
felügyelő

Másodfelügyelői beszámoló
Az elmúlt évről szóló
beszámolót ott kezdem, ahol
az előzőt befejeztem: részt
vettem az első presbiterképző
tanfolyamon és annak utótalálkozóján Révfülöpön. Sokat
adó, újat tanító, lélekben gazdagító, hitben erősítő együttlét volt, nagy élmény, jó közösség, megerősítés a szolgálatban. Gyülekezetünkben
továbbra is örömmel és lelkesedéssel végzem az igeolvasás és a hirdetés szolgálatát.
Tavalyi beszámolómban

úgy fogalmaztam, hogy
2010-ben munkám miatt
kevesebb időt, energiát tudtam a gyülekezetre, gyülekezeti feladatokra fordítani.
2011-ben jelentősen többet.
Általánosságban is sok szervezés, intézés jellemezte az
elmúlt esztendőt, a szervezésből gyülekezetünk, induló
óvodánk javára is jutott.
Továbbra is vállalom és végzem a gyülekezet médiában
való megjelentetését, különös
tekintettel
az
óvodára.

Igyekeztem feladatot vállalni
az óvoda megáldó, nyitó
ünnepsége szervezésében,
hozzájárulni a rendezvény
gördülékeny lebonyolításához. A külső kapcsolatok
ápolása elengedhetetlen, említhetem a városvezetéssel,
intézményvezetőkkel való
kapcsolattartást, de a Veszprémi Magyar-Finn Egyesülettel való szorosabb együttműködést is.
Folytatás a 6.oldalon
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Finn mintára, finn hagyományok alapján az elmúlt
évben már harmadik alkalommal szerveztük meg a
közös karácsonyi éneklést a
templomban és az egyesületnek köszönhető, hogy a finn
Mikulás, Joulupukki ellátogatott az óvodába. Számomra
ez nagyon-nagy öröm volt –
ahogyan az óvodába járó
gyerekek, különösen pedig
szüleik számára is –, tudva
azt, hogy az esemény hozzájárulhat az óvoda jó hírének,
marketingjének erősítéséhez.
Most, mikor egy újabb ”reklám kampányt” indítunk,
remélve, hogy a tervezett
második csoportba is lesz
elég jelentkező, a Mikulás
látogatását is használhatjuk.
Vele is hirdetjük, ”reklámozzuk” az óvodát. Bízom benne, hogy Joulupukki, következő veszprémi látogatása
idején, ismét eljön majd óvodánkba.
Végül megköszönöm gyülekezetünk vezetőinek, vezetőségének, presbitereinek támogatását, biztató hozzáállását, hozzám való türelmét,
közös ügyekben, feladatokban az összefogást. Bocsánatot kérek mindazoktól, akiket akarva vagy akaratlanul
megbántottam, megsértettem
– soha nem volt és nincs
szándékomban ezt tenni.
Megbocsátásukat/megbocsátásotokat kérem.
Erős vár a mi Istenünk!
Balla Emőke

Tisztelt Testvérek!
Alapítványunk számlájára
adományt a 2011-es évben
112 evangélikus testvér fizetett be. 86 fő veszprémi, 13 fő
balatonalmádi, a többi 13 fő
vidéki befizető. A befizetések
között nagy a szóródás a 200
Ft-tól az 50.000 Ft-ig. Egy
befizető 200.000-Ft-ot óvoda
megjelöléssel fizetett be.
A 2011-es kimutatás szerint Alapítványunk pénzforgalma a Közigazgatási Minisztérium pályázatán nyert
500.000
Ft-tal
együtt
3.288.495 Ft volt. Ebből
1.800.000 Ft-ot utaltunk át
hitéleti, oktatási, nevelési
tevékenység elősegítésére,
(ez 250.000 Ft-al több, mint
az elmúlt esztendőben volt, a
plusz abból ered, hogy 2010
decemberében az utolsó napokban befizetett 2011-re
áthúzódó tétel. 200.000 Ft-ot
fizettünk ki könyvelési feladatok ellátására, 100.000 Ft
volt gyülekezeti újságunk
húsvéti és ádventi számának
megjelentetése. Több, mint
36.000 Ft pedig banki költségek, ügyviteli és postaköltségek kiadásaira került kifizetésre. 25.000 Ft óvodafüggönyre, 450.000 Ft-ot pályá-

zati pénzből óvodai bútorok
– kisszékek, asztalok, öltözőszekrények – beszerzésére
használtunk fel.
2012. januári kezdéskor
egyszámlán volt 1 034 512
Ft, mint említettem, év végi,
decemberi befizetésekből
származik. A jelenleg egyszámlán lévő befizetések
átutalására a közeli napokban kerül sor.
A felajánlott személyi
jövedelemadó 1%-ából a
NAV (APEH) Alapítványunknak átutalt összege
419.423 Ft volt, mely 48.776
Ft-tal kevesebb az előző évinél. Hálás köszönetet mondok minden testvérnek, gyülekezeti tagnak, családtagoknak, mindazoknak, akik felajánlották adójuk 1%-át.
Alapítványunk vezetése
nevében kérem Testvéreinket, hogy a megváltozott adótörvények ellenére (nincs jóváírási lehetőség) továbbra is szorgalmazzák családi és baráti
körben egyaránt az 1-1 %
felajánlását gyülekezetünk,
alapítványunk javára.
A kialakult nemzetközi
gazdasági válság érinti

Zsolt 23,1–6
gondoljuk, hogy az
Az Úr az én pásztoélet nyűge és baja
rom egész életemben.
ránk szakad, ő akkor
–
gondolatébresztések
–
És nem csak az
is velünk van. Ha
enyémben. Ő mindig
nehéznek érezzük ezt
figyel nyájának minden tagjára, és ha baj éri az utat, ha úgy érezzük, hogy ellenségeink akavagy beteg lesz, ha rossz útra téved, ha bánat dályokat gördítenek elénk, ő akkor is velünk
éri vagy ha örülhet valaminek, ő mindig vele van. És a helyes útra terel minket. És ha örülvan.
hetünk valaminek, ha semmi bánat nem ér minA saját példámból tudom, hogy így van. ket, akkor is velünk van. És velünk együtt örül.
Mert amikor elfordultam tőle, és rossz útra
Egy dolog azért nagyon fontos! Hogy erről
tévedtem, ő akkor is velem volt. Akkor is meg- ne feledkezzünk meg soha. És ha mégis úgy
terítette asztalom. Mikor pedig látta, hogy érezzük, hogy egyedül vagyunk, kérjük az ő
elvesztem, akkor a helyes útra terelt engem, segítségét. Mert segíteni fog, és utána is figyehogy ismét az ő nyájához tartozzam.
li minden bukdácsoló lépésünket.
Gondolom mindannyian így vagyunk ezzel,
Mert Ő a mi jó pásztorunk.
mégha nem is vesszük mindig észre vagy nem
Mert az Ő jósága és szeretete kísér életünk
valljuk be magunknak. Történik velünk valami minden napján, hogy az ő házában lakhassunk
vagy teszünk valamit, amiről nem is gondoljuk, életünk minden napján.
hogy elfordít Istentől. De ő velünk marad. És
És ha erről nem feledkeztünk meg, akkor
ha néha kétségbe is vonjuk a jelenlétét, ő akkor
biztosak lehetünk abban is, hogy utána is
is velünk van.
részesülünk az ő nagy kegyelmében.
Ha magányosnak érezzük magunkat, ha úgy
Hegedűs Zsolt

Hit és cselekedet

gyülekezetünk bevételeit,
ezért kérem presbiter testvéreimet, hogy az előttünk
álló feladatok és tervek
megvalósulása érdekében,
a feltétlen szükséges anyagi
források megteremtésére
okvetlenül tartsuk meg
híveink adakozó kedvét.
Sikeresen vettük az akadályt
az Örömhír Evangélikus
Keresztyén Óvoda megnyitásakor, de ez most már évről
évre, egyre több odafigyelést
és gondoskodást kíván.
Ezért változatlanul számítunk a presbiter testvérek
aktív támogatására, példamutató segítségükre.
Az elmúlt évben egyértelműen megállapítható, hogy a
templomba kihelyezett kosarakba tett adományok összege vasárnapról vasárnapra
növekedett, és minden alkalommal meghaladja a korábbi adományok összegét.
Természetesen ez nem növeli alapítványunk bevételeit,
de gyülekezetünk bevételeire
jó hatással van. Adományok
gyűjtésétől más felekezeteknél sem tudnak eltekinteni,
ezért köszönöm a megértést
és a támogatást, hogy gyülekezetünk előirányzott feladatainak
megvalósításához
presbiter testvéreim is aktívan hozzájárulnak. Higgyék
el a testvérek, ahhoz, hogy a
hitéletet, oktatást, nevelést a
megfelelő szinten tudja gyülekezetünk – a városban és
környékén lévő evangélikusok körében – szolgálni,
ahhoz jogosan várható el
mindenkitől, hogy a gyülekezetfenntartói járulék befizetésre kerüljön, illetve a perselypénzből befolyt összeg is
növekedjen.
Szente József
az alapítvány
kuratóriumi elnöke
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Az óvó néni egész nap csak játszik
Gyülekezetünk legnagyobb
öröme az elmúlt évben az
Örömhír óvoda indulása volt.
Oly sok éven keresztül álmodtuk, terveztük, s végre megvalósult. Rádóczy Ágnes óvónő
lett az óvoda első vezetője. Őt
ismerhetjük meg az alábbi
interjúból.
Gyermekkorod óta gyülekezetünk tagja vagy. S, ami még
ennél is hangsúlyosabb, hogy
megmaradtál felnőttként is a
gyülekezetben
családoddal
együtt. Minek köszönhető ez?
Semmi esetre sem az én érdemem. Olyan embereket kaptam
magam köré – szüleim, keresztmamám - akik mindig szilárdan
közvetítették felém a keresztyén
értékeket. Életükkel is megmutatták, hogy nincs más elfogadható út, ezen kell járni.
Gyülekezetünkre nagy családomként tekintek, ahol felnőttem
ifiként, majd édesanyaként hoztam gyermekeim is. Emlékszem,
milyen jó volt serdülő korunkban, hogy befogadott minket e
közösség. Hernád Tibor és
Hegedűs Lajos bácsi segített
eligazodni az életben, válaszolva
a sokszor kíméletlen kérdéseinkre. Szeretném, ha a mi gyermekeink is megtalálnák helyüket

gyülekezetünkben. Ők rendszeresen járnak hittanórára, a tudásuk sokkal több; mi, ’nagyok’

bátran figyelhetünk rájuk, én
sokat tanultam fiaimtól.
Miért éppen az óvónői hivatást választottad?
A legfőbb ok, hogy szeretem a
gyerekeket. Ők mindig őszinték,
érdeklődőek, nyitottak. Közöttük
én is örök gyerekként élhetem az
életem.
Hogyan indult óvodavezetői
pályád, milyen tapasztalatok
gyűltek össze az elmúlt néhány
hónap alatt?
Rengeteg új, izgalmas feladattal, kihívással indult. A legfőbb
tapasztalatom, hogy a sok munka
közben sohasem voltunk egye-

Örömhíreink
Január harmadikán, a már összeszokott
csoportunk örömmel talált egymásra. Az
azóta eltelt időben rengeteg élménnyel,
tapasztalattal gazdagodtak a gyerekek.
• Szeretettel, közös játékkal, énekkel fogadtak minket a katolikus Regina
Mundi templomban és a református új
templomban.
• Az ökumenikus imahéten óvodánk dolgozói és a katolikus óvoda óvónői együtt szolgáltunk énekünkkel a Szt.
László templomban.
• Vízkereszt ünnepe után farsangi díszbe
öltöztettük óvodánkat. A gyerekek
vidám játékokkal, tánccal, mulatozással, maskarába bújva űzték el a telet,
csalogatták a tavaszt.
• A karácsonyi meghitt együttlét után a
szülők-nevelők bálján lehetőség nyílt
megismerni egymás vidám, felszabadult, játékos oldalát is.
• Egyre többször kilépünk óvodánk
kapuján. A Március 15. úti klubkönyvtárba játékos gyermekfoglalkozásra
kaptunk meghívást. Beiratkoztunk a
könyvtárba és a környezetismeret kez-

dül. Szó szerint ’mindig’ számíthattunk lelkészeinkre, felügyelőnkre. Sokat segítettek a
férfikör tagjai mind munkájukkal, mind a sok kedves bíztatással; a hölgyek, akik hímeztek,
horgoltak, verset írtak; azok a
gyülekezeti tagok, akik befogadtak minket a szívükbe, és ami a
legfontosabb, imádkoztak, imádkoznak értünk.
Az idei év számunkra is a
beszoktatás éve, próbáljuk kialakítani szokásainkat, hagyományokat teremteni. A szülők ebben
nagyszerű partnereink, igazi óvodaalapító édesanyák és édesapák.
Segítőkészek, kezdeményezőek,
nyitottak minden jóra. Szívesen
hozták gyermekeiket a templomi
szolgálatra, majd ők is részt vettek a gyermek-istentiszteleten.
Mindannyiunk számára jó érzés
volt megtapasztalni a gyülekezet
szeretetét, izgalmát, amivel várták a kicsiket.
Nem utolsó sorban szeretném
megemlíteni, hogy nagyszerű
együtt dolgozni ilyen vállalkozó
szellemű, odaadó, jólelkű munkatársakkal.
Milyen jövőt álmodsz az óvodának?
Álmodok egy szép újonnan
épült óvodát három csoporttal.

deményezés témájához kapcsolódó
könyveket kölcsönöztünk. A Pegazus
Bábszínház második előadását a Városi
Művelődési Központban tekintettük
meg.
• Takács László képviselő úr felajánlásának köszönhetően testnevelés foglalkozásokon és az udvaron egyaránt használható mozgásfejlesztő játékkal gazdagodott óvodánk. Nagy örömmel vették
birtokba a gyermekek.
• Az ünnephez méltóan emlékezhettünk
március 15-e eseményeire, és hőseire.
Köszönhető volt ez a Deák iskola meghívásának, ahol az 5. osztályosok
műsorát és az ünnephez kapcsolódó
kiállítást tekintettük meg a gyerekekkel.
Óvodánkban megcsodálhattuk a szép
népviseletbe öltözött néptáncosokat,
akik a bemutatót követően minket is
megtáncoltattak.
• Reményeink szerint jövő szeptembertől
már két csoporttal működhet óvodánk.
Az április 2–3-i óvodai beíratás előtt
szeretnénk minél több kisgyermekkel és
családjával megismertetni óvodánkat.
Ennek érdekében vendégül láttuk és
bemutattuk óvodánkat a védő néniknek,
gondozó néniknek, akik szívesen vitték

Addig azonban még sokat kell
tanulnunk, erősödnünk.
Úgy gondolom, óvodánk hatékonyságát nem mérhetjük statisztikailag, számokkal. Óvodánk
létszámtól függetlenül akkor
működik jól, ha minél több gyermekhez és családjához el tudjuk
juttatni az örömhírt. Ha a gyermekek reggel vidáman, csacsogva jönnek be a csoportokba, a
szülők nyugodt szívvel bízzák
ránk gyermekeiket. És ehhez
elengedhetetlen, hogy a szolgálatot végző óvó nénik, dadus nénik
otthonuknak érezzék az óvodát,
és minden nap áldásnak érezzék,
hogy ott lehetnek.
Én ezt már átéltem és szeretném, ha mindenkinek megadatna.
Hogyan kapcsolódsz ki, ha
sok feladatod ellenére egy kis
szabadidőhöz jutsz?
Olyan szerencsés vagyok,
hogy egy játék az életem. Ahogy
a gyerekek mondják: az óvó néni
egész nap csak játszik. Örömöm
lelem a munkámban. Szeretek
túrázni, edzésre járok, szívesen
beszélgetek barátaimmal. Jó
lenne kicsit több időt eltölteni a
családom körében. Jelenleg csak
ritkán adódik alkalmam zenélni
vagy táncolni, de majd eljön
annak is az ideje. Szeretnék még
sok mindent megismerni, kipróbálni.

intézményeikbe tájékoztató szórólapjainkat. Talán ennek is köszönhettük,
hogy az eddig megtartott két játszóházunkban egyre nagyobb létszámmal jelentek meg az érdeklődő családok.
• Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy
vigyék jó hírünket családjuk, ismerőseik, barátaik körében és hívják őket a
március 28-án 1700-kor kezdődő húsvéti
játszóházunkba. Bíztassák őket az április 2–3-i óvodai beíratásra.
Jó tudni és megtapasztalni, hogy mindig számíthatunk lelkészeink és gyülekezeti tagjaink segítségére. Ez úton is szeretnénk megköszönni szerető támogatásukat,
hogy szívükön viselik óvodánkat.
Rádóczy Ágnes

JELENTÉS
a veszprémi és a balatonalmádi evangélikus gyülekezet 2011. évi gazdálkodásáról

ÜNNEPI
ISTENTISZTELETI REND
VESZPRÉM
Április 1. Virágvasárnap
10.00 óra: Istentisztelet
10.00 óra: Gyermek-istentisztelet
Április 5. Nagycsütörtök
17.00 óra: Gyónó istentisztelet úrvacsorával
Április 6. Nagypéntek
10.00 óra: Istentisztelet
17.00 óra: Passióolvasás
Április 8. Húsvét ünnepe
5.30 óra: Hajnali istentisztelet szeretetvendégséggel
10.00 óra: Istentisztelet
10.00 óra: Gyermek-istentisztelet
Április 9. Húsvét második ünnepe
10.00 óra: Istentisztelet
BALATONALMÁDI
Április 1-én virágvasárnap, 6-án, nagypénteken, és 8án, húsvét ünnepén 16.00 óra: Istentisztelet

2011. évben a veszprémi gyülekezet tagjaitól származó – egyházfenntartási járulék, adomány, perselypénz és céladomány
címén – bevétele 5.406 ezer forint volt. Ez kb. 800 ezerrel több,
mint a költségvetésben előirányzott, és 1.143 ezerrel több, mint az
előző évi bevétel.
Kamatot viszont csak 218 ezer forintot kaptunk, amely a beruházás miatti pénzcsökkenés és a kamatlábak visszaesése miatt alakult így.
A finn és a német testvérgyülekezettől kaptunk összesen 868
ezer forintot, saját alapítványunk pedig 1.800 ezer forintot utalt át
az év során.
Az országos egyház mérnöki munkára 1.587 ezer forintot utalt,
amit számla alapján kifizettünk a munka elvégzése után.
2011. évben gyülekezetünk egy nagy beruházást valósított meg.
Egy használatba kapott iskola épületét újítottunk fel, amelyben az
Örömhír Keresztyén Evangélikus Óvoda kezdte el működését
szeptember 1-én. A felújítás költsége 7.563 ezer forint volt, és
ehhez kapcsolódott még 290 ezer forint egyéb ráfordítás.
A kiadások többi része az előző évekhez hasonlóan alakult.
A balatonalmádi gyülekezet bevétele tagjaitól 444 ezer forint
volt, ami elmaradt a költségvetésben előirányzott és az előző évi
összegtől egyaránt.
Kiadásai között szerepel 200 ezer forint, amit az óvoda beruházási költségeihez utalt át az alapítvány számlájára.
Egyéb kiadásai a szokásos mértékben alakultak. Záró pénzkészlete 58 ezer forinttal több az előző évinél.
Mindkét gyülekezetnél a bizonylatolást rendben találtam.
Hitélettel össze nem függő kiadás nem volt.
Horváth Ferencné
számvevőszék elnöke

BALATONFŰZFŐ
Április 8. Húsvét ünnepe 14.30 óra: Istentisztelet

Előjegyezhető
események:
Az új presbitérium beiktatása: április 1-én istentisztelet keretében.
Konfirmáció: a vizsga
május 6-án, az istentisztelet
május 20-án lesz. Mindkettő
vasárnap, az istentisztelet
keretében történik. Hat fiatal készül Isten megerősítő
áldásával a felnőtt keresztyén életre.
Tanévzáró istentisztelet:
június 3.
Családi nap:
június 30.

Bibliaóra:
Isten akaratához
igazodva
Március 22.
Az ötödik parancsolat
–
Április 12.
A hatodik parancsolat
–
Április 26.
A hetedik parancsolat
–
Május 10.
A nyolcadik parancsolat
–
Május 24.
A kilencedik és a tizedik
parancsolat
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