Teljesen új
kezdődött el

„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 kovásztalanok Mégis, azon a bizonyos hajnavagytok, mert a mi húsvéti bárá- lon alapvetően megváltozott a
világ rendje. Jézus üres sírjának
nyunk, a Krisztus, már megáldoztatott. Azért ne régi kovászszal ünnepeljünk, se a rosszaság
és gonoszság kovászával, hanem
a tisztaság és igazság kovásztalanságával.” 1Kor 5,6–8
Az a bizonyos hajnal is olyan
volt, mint a többi. Lassan kezdett oszlani az éj sötétje, és egyre
világosabb lett. A madarak akkor
is énekeltek ugyanúgy, mint az
előző hajnalokon. Az emberek is
lassan ébredeztek, és elkezdték
végezni a megszokott feladataikat, hasonlóképpen a korábbi
napokhoz.

tényével, a feltámadás tényével
megváltozott minden. Ami egészen addig lezárt, végérvényes és
így megváltoztathatatlan volt,
az feltárult megváltozott! Ami
addig sötét volt és reménytelen,
az világossá és reményteljessé

Áldott húsvéti ünnepet kívánunk
minden Testvérünknek! Adja meg
Isten mindannyiunknak, hogy
gondjaink, nyomorúságaink
ellenére húsvétot tudjon énekelni
szánk, és hálát tudjunk adni az Isten
minden küzdelem fölötti
diadaláért, az élet győzelméért.

Én Tebenned, Te énbennem,
Lakozzál az én szívemben!
nyomja reám a pecsétet
A Szentlélek!
Tiéd vagyok, amíg élek!
Fölséges szent győzelmedért
Hajoljon meg minden egy térd
Egyformán: mennyeieké
Földieké
Ámen! Ámen! – Mindörökké!
Hallgrímur Pétursson:
Passió-énekek. 50. ének. részlet

lett! Az út, ami egészen addig a
bizonytalanba vezetett és ahonnan nem volt visszatérés, az megváltozott: a bizonytalanságból
bizonyosság lett, mert az út
Jézus halála és feltámadása által
Istenhez, az örök életre vezet,
mely teljes, szoros közösségben
van Istennel. Krisztus a feltámadásával legyőzte a halált, a bűn
következményét, fizetségét, és
nyilvánosságra hozta az elmúlhatatlan életet!
Azon a hajnalon új, teljesen új
kezdődött el, úgy hogy a régi még
itt maradt. A mostani világban, a
mostani életünkben együtt van a
kettő: a régi és az új. Ez a kettő
azonban egymással kibékíthetetlen. Erről az összeegyeztethetetlen ellentétről beszél az apostol
igénkben. Ebben a világban, az
itteni életünkben jelen van a jó és
a rossz, a bűn szennye és a tisztaság, a hit és a hitetlenség, a
fény és a sötétség, az élet és a
halál. Egymással kibékíthetetlen
ellentét ez, nem lehet a kettőt
elegyíteni, összemosni és feloldani. Itt, ebben a kérdésben nincsen
tolerancia, nem lehetséges a másság megértése. A jó és a rossz
ugyanis, nem fér össze. A csúnya,
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)

ocsmány beszéd és az imádság, az
Isten magasztalása nem fér meg
egymással. A gonosz, gyűlölködő
indulat nem egyeztethető össze a
szeretettel. A feslett, szabados
életvitel, az önérdek kíméletlen
érvényesítése, az öntörvényűség
nem illeszthető össze a közösséggel, az embertársi szeretettel,
egyáltalán Isten akaratával.
Ezért mondja az apostol „takarítsátok ki a régi kovászt” azaz a
gonoszt, a rosszat, „hogy új tész-

Teljesen új
kezdődött el
tává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok” azaz tiszták vagytok. Tiszták vagyunk Krisztus életáldozata miatt, aki legyőzte a
bűneinket és halálunkat, mert a
sírja üres, nincs ott, hanem feltámadt, és él örökké! Ehhez tartsuk és
mérjük magunkat.
Azon a hajnalon, új kezdődött el

a világban. A halálon győztes
Krisztus a megkeresztelésünk pillanatában teljesen újat kezdett el
bennünk is, új életet, új értékrendet, új viszonyulást: a tisztaságot,
a szeretetet, a jóságot, az egyenességet, a szemérmességet, az igazságot, az örök életet! Ezért tehát az
új életben, az új értékrenddel, a
tisztasággal és az igazsággal
ünnepeljünk, mint akik az örök
élethez tartoznak.
Isó Zoltán

2015. évi felügyelői jelentés
„ minden törvényére ügyeltem,
rendelkezéseitől nem tértem
el. „
2Sám 22,23

A mögöttünk álló esztendő
is hasonlóan indult, mint a
többi, kezdődött az Ökumenikus Imahét alkalmaival, amely
egy héten keresztül tartott.
Ezeken az alkalmakon szinte
mindegyik helyszínen megjelentem, s jelen voltam.
Februárban teljes egészében
beindult az élet a gyülekezeti
munka területén is. Vezetőségi
megbeszélést követően a zárszámadási presbiteri ülés következett, s majd a közgyűlés
meghallgatta a Lelkészi és a
Felügyelői beszámolókat.
Ezeket az alkalmakat követően az egyházmegyénél, a
kerületben és országos szinten
is elkezdődtek a különböző
találkozók, megbeszélések,
konferenciák, tájékoztatók és
még sok egyéb rendezvények,
melyeken jelen voltam és
képviseltem Gyülekezetünket,
s vittem jó hírünket ezekre az
alkalmakra.
A konferenciákon sok hasznos és használható projekteket, lehetőségeket mutattak be
és tájékoztattak bennünket az
elkövetkezendő évek tervezeteiről. Ezekből a lehetőségekből Gyülekezetünk is részesült
több, kevesebb lehetőséggel.
A 2014-es beszámolómban
mondtam, hogy az energiafel-

használást illetően 2015-ben
tudunk számokat mondani és
hasonlítani a 2014-es évhez a
már működő napenergia által
termelt elektromos árammal
kapcsolatban. Ez a szám akkor lesz ismert, ha összesítjük
és különbséget vonunk a két
év között. Ez hamarosan meg
fog történni, s akkor ismertetni fogom az eredményt.
Alapítványunk bevételei
nőttek, éspedig 285 186,-Ft
–tal a 2014-es évhez képest.
Ez nagy eredmény. Számomra
ez év szeptemberében történt
a legnagyobb dolog a Gyülekezet életében, mert fenntartásunkba került az Örömhír
Evangélikus Keresztyén Óvoda. Óvodánk 3 csoporttal, s
10 főt foglalkoztatva hatékonyan működik. Ez nagyon jó
érzéseket kelt bennem, de azért
úgy gondolom, hogy ez mögött
nagyon sok munka áll, és a
testvérek hozzáállása nélkül
nem valósulhatott volna meg.
Lelkészeinknek is sokat
köszönhetünk, hogy idáig eljutottunk, mind lelkiekben, mind
pedig anyagiakban, s egyben
köszönöm az Ő segítségüket is
a munkám során.
A 2014-as beszámolómban
is elmondtam és most is
megemlítem az Egyházfenntartói járulék fizetési morálját, miszerint egy irányszámot említettem, mégpedig a

12 000,-Ft/év/fő számot. Én
úgy gondolom, hogy ez az
összeg a mai 21. században
nem jelenthet túl nagy megterhelést a testvérek, családok
számára. Természetesen aki
ezt nem tudja vállalni, vagy
többet gondol fizetni, az nyugodtan azt tegye, amennyire
a lehetőségei adottak. Sajnos
a gyülekezetnek van sok olyan
költsége, mely évről–évre
emelkedik, s ezeket sajnos ki
kell fizetni a fenntartást és üzemeltetést illetően. Gondolok itt
az energia árakra, posta költségre, telefonra, s általában az
üzemvitelt érintő kiadásokra. A
kiküldetések során a Gyülekezet terhére útiköltséget soha
nem számoltam el, azt mindenkor saját magam finanszíroztam.
A teljesség felsorolását mellőzve, csak néhány alkalmat
említenék a korábban írtakban, ahol a veszprémi Gyülekezetet képviselve jelen voltam.
- országos konferenciák
(Révfülöpön);
- Megyei és Kerületi alkalmak (Pápa, Győr);
- presbiteri ülések;
- családi nap szervezése;
- óvoda fenntartással kapcsolatos teendők ellátása;
- gyülekezeti lakás ügyeinek
intézése;
- gazdasági és pénzügyek

intézése,ellenőrzése, felügyelete;
- testvéri kapcsolatok ápolása;
- pályázat készítés (missziói )
nyertes volt.
Ezeket az eseményeket
emelném ki a sok egyéb, apróbb teendőim közül. Szolgálati naplómat mellékelve olvashatta mindenki, mint ahogy
e jelentésemet a Húsvétkor
megjelenő Gyülekezeti újságban is.
Pénzügyi gazdálkodásunk
kiegyensúlyozott, és ez köszönhető a testvérek adakozási kedvének és gondolkodási
moráljuknak, amiért én itt és
most köszönetet mondok
mindazoknak, akik hozzájárultak és támogatták Gyülekezetünk pénzügyi helyzetét, ill.
kétkezű munkával is segítettek a tennivalókban.
Köszönöm szépen!
A Jó Isten segítségét és
gondviselését kérve a további
munkám végzéséhez, Lelkészeink munkájára, a Gyülekezet
gyarapodására.
Befejezésül pedig szeretnék
köszönetet mondani családom
részére, hisz Ő nélkülük nem
tudtam volna végezni a munkám, s hogy Ők ebben is támogatnak engem minden téren.
Bereczky Gyula
felügyelő

2016. Húsvét
A 2015. év igéje arról a
kitüntetett helyzetről és állapotról tesz tanúságot, mely
mindannyiunk életének része,
alapja: Krisztus a keresztségünk által befogadott, azaz a
testvéreivé tett bennünket, és
így lettünk Isten gyermekei.
Isten befogadó szeretetét
élhettük át az istentiszteletek
ünneplése alatt a hallható és a
látható igében, a kazuális
szolgálatok folyamán, a böjti
és ádventi könyörgések során,
a bibliaórák sorozataiban, a
hittanórák, valamint a felnőttkeresztelési és esküvői felkészítések alatt, a férfiköri alkalmak során, a személyes
beszélgetések és látogatások
közben is.
Minden istentisztelet alkalmával megtapasztalhattuk
Krisztus éltető jelenlétét és
befogadó kegyelmét. Jó
átérezni a Krisztusban hívő
testvérek élő, egymásra figyelő és Istent dicsérő közösségét. Különösen nagy öröm,
hogy Krisztus testének és
vérének örök életre éltető
erejéből hétről-hétre sokan
részesedünk, Istennek legyen
hála ezért.
Az istentiszteletek és az
említett gyülekezeti szolgálatok mellett intéztem az
energetikai pályázat lezárásának és a templomablakok szigetelésének ügyét. Az energetikai beruházás megvalósult,
már egy éve működik, a
végső elszámolásra is sor
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Lelkészi jelentés
a 2015. évről

„Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan
Krisztus is befogadott minket az Isten
dicsőségére.” Róm 15,7
került. A templomablakok
szigetelése döntő részben már
elkészült, csupán a homlokzati, hosszúkás ablakok cseréje
van még hátra.
Már az év elején elindítottuk az óvoda gyülekezeti
fenntartásba vételének eljárását, szeptembertől mi, az
alapítók lettünk az Örömhír
Evangélikus
Keresztyén
Óvoda fenntartói.
A hammelburgi testvérgyülekezettől érkezett csoport vendéglátását és itteni programját
szerveztem, és bonyolítottam
le több testvérünk segítségével. A német testvérek érkezése és visszautazása bonyodalmas lett a migránsválság miatt,
Kismartonba kellett kimenni
értük, és oda is vittük vissza
őket, onnan tudtak nem kis
nehézségek árán hazautazni.
Köszönöm Szalontai Árpádnak, Horváth Ferencnek és Isó
Mártonnak, hogy segítettek a
csoport utaztatásában. A rovaniemi
testvérgyülekezettől
érkezett énekkart fogadtam a
templomban és a gyülekezeti
teremben.

Hammelburgi vendégek látogattak
gyülekezetünkhöz

Segítettem a hitoktatók
munkáját a hittanos farsang, a
kirándulás és a tábor lebonyolításában. Megtartottuk a hitismereti szabadegyetem első
konzultációját decemberben,
köszönöm Bán Mihály testvérünk és Isó Dorottya lelkész
segítségét. Presbiter testvérekkel részt vettem az Evangélikus Presbiterek Országos
Találkozóján, Budapesten.
Balatonalmádiban bemutattam gyülekezetünket a templomok éjszakája program
keretében. A tavalyi évben is
elhelyeztük a temetőkben az
emlékezés koszorúit a gyülekezet korábbi lelkészei, felügyelői, tanítói, kántorai
sírjain.
Az egyházmegyében részt
vettem a presbitérium, a gazdasági és a jelölőbizottság
munkájában, missziói felelősként megszerveztem és lebonyolítottam a missziói napot a
Kemeneshőgyész-Magyargencsi gyülekezetben, a
Lelkészi Munkaközösségi
együttléteket vezettem július
és augusztus kivételével minden hónapban. A zsinat és a
zsinati teológiai bizottság ülésein is részt vettem, hozzászólásaimmal igyekeztem
segíteni az ott folyó munkát.
A Fraternitás Lelkészegyesület elnökeként a Keresztfa
titka tündököl c. hittankönyvsorozatot forgalmaztam, és
lebonyolítottam a stóla-alba
pályázatot.
Képviseltem a gyülekezetet
az ökumenikus istentiszteleteken, az aradi vértanúk, az
'56-os hősök megemlékezésein, a trianoni gyásznapon.
Felkérésre előadást tartottam
az evangélikus egyházról és
templomokról a Laczkó
Dezső Múzeumban.
Köszönöm felügyelő úr
szolgálatát, hogy figyelt a

gyülekezet anyagi ügyeire,
ezek között is kiemelten a
gyülekezeti nap lebonyolítására, a templomablakok szigetelésének kivitelezőjével
való tárgyalásra. Köszönöm
gondnok asszony szolgálatát,
hogy jó rend van a kerítésen
belül a templom és gyülekezeti ház körül és szép virágok
díszítik az udvart. Köszönöm
pénztárosunknak a pontos,
precíz könyveléssel járó igen
sok munkát. Köszönöm a
számvevőszék elnökének a
könyvelés ellenőrzését, a kántorunk szolgálatát, a férfikör
vezetőjének és tagjainak
aktív, segítőkész jelenlétét a
gyülekezet és az óvoda életében, a lelkészi hivatal vezetőjének munkáját, annak a
testvérünknek a szolgálatát,
aki a temetéseken segít az
éneklésben, mindazoknak,
akik vállalják az igefelolvasást, a presbitérium feladatköri felelőseinek és tagjainak
szolgálatát és minden testvéremnek, hogy imádságban
hordoztak és hordoznak.
Isten befogadó szeretete
éltetett az elmúlt évben is
mindannyiunkat, így erősödött közösségünk Krisztussal
és egymással. Maradjunk
meg ezután is ebben az örökké éltető közösségben, hogy
Isten dicsőségét szolgáljuk
egész életünkkel!
Számadatok:
- Istentiszteletek: Veszprém
– 62; Balatonalmádi – 54;
Balatonfűzfő – 13; ökumenikus – 2; Életöröm Idősek
Otthona – 23.
- Böjti – ádventi könyörgés:
10
- Látogatás: 77; beszélgetés:
62; betegúrvacsora: 12.
- Felnőtt keresztelési megbeszélés: 18; esküvői felkészítés: 9.
- Hittanórák: Padányi iskola
– 48; hit-és erkölcstan órák
a Deák, a Györgyi Dénes,
a Báthory, a Simonyi iskolákban: 130.
- Bibliaórák: 7.
- Férfikör: 7.
- Vezetőségi ülés: 1; presbiteri ülés: 4; közgyűlés: 1.
Isó Zoltán
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Lelkészi jelentés a 2015. évről
Ez évi igénket választottam beszámolóm alapjául.
Ezt mondja az ige: Ahogyan
az anya vigasztalja fiát, úgy
vigasztallak én titeket. (Ézs
66,13) Ritkán figyelünk
arra, hogy Istenben nem
csak az atyai, hanem az
anyai vonás is benne van.
Az anya úgy vigasztalja fiát,
hogy ha szükséges, akár
önmagát is odaáldozza
azért, hogy fia szomorúságát örömre változtassa.
Krisztus keresztre adása is
ez az odaáldozó anyai szeretet Istenben.
Isten anyai szeretetének
megtapasztalója voltam én
magam is az elmúlt évben.
Lassan, de érezhetően erősödtem a betegségemből, s
egyre inkább tudtam végezni lelkészi szolgálatomat a
gyülekezetben és közegyházi feladataimat különböző
fórumokon. Most azt mondhatom, hogy bár még nem
100%-osan, és maradandó
károsodásokat viselve, de
felnőttem újra a feladataimhoz, és lelkesen végzem
ismét.
A 2015-ös évről szóló
beszámolómban hangsúlyt
akarok adni annak a változásnak, amelyet az óvoda és
a hitoktatás új rendszere
hozott gyülekezetünk életé-

be. Egészen pontosan arra
gondolok, hogy ma már
elmondhatjuk, hogy gyülekezetünkben nem csak a
lelkészek végeznek életüket
odaszánó szolgálatot, hanem óvodavezetőnk és az
óvónők és dajkák, valamint
a főállású és az óraadó hitoktatók is. Nekünk, lelkészeknek nagy élmény és
öröm ez, mert a feladatokat
megoszthatjuk, együtt gondolkodhatunk, és közösen
dolgozhatunk. Kérem a testvéreket is, hogy kísérjék
figyelemmel az óvoda eseményeit és a hittanos gyermekek gyülekezetünkben
szervezett programjait.
És most következzen a
számadás:
- templom: igehirdetések,
liturgiai szolgálatok, keresztelések, esketések
- rendkívüli alkalmak:
Bach-koncert; Máté és
Lukács evangéliuma felolvasás a Pannon Várszínház
művészei által; női imanap;
az egyházkerület 15. születésnapjának ünnepe
- óvoda: ovis istentiszteletek, az óvónők továbbképzése, az óvoda alkalmain
áhítatok, kapcsolatok ápolása a szülőkkel, óvodai alkalmazottakkal; baba-mama
kör

- hitoktatás: 2015 tavaszán heti 4, e tanévben heti 7
hittanóra + konfirmációi
órák; Szilágyi-misék, tanévnyitó, tanévzáró istentiszteletek; évközi alkalmak a hittanosoknak: gyermekek karácsonya, farsang, kirándulás, nyári tábor; gyermekistentiszteleti munkacsoport
vezetése, és az előkészítők
munkálatai
Baloghné
Marikával; a hitoktatás szervezése (heti 60 hittanóra),
iskolákban bemutatkozás
- személyes találkozások:
felkészítés keresztelésre,
jegyesoktatás, beszélgetések
(39), látogatások (ez évben
kevesebb volt, mint korábban a betegségem miatt: 13)
- egyéb gyülekezeti alkalmak: családi nap; a
Hiszem szabadegyetem beindítása; gyülekezeti újságok
- közegyházi teendők:
espereshelyettesként a jegyzőkönyvek vezetése; egyházkerületi elnökségek találkozóján Csákváron; Luther-olvasókör vezetése;
presbiterképzés; a 6. osztályos hittankönyvben társszerző; a Keresztyén Igazság c. folyóirat szerkesztése;
vizsgatanításon vizsgáztatás;
- írások: az Evangélikus
Életnek két cikk; a Híd
magazinnak cikk; LMK-ra
homiletika; a Dunántúli
Harangszónak cikk; a Szí-

nek harmóniája c. igehirdetéskötetbe egy igehirdetés;
Luther galatákhoz írott levele fordításának lektorálása
teológiai szempontból
A tevékenységek mellett
sokat imádkozom a gyülekezetért, az óvodáért, a testvérekért. Mindig arra kérem
Istent, hogy ezt a lelkes, testvéri közösséget ő rizze meg
és növelje közöttünk, ébressze a kedvet és az érdeklődést a Biblia, a teológia,
az egyháztörténet, a liturgia
és a többi egyházi témakör
iránt, és adja meg, hogy mi,
lelkészek, hitoktatók, óvónők, mindig az igéhez hűen
tudjunk tanítani és a helyes
irányba tudjuk vezetni a
ránk bízottakat. Imádságaimban mindig hálát is
adok, és megköszönöm,
hogy az Isten mindeddig
gondviselője, szerető menynyei atyja volt gyülekezetünknek és benne személyesen mindannyiunknak. Neki
adok hálát azért a testvéri
szeretetért és segítségért is,
amelyből sokaktól sokat
kaptam az elmúlt évben.
Az ő kegyelmébe ajánlom
most is gyülekezetünket,
óvodánkat és személy szerint minden testvéremet,
kicsiket és nagyokat. Az Úr
legyen velünk.
Isó Dorottya

Krisztus páratlansága

Színvonalas, hangulatos hittanos farsangi
összejövetelt tartottunk.

Egy ember beleesett egy sötét, szennyes, sáros verembe,
és megpróbál kimászni onnan, de nem tudott. Arra ment
Konfuciusz (kínai vallásalapító, a taoizmus vallója szerk.),
meglátta az embert a veremben, és így szólt: „Szegény
ember! Ha hallgatott volna rám, sohasem került volna oda”
– és otthagyta. Buddha is arra ment. Meglátta az embert a
mélységben, és ezt mondta: „Szegény ember, ha feljönne a
mélységből, én segítenék rajta” – és ment tovább. Akkor
arra jött az Úr Jézus Krisztus. Meglátta az embert, és így
szólt: „Szegény ember!” Majd beugrott a verembe, és kiemelte onnan.
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A tanulás iránti vágy és a hitben való elmélyülés
Balla Emőke gyülekezetünk másodfelügyelője.
Ez alkalommal ő t mutatjuk be Olvasóinknak.
Milyen hatásokat hozol a családodból?
Ajkán kereszteltek, gyerekkoromban
nagymamám szeretettel teli lénye meghatározó volt, ma is őrzöm igéit, imádságait,
kedvenc énekeit. A veszprémi gyülekezetben felnőtt fejjel konfirmáltam, már édesanyám biztatására. Nagy volt bennem az ige
utáni szomjúság, az ismeret- és tudásvágy,
igyekeztem az alkalmakat megragadni.
Csendesnapokra és ifjúsági táborokba, a
veszprémi gyülekezetbe, budapesti munkám ideje alatt Kelenföldre, érdeklődés
szintjén az evangélikus teológiára jártam. A
tanulás iránti vágy és a hitben való elmélyülés továbbra is megmaradt.
Hogyan tekintesz a munkádra?
Az újságírás a hivatásom. Tizenhat éves
korom óta írok, akkor is, most is a megyei
lapban, a Naplóban. Az újságíráshoz szükséges egyfajta bátorság, merészség, határozottság, amit évek során elsajátítottam, a
legfontosabb azonban a kíváncsiság, nyitottság. Nem azért kérdezek állandóan,
mert újságíró vagyok és ez a szakmámhoz
tartozik, ellenkezőleg: azért lettem újságíró, mert kíváncsi vagyok, érdekelnek az
emberek, a gondolataik, véleményük.
Bízom benne, hogy hívő emberként kicsit
átformálhatom az újságírókról kialakult

negatív képet. Számomra természetes,
hogy korrekten, tisztességesen, becsületesen, mindkét felet meghallgatva, nem részrehajlóan, nem minősítve, valakiket sértve,
bántva adjak hírt az eseményekről. Sokat
dolgozom, gyakran esténként, hétvégenként is. Szeretem a munkám.
Sok egyházi feladatod is van ...
A gyülekezetben 2006-ban presbiternek
választottak, 2008-ban másodfelügyelőnek,
az egyházmegyei és az egyházkerületi közgyűlés tagja vagyok. A kerület lapjába, az
újjáéledt Dunántúli Harangszóba írok, nagy
örömmel, lelkesedéssel. Igyekszem a gyülekezet életéről a megyei és a városi médiában is beszámolni. Van bennem lelkiismeretfurdalás, hogy több missziói munkát kellene vállalni, több embert elérni, hívogatni
a gyülekezetbe, de időmből csak ennyire
telik. Hiszem, hogy az is misszió, amit
újságíróként végzek.

Honnan jön a finn nyelv iránti szereteted?
Sok finn barátom van, ezért tanultam
meg finnül. Finnországba először 1994 februárjában jutottam el, a Magyarországi
Evangélikus Egyház küldött egy hónapra
egy helsinki újsághoz (Sana – ige – a
szerk.) gyakorlatra, akkor az evangélikus
egyház ifjúsági lapját, a Hang címűt szerkesztettem, társakkal együtt. Helsinkiben a
lesztadiolánus ébredési mozgalomban hívő
közösséggel találkoztam, 1995–1996-ban
egy évet tanultam az ébredési mozgalom
népfőiskoláján. Volt időszak, amikor gyakrabban, mostanában ritkábban jutok el
Finnországba, de a barátokkal, ismerősökkel igyekszem tartani a kapcsolatot. Van
egy keresztlányom, akit Gisella névre
kereszteltek 2002-ben itt, Magyarországon.
Tagja vagyok a Veszprémi Magyar–Finn
Egyesületnek.
Mivel szeretsz foglalkozni a szabadidődben?
Sok a munkám, szabadidőm kevés.
Gyakran egybeesik a munka és a kikapcsolódás, például a kulturális programok esetében. Ha mégis van szabadidő, akkor igyekszem pótolni az időhiány miatti lemaradásokat. Legfontosabb, hogy a szeretteimmel,
családommal, barátokkal, ismerősökkel
találkozzam. Kedvelem az otthonomat,
szívesen töltöm az időt a lakás csinosításával, rendezgetésével, szépítésével.

Alapítványi beszámoló
Istennek legyen hála, a 2016-os esztendőbe léphettünk, annak
is a harmadik havába. Eljött az idő, hogy az előző évről, alapítványunk 2015-ös pénzforgalmi adatairól adhatunk számot!
Alapítványunk számlájára – adományt – 2015-ös évben 99
evangélikus testvér fizetett be. 77 fő veszprémi, 9 fő balatonalmádi, a többi 13 fő vidéki befizető. A befizetett összegek között, nagyságrendileg nagy a különbség. Legkevesebb ez évben is
az 1000.- és a legtöbb 100.000 Ft volt. Múlt évben voltak 60, 40,
30, 25, 20, 12, 10 ezres befizetések. Zöme azonban 1000-5000
Ft között van. Minden befizetett összeget köszönettel fogadunk
és kérjük Istentől a testvérek adakozó kedvének fenntartását.
A 2015-ös kimutatás szerint alapítványunk pénzforgalma 2
053 658.-Ft volt. 285 186 Ft-tal több az előző évinél.
Bevételeinkből: 407 897 Ft az 1%-ból van. 980.000 Ft-ot utaltunk át hitéleti, oktatási, nevelési tevékenység felhasználására. +
100.000 Ft-ot pedig az óvodánk számlájára utaltunk át. (Ennek
oka, hogy néhány testvérünk úgy fizetett be egyházfenntartói
járulékot, hogy benne megjelölte 2-3 ezer forinttal az óvodát.
Papírgyűjtésből is érkezett számlánkra 12 ezer forint, ezért úgy
beszéltük meg, hogy 100 000 forintot az óvoda számlájára utaltunk.) 200.000 Ft-ot fizettünk ki könyvelési feladatokra,
121 926 Ft volt a nyomdaköltségünk, gyülekezeti újságunk húsvéti és ádventi számának megjelentetése. Több mint 57 164 Ft
pedig banki költségek, ügyviteli és postaköltségek kiadásaira
került kifizetésre. Volt benne 19 400 iskolatámogatás és 10 500.Ft családtámogatás.
A felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ból a NAV(APEH)
alapítványunknak utalt összege 407 897 Ft, +3 ezer forinttal többet az előző évinél. Köszönetet mondok minden testvérnek,

gyülekezeti tagnak, családtagoknak, mindazoknak, akik alapítványunk javára ajánlották fel adójuk 1%-át. Alapítványunk
vezetése nevében kérem a presbitériumot, evangélikus testvéreimet, hogy továbbra is tegyék ezt, ajánlják fel az 1%-okat, mert
ha nem teszik, az államnál marad és elvész.
Kérem az óvoda vezetőjét, munkatársait, hogy a szülők értekezletén, a mindennapok során, kérjék fel az óvodás gyermekek
keresettel rendelkező szüleit, hogy az 1%-ot ők is ajánlják fel.
Ahhoz, hogy Veszprémben, Balatonalmádiban, Balatonfűzfőn
a gyülekezetünkhöz tartozó környékbeli falvakban, 10-12 településen evangélikus közösségekben megőrizhessük az eddig
elért eredményeket, nem nélkülözhetjük az egyházfenntartói
járulékok, adományok gyűjtését, szorgalmazását és elfogadását.
Kérem Presbiter testvéreimet, hogy az előttünk álló gyülekezeti és óvodai feladatok és tervek megvalósításához, az elengedhetetlenül szükséges anyagi források megteremtéséhez, tegyünk
erőfeszítéseket, segítsük megtartani híveink adakozó kedvét.
Az elmúlt öt évben sikeresen működtettük az Örömhír
Evangélikus Keresztyén óvodánkat. Bízunk benne, hogy ez
évről évre, egyre nagyobb létszám lesz, több odafigyelést és
gondoskodást, közös erőfeszítést kíván a lelkészektől, presbitériumtól, óvoda vezetésétől, gyülekezetünktől, evangélikus testvéreinktől. Bízzunk benne, hogy az ott elindult és felnövekvő
gyermekek közül számíthatunk majd hittanosokra, később konfirmációra készülőkre, gyülekezeti tagokra. Isten segítsen bennünket, hogy így legyen!
Szente József
alapítvány kuratóriumi elnök

Örömhíreink

Programok
Bibliaórák: március 31, április 14, 28, május 12, 26; témája a
Niceai hitvallás
Hiszem-konzultációk: április 7-én és június 2-án
Konfirmáció: április 24-én (vizsga), május 1-én (ünnep)
Gyülekezeti, családi nap: június 11-én a balatonalmádi horgásztanyán
Tanévzáró istentisztelet: június 12.
Hittanos napközis tábor: június 27–július 1
Hammelburgi látogatás: július 7–11

Nagyheti alkalmak és istentiszteletek
Március 21-én 17 órakor: Bach-koncert Bach születésnapján a
templomban
Március 22-én és 23-án 17 órakor: János evangéliuma Krámer
György és társai előadásában
Március 24-én 17 órakor: Nagycsütörtök esti istentisztelet az
úrvacsora szereztetésének ünnepén
Március 25-én 10 órakor: Nagypénteki istentisztelet
17 órakor: Passióolvasás
Március 27-én 5.30 órakor: Húsvét hajnali istentisztelet
10 órakor: Húsvét ünnepi istentisztelet és
gyermek-istentisztelet
Március 28-án 10 órakor: Húsvét második ünnepének
istentisztelete
Balatonalmádiban: Nagypéntek és húsvétvasárnap 16 óra
Balatonfűzfőn: Húsvétvasárnap 14.30 óra

A 2015–16-os nevelési év a
„továbbképzések éve”. A
szakképzésben részt vett dajkáink szakmailag és lelkileg is
gazdagodtak az Evangélikus
Egyház szervezésében megtartott dajkakonferencián. Már
két éve segíti munkánkat
pedagógiai asszisztensünk, aki
szakmai konferencián óvodatitkári kompetenciáit bővítette.
Az evangélikus óvodák hálózata kiépülőben van. Keressük
a lehetőségeket a közelünkben
működő óvodákkal való kapcsolat erősítésére. Működő,
élő kapcsolatot alakítottunk ki
a lajoskomáromi és várpalotai
evangélikus óvodák nevelőtestületével,
bekapcsolódunk
egymás továbbképzéseibe,
részesei vagyunk egymás
ünnepeinek.
Rohanó világunkban sajnos
azt tapasztaljuk, hogy egyre
kevesebb gyermeknek van

lehetősége a
természetes
mozgásformák gyakorlására, a
szabadban
való önfeledt szaladgálásra, mászásra,
függeszkedésre. Ebből fakadóan egyre több a figyelemzavarral, számolási és olvasási
nehézséggel küzdő gyermek.
Őket szeretnénk segíteni a
mozgásfejlesztő továbbképzésen tanult ismereteink segítségével.
Földünk környezetvédelmi
gondjaival nap mint nap szembesülünk. Keresztyén pedagógusként úgy érezzük teremtett
világunkért mi is felelősséggel
tartozunk. Zöld óvodaként
működve szeretnénk már kicsi
kortól erre nevelni óvodásainkat is.
Rádóczy Ágnes

Jelentés a veszprémi és a balatonalmádi
evangélikus gyülekezet 2015. évi gazdálkodásáról (Ft-ban)
Megnevezés
Balatonalmádi

Veszprém

fenntartói nyugdíjjárulék
beruházások
lelkészi ny. járulék (elutalt)
előfinanszírozás visszafizetése
anyagyülekezetnek lelkészi h.jár.

Nyitó 2015. január 1-én
2.749.383

7. 090.267

Bevételek összesen
669.663
ebből : iratterjesztés
visszatérítés
káresemények bev.
belföldi egyházi támogatás
külföldi egyházi támogatás
központi költségvetési támogatás
alapítványi támogatás
gyülekezeti tagoktól
530.240
továbbítandó
kamat
39.423
fenntartói nyugd. járulék
lelkészi nyugd. járulék
b.almádi lelkészi hozzájárulás
előfinanszírozás (energetikai)
helyi önkorm. támogatás
100.000

26.538.287

100.000

370.128
572.921
70.350
364.350
61.000
12.676.898
1.387.897
6.092.758

Záró 2015. december 31-én
3.113.673
ebből lekötött
2.480.350

Kiadások összesen
305.373
ebből: anyagköltség
182.401
igénybevett szolgáltatás
6.565
egyéb szolgáltatás
1.407
bérköltség
személyi jellegű egyéb kiadás
bérjárulék
egyházmegyei támogatás
köznevelési támogatás továbbutalása
iratterjesztés
továbbított egyéb támogatás
15.000

611.300
67.461
350.832
609.432
100.000
3.202.960

28.987.502
1.461907
1.203.243
398.560
4.452.860
341.172
258.600
184.000
12.633.432
370.128
655.300

350.832
1.619.949
672.750
4.384.769

4.641.052
2.998.862

A 2015. év az első, amikor a beszámolót az új előírások szerint kellett az
egyházközségeknek elkészíteni, illetve az egész év folyamán már így kellett a
könyvelést végezni. Így a kiadások és a bevételek csoportosítása eltér a korábbi években megszokottaktól.
Bevételeink a gyülekezeti tagoktól nem érte el a költségvetésben előirányzott összeget (egyházfenntartás, adomány, perselypénz), 252 e Ft a lemaradás.
Egyházi pályázaton nyertünk 65 e Ft-ot, a német testvérektől 61 e Ft-nak megfelelő eurót kaptunk. A kamatbevételünk sem érte el az előirányzottat, lemaradás 42 e Ft, amely részben a lekötött pénz csökkenése, részben pedig az alacsony kamatszint miatt következett be.
Ráfordításaink – ezen belül az anyagjellegű és a személyi jellegű – nagyságrendileg megegyeznek a költségvetésben előirányzottakkal.
Gyülekezetünk 2015 szeptemberétől óvodafenntartó lett, ezzel kapcsolatban
a könyvelésben megjelenik 12.633.432 Ft a bevételek között, mint köznevelési támogatás, és ugyanez az összeg kiadásként is, amit az óvoda számlájára
átutaltunk.
Beruházási kiadásként ez évben a templomablak elkészítése jelenik meg,
valamint a 2014. évi energetikai felújításból maradt 584 e Ft.
2015. évtől az egyházaknak is értékcsökkenést kell elszámolni, amely pénzben nem jelent kiadást, de az eszközeink, ingatlanjaink értékét a könyvelésben
csökkenti. Ez az összeg 2015. évben az ingatlanok után 1.349 e Ft. A 100 e Ft
alatti eszközök értéke 5.608 e Ft volt, amelyet egy összegben elszámoltunk
értékcsökkenésnek.
Kiadásaink a hitéleti feladatainkkal kapcsolatban merültek fel, rendkívüli
kiadás sem Veszprémben, sem B.almádiban nem merült fel.
Horváth Ferencné
számvevőszék elnöke
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