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Tavaly ősszel, a tengeren-túli elnökválasztás hajrájával párhuzamosan vette 

kezdetét az az időközben világméreteket öltő gazdasági válság, melynek hullámai azóta 

Kelet-Európát, és benne hazánkat is elérték. A pénzügyi és immár kormányválságon túl 

további, egyre komolyabb problémát jelent az a morális válság, melynek következtében 

majd minden nap kegyetlen és brutális bűncselekményektől, gyilkosságoktól hangos a 

média. A mi generációnkban, akik életük második felét a rendszerváltozást követően 

nagy fellélegzéssel, csupa optimizmussal és – keresztyénként – igazi reménységgel 

kezdtük meg, felvetődik a nagy kérdés: valóban ez az, amiről húsz évvel ezelőtt 

álmodtunk, ilyen jövőt képzeltünk a 21. század első évtizedének végére itt a Kárpát-

medencében? És hol tart ma egyházunk, hogyan éltünk, megfelelő módon éltünk-e a 

mögöttünk lévő két évtized alatt a mindannyiunk által oly hőn áhított szabadsággal? 

A társadalom helyzete és annak történései akarva-akaratlanul is (ki)hatnak 

egyházunkra. Nem kell jósnak lenni ahhoz, hogy kimondjuk: gazdaságilag egészen biztos 

egyre szűkebb esztendők köszöntenek majd egyházunkra és benne gyülekezetünkre is. 

Nagy kérdés azonban, hogy az egy évvel elnapolt szolidaritási alap bevezetése megfelelő 

módon fogja-e majd orvosolni a már meglévő anomáliákat, szeretett egyházunk anyagi 

problémáit? További nagy kérdés, hogy az új rendszer bevezetése során vajon mi lesz a 

kisebb, magukat önerőből fenntartani nem tudó gyülekezeteinkkel? A nagyobb 

gyülekezetek – miként a miénk is – meddig lesznek képesek oly mértékű 

áldozatvállalásra, hogy a kisebb közösségek ne morzsolódjanak fel, és továbbra is 

rendelkezhessenek saját lelkésszel? 

Mindezeket végiggondolva, s mérlegre téve gyülekezetünk tavalyi évét, nem 

tehetünk mást, mint csak hálatelt szívvel megköszönhetjük Teremtőnknek mindazt, 

amiben a mögöttünk lévő esztendőben részeltetett bennünket! Köszönet illeti továbbá azt 

a majd 70 főnyi munkatársi gárdát, akik szolgálatukkal aktív részt vállaltak és vállalnak 

gyülekezetünk hétköznapi életéből, és mindazokat a gyülekezeti tagokat, akik lelkiekben 

és anyagiakban egyaránt támogatták a gyülekezetünkben folyó szerteágazó és színes 

munkát. Valóban hálatelt szívvel mondhatom, hogy mintha a világban minden a 

legnagyobb rendben lenne, egyházközségünkben minden különösebb nehézség nélkül 

zárhattuk az elmúlt esztendőt. A különböző válságok hullámai – a létszámfogyást kivéve 

(tavaly 11-gyel kevesebb keresztelés volt, mint temetés, az elmúlt 4 évet figyelembe véve 

ez a szám 59) – igazán érezhető módon tavaly még nem értek el bennünket. Jelentésem 

mottójául ezért a következő igét választottam Lukács evangéliumából: Jézus mondja: 
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Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok 

ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami kötelességünk volt (Lk 17,10). 

Most pedig – a teljesség igénye nélkül – hangozzék el néhány konkrétum a tavalyi 

évvel kapcsolatban. Az ismétléseket elkerülendő jelentésemben elsősorban az általam 

végzett szolgálati területekről ejtek szót.  

 

1. Személyi ügyek 

 

Hadd kezdjem mindjárt egy sajnálatos és igazán szomorú hírrel. Az élet és halál 

Ura tavaly november 24-én, életének 97. esztendejében magához szólította közülünk 

gyülekezetünk több mint félévszázadon át hűséges kántorát és karnagyát, Sulyok 

Imrét(†). Hálánk egyik első jeleként éppen a reánk következő vasárnap, március 29-én 

tartjuk templomunkban azt az esti, reá emlékező Isten-tiszteletet, melyen ének- és 

zenekarunk előadásában jó néhány Imre bácsi által komponált mű fog felcsendülni. 

Örömmel tudatom ugyanakkor, hogy december 16-án testvérgyülekezetünk 

lelkészének, Zelenák Józsefnek és feleségének, Rozsnyai Évának Borbála nevű harmadik 

gyermekük született. A Teremtő áldó és oltalmazó szeretete kísérje az egész család életét!  

Joób Máté lelkész úr tavaly februárban egy személyes hangvételű levéllel fordult 

gyülekezetünk presbitériumához. Ebben azt kérte, hogy számára a presbitérium heti 

rendszerességgel a heti szabadnapja mellett még egy szabad napot biztosítson ahhoz, 

hogy másodállást vállalhasson a SOTE Mentálhigiéné Intézetében. A kéréssel 

kapcsolatban a gyülekezet presbitériuma – a tavaly február 26-ai ülésén – a következő 

határozatot hozta: „A presbitérium engedélyezi Joób Máté ig. lelkésznek, hogy a levélben 

megfogalmazottak szerint állást vállaljon a Semmelweis Egyetemen.” 

A tavalyi esztendő személyi ügyeihez tartózik továbbá, hogy – gyülekezeti tagok 

és presbiter testvérek javaslatára – a presbitérium újra tárgyalta a másodlelkészi állás 

felállításának kérdését gyülekezetünkben. A június 3-ai presbiteri ülésén a következő 

határozat született: „A presbitérium a másodlelkészi státusz létrehozásának kérdését egy 

évvel elhalasztja, egyúttal megbízza a gyülekezeti felügyelőt, hogy gyűjtse össze az 

egyházközség tevékenységével és a feladatkörök pontosításával kapcsolatos távlati 

terveket.” 

Sok áldás kísérte Szávay László hatodéves közöttünk való szolgálatát 

gyülekezetünkben. A tavalyi, végzős teológus-évfolyam kis létszáma miatt azonban az 

elmúlt ősszel sajnos nem kaptunk újabb hatodévest. Ez egyben azt is jelentette, hogy 

Schulek Mátyás lelkésztestvérünknek a szolgálatból való kiállása miatt – tavaly 

augusztusra – az igazgatás átvételekor az addigi öt rendszeres szolgálattevőből 

mindösszesen hárman maradtunk. Ezért e helyről is külön köszönetet mondok elődöm, 

Missura Tibor lelkész úrnak, aki megbeszélésünket követően készséggel volt szíves az 
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Isten-tisztelet-i szolgálatok végzésében újra gyülekezetünk rendelkezésére állni. Ennek 

következtében azóta havi rendszerességgel szolgál közöttünk Isten-tiszteleteinken. 

A tavalyi év személyi krónikájához tartozik még továbbá, hogy két gyülekezeti 

tagjaink által is nagyra becsült és szeretett lelkésztestvérünktől kellett végső földi búcsút 

vennünk templomunkban: február 2-án Takács Józseftől(†82) és október 24-én Benczúr 

Lászlótól. Karácsonyt megelőzően pedig egy igencsak megrázó és megmagyarázhatatlan 

eseménnyel kellett szembesülnünk. Egy értelmetlen autóbaleset következtében életét 

vesztette id. Pál Károlyné(†81) testvérünk, a Fraknó utcában működő 

Szeretetszolgálatunk régi és hűséges munkatársa.  

 

2. Gyülekezeti alkalmak és események 

 

Jól sikerültek a tavalyi gyülekezeti hétvégék. A tavaszira újra többen jelentkeztek 

volna, mint ahány férőhelyes a szárszói üdülőotthon. Idén ezért már kettőt is szervezünk 

ebből az alkalomból. (Az áprilisi terminus már betelt, a májusira még lehet jelentkezni.) 

Az őszi gyülekezeti hétvégénken adtunk hálát 80 éves templomukért, melyen volt: 

előadás, kamara-kiállítás, színjátszó-körünk színielőadása, dixilend-koncert, 

gyülekezetünk múltjával foglalkozó interaktív vetélkedő, képes beszámoló az előző 

esztendőről, ünnepi Isten-tisztelet (finn testvérgyülekezetünk igazgató lelkésze, Markku 

Rautiainen szolgálatával) és az ünnepségsorozat zárásaként – mint mindig – közös agapé 

a tanácstermünkben. A jubileum jelentőségére való tekintettel október 12-én, vasárnap 

kivételes módon csak egy istentisztelet tartottunk a Bocskai úti templomunkban, amit 

testvéreink is megértéssel fogadtak. 

A tavalyi ökumenikus imahéten más-más helyszínen jöhettünk össze estéről-

estére. Templomainkban Pető Viktória református lelkipásztor ill. Dr. Újházi Lóránd 

hirdette Isten igéjét. Reformáció ünnepén a külső-kelenföldi reformátusok voltak 

vendégeink, Kálmán Péter lelkipásztor szolgált igehirdetéssel.  

A hétfői bibliakör az Iparművészeti Múzeumba látogatott el, ahol Zombori Anikó 

vezetésével megtekintették a Török szőnyegek kiállítást.  

A norvégiai Lusterből Széchey Orsolya vezetésével gyülekezeti csoport látogatott 

hozzánk március 27-én. A bimbózó kapcsolat idén folytatódik, énekkarunk ui. 

augusztusban Norvégiába utazik. 

Május 21-én a chicagói fizikus professzor, Richard Carhart és felesége, mint az 

Európa Újramissziónálási Mozgalom aktivistái voltak vendégei a szerdai gyülekezeti 

bibliaiskolának. 

Május 31-én gyülekezetünk kiscsoportja részt vett volt hatodévesünk, Gerlai Pál 

lelkésziktatásán Fancsalon. 
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Szíves köszönet az imaközösség havi alkalmaiért, melyet Győriné Dr. 

Drenyovszky Irén testvérünk igen nagy szeretettel és odaadással vezet. Az 

igemagyarázaton túl az együttlét során mindig előkerülnek gyülekezetünk aktuális ügyei, 

beteg testvérek nevei, akikért azután közösen imádkoznak. 

Gyülekezetünk nőtestvérei Missura Tiborné nagytiszteletű asszony vezetésével 

évről évre bekapcsolódnak a Nők világimanapja sorozatba. Tavaly Brebovszkyné Pintér 

Márta lelkésznő szolgált igehirdetéssel. 

December 8-án – filmvetítéssel és szerény agapéval egybekötve – került sor a 

hajléktalanok tavalyi karácsonyára a Fraknó utcai szeretetszolgálati központunkban. Itt 

köszönöm meg azon testvérek szolgálatát, akik részt vállalnak a gyülekezetben folyó 

diakóniai és látogatói szolgálatban! Szinte nap, mint nap csöngetnek be hozzánk 

hajléktalanok, rászorulók, akiket ennek köszönhetően tudunk hová irányítani. 

A kézimunkakör tavaly is három ízben rendezett – kiállítással egybekötött – 

vásárt, melyen javarészt a tagok által készített ajándéktárgyakból lehetett válogatni. 

 

Néhány újdonság, újítás 

 

Örömmel jelenthetem, hogy a korábbi években oly nagy port kavart és a 11 órás 

Isten-tiszteleten bevezetésre került liturgiai változtatások – úgy tűnik, ha 

kompromisszummal is, de nyugvópontra jutottak. Tavaly került használatba ugyanakkor 

az az új énekes könyv (GyLK), melynek ismertté tételében, s még inkább használatba 

vételében oroszlánrészt vállal kántorunk, Bence Gábor. Amellett, hogy már 

megismerkedtünk az új énekversekkel tarkított énekverses rendekkel, kántorunk 

vezetésével gyülekezetünk havonta megtanul egy-egy eddig ismeretlen éneket is „a zöld 

énekes könyvből”. Itt kell kiemelnem ugyanakkor azt az ének- és zenekarban folyó 

komoly munkát is, melynek gyümölcseit újra meg újra élvezhetjük Isten-tiszteleteinken. 

Tavaly szeptembertől bevezetésre kerültek (minden hó 3. vasárnapján) az un. 

családbarát Isten-tiszteletek Farkasréten. Köszönet illeti Véghné Pozsgai Olgát és 

gyermekeit, akik aktív részt vállalnak a gyermekekkel való foglakozásban. A (vasárnap) 

reggel 9 órai kezdés ugyanakkor lehet, hogy egy kicsit túl korai. 

Középkör elnevezéssel újult, ill. megújult kör kezdte meg alkalmait ugyancsak 

tavaly szeptembertől. A minden korosztályt megszólítani kívánó alkalmakon saját 

szellemi tőkénket és kincseinket szeretnénk megosztani egymással, s ezáltal még jobban 

megismerni egymást. Vállalkozó szellemű gyülekezeti tagok tartanak egy-egy előadást, 

vitaindítót olyan témával kapcsolatban, mellyel elmélyültebben is foglalkoznak. 

Új kezdeményezésként, december 16-a estére mintegy hetven meghívót küldtünk 

ki a gyülekezeti munkatársak karácsonyára. Az igen jól sikerült és meghitt hangulatú 

alkalmon – terített asztalok mellett – kisebb-nagyobb ajándékok átadásával mondtunk 

köszönetet kinek-kinek az elvégzett munkájáért. 
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Templomunk 80 éves jubileuma alkalmából Kelenföldi Ízek címen az ősz 

folyamán egy újabb színes és mások által is igen színvonalasnak ítélt gyülekezeti 

kiadványuk látott napvilágot. A szerkesztők, Simonné Bencskó Kati és Bence Judit óriási 

munkát végeztek, melynek eredményeképpen a gyülekezetben honos receptek igen 

gazdag tárháza gyűlt össze. A könyv azonban mégsem csak egy „szakácskönyv”, hanem 

sokkal több ennél. A receptekhez fűződő történeteken keresztül ui. bepillantást 

nyerhetünk egy-egy gyülekezeti közösség életébe. 

Mindannyiunk örömére egy – magát megnevezni nem kívánó – szíves adakozó 

testvérünk jóvoltából a korábbihoz hasonló tartalommal, ám megújult, színes külsővel 

indíthattuk útjára a 2008/09-es tanév gyülekezeti hírleveleit. 

Perin György rendező, gyülekezetünk aktív tagja jóvoltából elkészült egy 

gyülekezetünket bemutató rövidfilm, mely megtekinthető honlapunkon. 

November 14-én – Dr. Gally István presbiter testvérünk javaslatára – a farkasréti 

temetőben megemlékeztünk egyházunk hitvalló tagjáról, a II. Magyar Hadsereg tragikus 

sorsú főparancsnoka, Jány Gusztáv vezérezredesről. 

 

Média szereplések 

 

Március 16-án a 11 órás Isten-tiszteletünket egyenes adásban közvetítette az 

MTV. 

A Biblia éve kapcsán az ATV-én indított Nem csak kenyérrel él… című műsor 

keretében Jézus Én vagyok… mondásai alapján egy 5 részes sorozatot tarthattam. 

Ugyancsak az ősz folyamán a királyi televízió evangélikus műsorának egyik 

sorozatában a magyar evangélikus egyháztörténet hét jelesebb alakját mutathattam be, 

melyet ifjúsági zenekarunk – Bence Gábor vezényletével – egy-egy korhű zenei betéttel 

kísért. 

 

Testvérkapcsolatok 

 

Új kezdeményezésként a Budai egyházmegye és a Kolozsvári egyházmegye 

lelkészei júniusban (június 2-4. között) közös Lelkészi munkaközösségi ülést tartottak 

Torockószentgyörgyön. A jól sikerült találkozó folytatásaként idén júniusban a budai 

egyházmegye látja majd vendégül az erdélyi lelkésztestvéreket Piliscsabán. 

A Biblia éve kapcsán feleségemmel meghívást kaptunk Nagyváradra, illetve 

Tordaszentlászlóra, ahol az elmúlt nyáron igehirdetéssel szolgálhattunk (július 20-án és 

27-én). 
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Elnöktársammal és kedves feleségével október 24-26 között Sepsiszentgyörgyre 

látogattunk, ahol részt vettünk a testvérgyülekezet temploma felszentelésének 10. 

évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozaton. Az ennek keretében megtartott 

erdélyi egyetemes lelkészgyűlésen Gryneaus és Buda (1521–1523) címmel vetített képes 

előadást tarthattam. 

 

3. Ifjúsági és gyermekmunka 

 

Jól sikerültek a kisgyermekeknek és a fiataloknak tartott farsangi együttlétek 

(január 26. ill. február 1.). 

Március első hétvégéjén részt vettünk a konfirmandusok szokásos regionális 

hitmélyítő konferenciáján Piliscsabán. A konfirmációra május 17-18-án került sor, 

melynek alkalmából a konfirandusok hozzátartozói a régi megkopott tanácstermi 

futószőnyeg helyett egy újat ajándékoztak a gyülekezetnek. 

Nagy sikere volt tavaly is a húsvéti ill. ádventi kézműves délutánoknak. 

Gyermekeink különböző állomásokon, interaktív módon próbálhatták ki kézügyességüket 

és egyéb képességeiket. 

A színjátszó-kör nagy sikerrel, kétszer is színre vitte Szakonyi Károly Adáshiba 

című darabját. Sokaknak jelentett és szerzett igazi örömöt a szentestei „gyermek 

színjátszó kör” előadása is. 

Június 16-20 között a kisifjúság Blázy Árpádné vezetésével Kolozsvárra 

látogatott. A 19 fős csapat megismerhette Kolozsvár nevezetességeit, a színházlátogatás, 

csónakázás mellett kirándultunk a Tordai-hasadéknál, jártunk Torockón, 

Torockószentgyörgyön, a Tordai sóbányában, valamint megismerkedtünk a 

tordaszentlászlói református ifjúsággal is. 

Gyermekeink a szokásos hittantáboros találkozó keretében tavaly a Szemlő-hegyi 

barlangba látogattak el.  

A Dévai (Bíró) Mátyás cserkészcsapat őrsei gyülekezetünkben tartják 

összejöveteleiket. El kell mondjam, hogy az őrsi foglalkozásokon túl olykor részt vesznek 

környezetünk rendezésében is, amiért szíves köszönet illeti őket. 

 

4. Röviden az elmúlt esztendő anyagi vonatkozásairól, beruházásairól és 

felújításairól 

 

Mindannyiunk örömére szolgálhat, hogy – elsősorban – a tavalyi évben először 

meghirdetett Áldozati vasárnapi gyűjtésünknek (2.323.005.-Ft) köszönhetően pozitív 

mérleggel zárhattuk költségvetésünket (a többlet: 802.255.-Ft). Ugyancsak ennek 
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köszönhetően gyülekezeti tagjainktól összesen 15.332.964.-Ft, azaz 1.238.172.-Ft-tal 

több folyt be a tavalyi évben, mint 2007-ben. Ez azonban azt is jelenti, hogy a bevételek 

egyes tételeiben viszont némi visszaesés tapasztalható. Érdekes azonban azt is meglátni, 

hogy míg az egyházfenntartás, adomány és perselypénz – tehát a gyülekezetnek szánt 

adományok – összege 2007-hez képest 1.093.787.-Ft-tal csökkent a tavalyi évben; a 

céladományok, továbbítandó offertoriumok, a GAS és a szupplikációra befolyt összeg 

(1.090.485.-Ft) viszont 292.854.-Ft-tal meghaladta a 2007-es évit.  

Itt kell köszönetet mondjak azon Testvéreinknek, akik tavalyi adójuk egy 

százalékát alapítványunknak ajánlották fel. Az 1%-os falajánlásokból tavaly – a 2007-es 

évhez képest mintegy 100.000.-Ft-tal több – összesen 478.591.-.-Ft folyt be. 

Mády Rezsőné, pénzügyi gondnokunk lelkiismeretes munkájának köszönhetően 

további részleteket hallhatunk majd a tavalyi zárszámadásunkról. 

Műszaki gondnokunk, Szepesfalvy Ákos fog ua. pontos adatokkal szolgálni a 

tavalyi felújításokról és beruházásokról. Röviden azonban jelentésemben is szeretném 

megemlíteni, hogy az elmúlt év során – ugyancsak a 80 éves jubileumra való tekintettel és 

az áldozati vasárnapnak köszönhetően – sikerült épületegyüttesünk hátralévő hátsó részét 

tataroznunk. Ez egyben azt is jelentette, hogy közel 10 évbe tellett, amíg eme nagy 

munkálattal, a teljes tatarozással körbeértünk. Emellett volt redőny és harangjavítás, 

meszelés az urnatemetőben, kerítésátépítés Farkasréten és egyéb apróbb munkálatok. 

Ehhez kapcsolódóan még annyit, hogy egy sikeres pályázatnak köszönhetően 

Schermann Ákos vezetésével és két testvérünk segítségével (Zomboryné Bazsó Rozália 

és Horák Mária) elkészült gyülekezetünk könyvtárának, levéltárának és műtárgyainak 

leltározása, szakszerű rendezése. Az új könyvespolcok mellett a sekrestyénkbe két új 

beépített szekrény került, melyek lehetőséget biztosítanak védett könyveink és tárgyaink 

műtárgyvédelmi és biztonsági szempontoknak is megfelelő, szakszerű tárolására. 

Befejezésül elnök társammal együtt továbbra is szeretettel kérjük Munkatársaink 

hűséges szolgálatát és a gazdasági nehézségek ellenére Testvéreink további 

egyházszeretetét és szíves áldozatvállalását! 

Isten végtelen és megtartó kegyelmébe ajánlva gyülekezetünket és abban bízva, 

hadd olvassam fel végül újra Jézus szavát: Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit 

parancsoltak nektek, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami 

kötelességünk volt (Lk 17,10). 

Blázy Árpád 

igazgató lelkész 


