
Bp.–Kelenföld, 2011. március-április 

Kelenföldi Gyülekezeti Hírlevél 2011/2 

 
LELKÉSZI BESZÁMOLÓ 2010-RŐL 
(Képviselőtestületi ülés, 2011. április 5.) 

 
Vajon mi foglalkoztat bennünket 2011 tavaszán? Félelem és aggodalom a március eleji 

japán szökőár által Fukusimában történt nukleáris katasztrófa miatt?, a mediterrán térség arab 
országainak történelmet formáló forradalmai, megmozdulásai vagy éppen az új magyar 
alkotmány születése? Gondolom mindezek. Mégis engedtessék meg, hogy ezen igazán 
aggodalomra okot adó és fontos események helyett most inkább egyfajta mérleg-féle hangozzék 
el. A tavalyi esztendővel ugyanis lezártuk az új évezred első évtizedét. Talán nem árt néhány 
rövid percre megállni, visszatekinteni és megpróbálni néhány gondolattal feleleveníteni, hogy mi 
is történt velünk, kelenföldi gyülekezettel az elmúlt tíz év során? A mérleg magától értetődően 
elnagyolt és személyes lesz, sőt minden bizonnyal hiányos! Ezért másokat is arra buzdítok, hogy 
ki-ki készítse el a saját mérlegét, hogyan-miként látja az új évezred első dekádját? 

Mondandóm vezérigéjét a kolossébeliekhez írott leveléből választottam:  

„Krisztus a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, 

hogy minden tekintetben ő legyen az első.” (Kol 1,18) 

Pál apostol itt arról ír, hogy minden embernek (testnek), az egyháznak s benne a mi 
gyülekezetünknek is Jézus Krisztus kell, hogy a feje legyen. Vajon sikerült-e az elmúlt 
évtizedben mindig Krisztushoz, mint fejhez méltóan döntenünk, végezni faladatunkat-
szolgálatunkat? Bizonyosan nem! Hogy mindannyian erre törekedtünk, akik az Úr szőlőjébe 
serénykedtünk, egy pillanatig sem kétlem, sőt egész biztos vagyok benne. Ám, hogy ez mennyire 
és hogyan sikerült?, annak egyedül Megváltó Urunk a megmondója. Most következzék néhány 
gondolatfoszlány, melyek – miközben elgondolkoztam a mögöttünk lévő évtizeden – eszembe 
jutottak.    

Mindenekelőtt lelki szemeim elé kerültek testvérek, akik gyülekezetünk meghatározó 
egyéniségei, aktív tagjai voltak még 2001-ben –, ma azonban már sajnos nincsenek közöttünk. 
Milyen jó, hogy a Főn keresztül reménységünk lehet, hogy ők már többet tudnak és látnak, mint 
mi! Az apostol így tanít bennünket – „Krisztus… elsőszülött a halottak közül”, tehát nem csupán 
csalfa remény az, hogy egykor színről-színre láthatunk, és Krisztus majd letöröl minden könnyet 
a szemünkről. Ehhez kapcsolódva hadd említsek meg egy statisztikai adatot. Az elmúlt 
évtizedben 182 fővel több temetés volt gyülekezetünkben, mint keresztelő (539 ill. 357). Hogy ez 
sok, vagy kevés, ki-ki maga gondolja végig! Az azonban egyértelműnek tűnik, hogy e szomorú 
adat feltétlen összefügg a nem csak hazánkban tapasztalható gyermekvállalási kedv 
alábbhagyásával ill. népességünk egyre növekvő csökkenésével.  

Emlékszem ugyanakkor 2001 nyarára. Templomunk belül be volt állványozva, s javában 
folytak a felújítási munkálatok. Azóta, ha szakaszosan is, de sikerült kívülről körbetataroznunk 
épületegyüttesünket, sőt belekezdhettünk urnatemetőnk bővítésétbe, melynek keretében – s ez 
már a jövő – szeretnénk épületegyüttesünket akadálymentesíteni.   

Az évezred eleji családi Isten-tiszteleteken tudatosan törekedtünk arra, hogy 
gyülekezetünk gyermekeit minél aktívabbá tegyük az alkalmakon. Ennek következtében először 
ezeken, majd idővel a karácsonyi közös Isten-tiszteleteinken adtak elő egy-egy bibliai jelentet 
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vagy egyszerűbb történetet. Lelkes vezetőknek köszönhetően idővel megalakult a nagyok 
színjátszó köre is, jó pár emlékezetes és nívós előadással már a hátuk mögött. Sőt tavaly 
szentestére jelenlegi kis ifjúságunk egyik leglelkesebb tagja maga tanította be a betlehemes 
jelentere a következő generáció most még gyermek tagjait. Itt engedtessék meg egy kis reklám: 
már javában folynak a próbák –, idén nagypénteken is lesz ifjúsági passió-előadás! 

Templomunk 75. születésnapjára szerveztük meg a gyülekezetünk különböző érdeklődési 
köreit megszólítani kívánó, első őszi gyülekezeti hétvégénket, melyből mára már hagyomány lett. 
Ezen felbuzdulva merült fel annak igénye, hogy tavasszal is tartsunk gyülekezeti hétvégét, ám 
ekkor mozduljunk ki, és mint igazi nagycsalád legyünk együtt. Idén tavasszal két ilyen hétvégét 
is tartunk Balatonszárszón, az első most pénteken veszi kezdetét… 

Az őszi hétvégék mindig jeles fénypontja ének- és zenekarunk szombat esti 
hangversenye. Az igény és várakozás egyértelmű ezekre az egyházzenei alkalmakra. A holnap 
induló idei böjti sorozatunk egyben már egyfajta koncertsorozat lesz… 

Külön szín gyülekezetünk életében, hogy katolikus testvéreink mellet mi is megpróbáljuk 
– a magunk lehetőségeihez mérten - orvosolni a hajléktalan és rászoruló embertársaink egyre 
égetőbb problémáját. Krisztus hatalmát, szeretetét és főségét fedezhetjük fel abban, hogy miként 
10 évvel ezelőtt, ugyanúgy ma is vannak olyan gyülekezeti tagok, akik aktívan és önzetlenül 
veszik ki részüket ebből a szent és egyre csak terebélyesedő szolgálatból! Szó szerint – szívből 
fakadó hála és köszönet érte! 

Igazi hullámokat – ha nem is szökőár méretűeket – korbácsolt a mi gyülekezetünkben is 
az un. liturgiai reform. Erre visszagondolva azonban mégis örömmel állapíthatom meg, hogy a 
nagyvárosi igényeket figyelembe véve (s megpróbálva azt kielégíteni), gyülekezetünk Isten-
tiszteleti rendjében a vasárnapi alkalmak mindegyike más-más rendet követ. Hogy egész konkrét 
legyek, pl. a hó első vasárnapján, amikor öt Isten-tiszteletet tartunk, mind az öt Isten-tiszteletnek 
más-más a menete és a rendje. Ezt akár úgy is értelmezhetjük, hogy a igen sokféle, akarva-
akaratlanul a fogyasztói társadalom elveinek kiszolgáltatott gyülekezeti tagok közül ki-ki 
megválaszthatja a neki legmegfelelőbbet. 

 Végül még egy gondolat. Egy ugyancsak hosszú folyamat végére tettünk pontot idén 
január elsején. Azóta délelőtti Isten-tiszteletünk fél 11 órakor kezdődik… 

Hogy mit tartogat számunkra 2011 és az új évtized? – ki tudná azt vajon közülünk előre 
megjósolni vagy megmondani? Terveink, feladataink, sőt stratégiánk is van. Egyről azonban 
egész biztos továbbra sem szabad megfeledkeznünk, hogy mindenkor rendíthetetlenül a Főre, 
Krisztusra tekintsünk! Tőle kaptuk és nyertük eddig is az erőt, hogy szolgálatunkat úgy-ahogy, 
ám az ő egyedüli dicsőségére végezhettük. Ugyanerre figyelmeztet az apostol, amikor így 
fogalmaz: „minden tekintetben Ő legyen az első!” Így legyen ez itt Kelenföldön-Újbudán az 
évezred második dekádjában is.  

E bevető gondolatok után most néhány konkrét esemény, változás és történés említésével 
hadd számoljak be az 2010-es esztendőről! Mindaz, amiről röviden, s – mindig hangsúlyozom – 
a teljesség igénye nélkül most szót ejtek, csak azért lehetséges, mert egy közel hetvenfős, lelkes 
választott tisztségviselőkből és munkatársakból álló gárda szolgál egyházközségünkben. 
Mindenekelőtt most is, e helyről is szóljon a hálás köszönet önzetlen munkájukért, 
szolgálataikért! 
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1. Személyi ügyek 

 

Sajnos egy halálesettel kell kezdenem. Az Élet és halál Ura tavaly szeptember 17-én 
életének 74. évében magához szólította id. Magassy Sándorné lelkésztestvérünket. Budára 
kerülését követően Margit néni igen aktív tagja lett gyülekezetünknek. Munkatársként dolgozott 
a Fraknó utcai szeretetszolgálatunkban, igehirdetéssel, bibliaórák tartásával szívesen szolgált 
közöttünk. Hála és köszönet legyen életéért és minden szolgálatáért! 

Tavaly februárban (02. 14.) Isten-tisztelet keretében köszöntöttük Sutyinszki Katalin 
egyházfi testvérünket abból az alkalomból, hogy immár kerek 10 éve végzi közöttünk igazán 
fontos, felelősségteljes szolgálatot. 

Áprilisban került beiktatásra – ugyancsak Isten-tiszteleten – Schermann Sándor 
testvérünk a presbiteri tisztségbe, Lázár Attila testvérünk pedig áldással egybekötött megbízást 
kapott a Fraknó utcai szeretetszolgálat vezetésére. 

Virágvasárnapon került fel Sulyok Imre (1912–2008), mindannyinkban szép emlékeket 
felidéző portré-képe templomkarzatunk falára, aki több mint félévszázadon át példaadó módon 
végezte kántori szolgálatát közöttünk. … 

A tavasz során Kulcsár Zsuzsanna és Szántó Enikő személyében kedves vendég-
igehirdetők szolgáltak gyülekezetünkben. 

A tavalyi esztendő személyi krónikájához tartozik, hogy a tavaszi parlamenti 
választásokat követően Dr. Réthelyi Miklós testvérünket a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
miniszterévé, Prőhle Gergely országos felügyelőt pedig az EU kétoldalú kapcsolatokért, sajtóért 
és kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkárává választották. 

Kitüntetések: a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjével (polgári tagozat) – 
pedagógiai és szervezői tevékenységéért Schulek Mátyást, a Magyar Köztársaság Érdemrend 
Tisztikeresztjével – a csődjog területén végzett eredményes kutatómunkájáért, felsőoktatási 
tevékenységéért és tudományszervezés területén tanúsított kiemelkedő teljesítményéért Török 
Gábor testvérünket tüntették ki. Sass Szilárdot pedig újra önkormányzati képviselővé 
választották Farkasréten, aki immár egyben az egyházi ügyekért is felelős kerületünkben. Újara 
csak gratulálni tudok mind a megválasztott, mind a kitüntetett testvéreknek!  

Ősztől immár a hatodik hatodéves, Horváth-Hegyi Áron szolgál közöttünk. Ez az év 
egyfajta profilváltást jelent, ha arra gondolok, hogy két korábbi hatodévesünkből püspöki tikár 
lett. Áron testvérünk ui. már, mint titkár érkezett közénk, azaz míg eddig – bizonyos értelemben 
– titkárképzés folyt gyülekezetünkben, idén már titkártovábbképzés. 

További személyi ügyek. Ecsedi Klára személyében új korrektora van Hírlevelünknek. 
Tavaly decemberben kezdte meg rendszeres szolgálatát gyülekezetünk új megbízott kántora: Pál 
Diana orgonaművész. Papp Zsuzsanna helyett pedig Bajtai Sándor testvérünk vállalta a takarítás 
és olykor a mindenes szolgálatát.   

 

2. Új sorozatok, újdonságok 

 

A vasárnap délelőtti ½ 11-es  Isten-tiszteletet követően négyszer tartunk majd ebben az 
évben un. Agapé alkalmat, melyeken aprósütemény és üdítő mellet gyülekezetünk egy-egy kis 
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köre mutatkozik be. A már megtartott alkalmakon a cserkészek ill. a szerdai bibliakörösök 
voltak a házigazdák. 

Ez utóbbi körünkben befejeztük a Szinopszissal foglalkozó sorozatunkat és a 
Példabeszédek könyvével foglalkozunk ill. a hó utolsó szerdáján W. Busch: Isten megkísértett 

szolgái című lelkigondozói írásából veszünk egy-egy szemelvényt. 

A középkör – kapcsolódva éves témánkhoz Reformáció és szabadság – Luther Márton A 

keresztyén ember szabadsága című reformiratával ismerkedünk szemináriumi jelleggel. 

Ősztől változás történt egy-két gyülekezeti csoport vezetését illetően. A hétfő délelőtti 
bibliaóra vezetését feleségem, Márti, a kisifiét Joób Máté, míg a hétfői felnőtt ifjúságét (HIFI) 
én vettem át. 

Új kezdeményezésként kerülnek megrendezésre tavaly ősztől az irodalmi estek, de erről 
majd a másodlelkész szól bővebben…  

 

3. Jelesebb gyülekezeti alkalmak és események 

 

Gyülekezetünk egy népes csoportja február 8-án a Szépművészeti Múzeumban 
megtekintette a „Boticellitől-Tizianóig” című nagysikerű kiállítást. 

Február 14-én a Házasság hete alkalmából szép számmal kérték házaspárok további 
közös életútjukra a megerősítő áldást Isten-tiszteleteinken.  

Szíves köszönetet mindazon hűséges testvéreinknek, akik részt vettek az 
épületegyüttesünkben és az udvarainkban tartott tavaszi nagytakarításban (március 27-én).  

A tavaszi gyülekezeti hétvégére olyan helyszínt kerestünk, ahol a szokottnál nagyobb 
létszámban lehettünk együtt. Így esett a választás Máriabesnyőre, ahol április harmadik 
hétvégéjén (április 16-18.) közel 150-en lehettünk együtt. 

Tavaly április 20-án esperesi vizitációra volt gyülekezetünkben. Részlet az azt követő 
presbiteri ülés jegyzőkönyvéből: „Bence Imre esperes… köszönetet mondott a lelkészi hivatal 

vizsgálatakor tapasztalt példás rendért… Egerszegi Béla számvevőszéki elnök is mindent 

rendben talált szúrópróbaszerű ellenőrzése során.” 

Kantáta vasárnapja délutánján az egyházmegye énekkarai töltötték meg templomunkat. A 
jó hangulatú énekkari találkozón 8 énekkar szolgált külön-külön ill. együtt. Köszönet 
gyülekezetünk karnagyának, Bence Gábornak a szervezésért és az igazán felemelő együttlétért. 

A gyülekezeti kirándulást (június 12.) Európa – egyik – tavalyi kulturális fővárosába, 
Pécsre szerveztük, ahol megtekintettünk a világörökség részét képező ókeresztyén sírkamrákat 
ill. a Munkácsy Krisztus trilógiáját. 

Bekapcsolódva az un. Teremtés ünnepe sorozatba, október első vasárnapján Betakarítási 
hálaadó Isten-tiszteletet tartottunk Farkasréten. Hálás köszönet a szép oltárért, amit Gockler 
Lajosné Piroska néni és Kiss Istvánné Ili néni testvéreinknek készítettek. 

Az őszi gyülekezeti hétvégénk igazi színfoltja volt a kulosaari testvér-gyülekezet 
(utolsó?) látogatása Markku Rautiainen igazgató lelkész vezetésével. Emlékezetes marad sokunk 
számára a velük folytatott fórumbeszélgetés, a kiállítás (Ladócsy László: Ikon-Bibliás képek), a 
kirándulás, az egyházzenei hangverseny, a színes gyermekdélután, az éves-képes beszámoló és a 
már megszokott felemelő és gazdag agapé… 
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A tavalyi (december 20.) hajléktalanok karácsonyán (Fraknó utcai szeretetszolgálat) új 
munkatársaink: Lázár Attila és felesége, Erzsike filmvetítéssel egybekötött műsorral készültek. A 
mintegy 30 résztvevőnek a szíves vendéglátás mellett ajándékcsomaggal kedveskedtünk. 

Az elmúlt három évben meghonosodott munkatársi karácsonyon (december 21.) a 
gyülekezet elnöksége újra szíves köszönetet mondott a megjelent munkatársaknak az általuk 
végzett szolgálatokért és könyvajándékkal kedveskedett. A sós stanglinak – forralt bornak ezúttal 
is nagy keletje volt…  

 

4. Ifjúsági és gyermekmunka 

 

A jó hangulatú gyülekezeti farsangon (február 12.) Csányi Zoltánné tánctanár nagy 
figyelemmel és türelemmel tanította a kicsiket-nagyokat, gyermekeket és szülőket. 

A virágvasárnapot megelőző pénteken (március 26.) szíves segítők bevonásával 
rendeztük meg gyermekeinknek a szokásos húsvéti kézműves délutánunkat.  

A jelenleg nagyifi-tagokhoz hasonlóan a mostani kisifit szerettük volna tavaly nyáron 
elvinni Székelyföldre. Mivel a költségekhez nem tudtunk elegendő pályázati pénzt szerezni, 
részben ezért ez végül sajnos elmaradt. Néhányan viszont aktívan vették ki részüket a júliusban 
Orosházán megrendezésre került országos Szélrózsa találkozóból.  

A pénteki hittanosok lelkes kis csoportja – március 27-én – részt vett a tavalyi megyei 
hittanversenyen, Budaörsön.  

A hétfői ifjúság (HIFI) szeptembertől új keretek között a Konfirmációi Káté egyes 
témaköreit gondolja újra immár felnőtt fejjel, s a hó utolsó hétfő estéin egyfajta önképző kört 
tart. Ilyenkor egy-egy testvérünk hoz valami érdekességet (verset, filmet, élménybeszámolót, 
prezentációt), s ily módon tudjuk még jobban megismerni egymást. Ádventben (december 03.) 
velük is megtekintettük az időközben a budai várban kiállított Munkácsy trilógiát. 

A vasárnap délelőtti Isten-tiszteleteinkkel párhuzamosan – a tanév ideje alatt – töretlenül 
folynak a GyBK alkalmai. Köszönet mindazoknak, akik ily módon vesznek részt az Ige 
magvának szórásában.  

A Budavárral közös cserkészcsapatunk tagjai februárban nagysikerű cserkész-gálaestet 
szerveztek és tartottak. Ősztől 6 őrs tartja heti rendszerességgel őrsi gyűléseit. Szentestére pedig 
ők készültek fel önállóan karácsonyi műsorral. 

Gyülekezetünk színjátszó köre az év folyamán többször színre vitte – tegyük hozzá, 
mindig nagy sikerrel – Reginald Rose „Tizenkét dühös ember” című darabját. 

 

5. Közegyházi-, vendég- ill. médiaszolgálat 

 

A szokott rend szerint februárban (február 9.) tartotta a budai egyházmegye LMK-ülését 
tanácstermünkben. Felügyelőnk, Ittzés András meghívására április 24-én – ugyancsak 
tanácstermünkben – találkoztak az egyházmegye gyülekezeteinek felügyelői. A tavalyi második 
regionális, három egyházmegyét magába foglaló LMK-ra (október 13.) Rákoskeresztúron 
került sor.  
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Másfél évi szünet után tavaly februárban (február 24.) újra kerületi ökumenikus 
lelkésztalálkozót tarthattunk tanácstermünkben. Ezen megemlékeztünk többek között elhunyt 
testvéreinkről, akik korábban aktív tagjai voltak a havi találkozóknak, így: Kerekes Károly O. 
Cist. ny. főapátról (1918–2009), Rázmány Csaba (1946–2009) unitárius püspökről és Dr. Lipp 
László rk. lelkészről (1948–2009). 

A testvéregyházak képviselőivel együtt részt vettünk (november 21.) a kelenföldi 
reformátusok Magyar Ádvent templomának 80. születésnapján ill. az önkormányzat által 
felállított ádventi koszorú első gyertyájának ünnepélyes meggyújtásán.   

A vendégszolgálatok közül hadd említsem meg, hogy feleségemmel a Norvégiai Magyar 
Protestáns Gyülekezetben tartottunk Isten-tiszteletet és szeretetvendégséget (május 8.). Vendég-
igehirdetéssel ill. az immár nyomtatott formában is megjelent doktori értelezésem témájával – 
Simon Griner (Gryneaus) és Buda (1521–1523), adalékok a magyarországi reformáció 

kezdeteihez – Újpesten, Szentendrén ill. Gödöllőn (szeptember 19., október 27. ill. december 5.) 
szolgálhattam. 

Tavaly a szokottnál több felkérés érkezett a MTV különböző egyházi műsoraiba (Philipp 

Melanchthon (1497–1560) halálának 450. évfordulója alkalmából készített megemlékezésben – 
március 14.; a Deák téri énekkarosok és Bence Gábor karnagyunkkal egyetemben a Luther 

Márton életét hét részben bemutató sorozatban – szeptember 26., október 3., 10., 17., 24., 31. és 
november 7.; a Hajnali gondolatokban – szeptember 18., 25., 27. és október 6.). 

Sepsiszentgyörgyi testvérgyülekezetünk október 22-24. között tartotta őszi gyülekezeti 
hétvégéjét, ahol Blázy Árpádné képviselte gyülekezetünket. 

 

6. Zárszó 

 

A 2010-es költségvetés részleteiről pénzügyi gondnokunk, Mády Rezsőné, a tavalyi 
esztendő műszaki beruházásairól, felújításairól pedig műszaki gondnokunk, Szepesfalvy Ákos 
fog beszámolni. Nekik, Ittzés András felügyelő úrnak, irodavezetőnknek, Dr. Pusztay 
Leventénének, könyvelőnknek, Lehoczkyné Sári néninek és „mindenesünknek”, Schermann 
Ákosnak szíves köszönetet mondok egész éves önzetlen, pontos és mindig naprakész 
munkájukért, szolgálataikért! 

Végül a Mindenható Urunké legyen a köszönet, a hála és a dicséret, hogy végigkísért 
bennünket az új évezred első évtizedén. Elnöktársammal együtt továbbra is kérjük 
Munkatársaink hűséges szolgálatát, a Testvérek töretlen egyházszeretetét és szíves 
áldozatvállalását! 

Megköszönve megtisztelő figyelmüket, tartsuk újra szemünk elé az apostol kijelentését: 
„Krisztus a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy 

minden tekintetben ő legyen az első.” Így legyen. 

Blázy Árpád 
igazgató lelkész 


