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Bevezetés 
 

Stratégiánk célja, hogy áttekintsük gyülekezetünk működését, és meghatározzuk azokat a 

területeket, ahol a jövőben tudatosan változtatnunk kell annak érdekében, hogy küldetésünket 

minél jobban be tudjuk tölteni. Ezt a feladatot a Szentlélek segítségével kívánjuk elvégezni, 

támaszkodva arra a protestáns örökségre, mely szerint az egyházat szüntelenül reformálni 

kell. 

A Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség tagjaiként valljuk, hogy keresztyén 

gyülekezetként a legfontosabb feladatunk az evangélium hirdetése és megélése által 

megnyerni az embereket a Jézus Krisztussal való kapcsolatnak. Valljuk, és szeretnénk mi 

magunk is minél jobban közvetíteni a közösség jelentőségét a Jézus Krisztussal való kapcsolat 

ápolásában. Hálát adunk azért, hogy a gyülekezet megalakulása óta sokan munkálkodtak ezen 

célok megvalósulásáért. 

Közösségünk középpontjában az istentiszteleti életünk áll, amelyen keresztül Krisztus 

– ígérete szerint – táplál minket igéjével és szentségével. E mellett gyülekezetünk kisebb 

közösségei és különböző munkaterületei segítenek, hogy közelebb kerüljünk mind Urunkhoz, 

mind egymáshoz.  

Fontosnak tartjuk az egyházunkban, a más felekezetű keresztyének között és a 

társadalmunkban betöltött szolgálatunkat is. Ez utóbbihoz négy éves stratégiánkban 

szeretnénk külön is kiemelni a következőket: 

 Arra törekszünk, hogy megajándékozottságunk hatással legyen a gyülekezeten kívüli 

embertársi kapcsolatainkra is. Így szeretnénk bizonyságot tenni Isten minden embert 

elérni kívánó szeretetéről. 

 A családot fontos értéknek és a családi élet ápolását kiemelt feladatunknak tekintjük. 

 Jézus példáját követve szeretnénk több figyelmet fordítani az elesett és peremre 

szorult embertársaink iránt.  

 Érezzük felelősségünket a teremtett világ pusztításában. Istentől kapott feladatként 

nagyobb figyelmet kívánunk fordítani a környezetünk megóvására.   

 Az anyagi gyarapodást sokszor mindenek elé helyező környezetünkben szeretnénk 

hitet tenni az erkölcsi, kulturális és nemzeti értékek mellett, és segíteni a szellemi 

értékek megismerését, megbecsülését. 

Valljuk, hogy mindezen célokat elsősorban Istenhez ragaszkodó és embertársaink felé forduló 

példamutató élettel tudjuk megvalósítani. A példamutatás gyakorlásához ugyanakkor 

elengedhetetlen, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk közösségi életünk belső egyensúlyára, 

valamint az egymás értékei iránti nyitottságra és tiszteletre. 

 

 

Istentiszteleti élet 
 

A keresztyén egyház alapvető megnyilvánulása az Isten-tisztelet. Ezért minden gyülekezet 

elsőrendű feladata az istentiszteleti élet feltételeinek biztosítása. A gyülekezet minden egyéb 

tevékenységének ebből kell erőt merítenie. 
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 Az istentisztelet az egész gyülekezet közös ünnepe. Fontos szempont ugyanakkor, 

hogy szem előtt tartsuk a nagyvárosi emberek szerteágazó életmódbeli igényeit. 

 Gyülekezetünk jelenlegi istentiszteleti rendjét alapvetően helyesnek tartjuk. Az 

istentiszteletekhez kapcsolódó közösségi alkalmak sorát (pl. gyülekezeti agapé) azonban 

szeretnénk tovább bővíteni, mellyel egyidejűleg a 11 órás istentiszteleti kezdést is újra kell 

gondolni. 

 Fontos, hogy a közösségvezetők az istentiszteletet szem előtt tartva végezzék 

szolgálatukat. A gyülekezet különböző köreit rendszeresen hívogassák, és biztassák tagjait 

szolgálatvállalásra a vasárnapi istentiszteleteken. 

 A liturgikus rendért elsősorban a lelkészek felelnek. Azon csak akkor változtassunk, 

ha az teológiailag és gyakorlati szempontból is elfogadhatónak tűnik, és erre a gyülekezet 

különböző csoportjait kellőképpen felkészítettük. 

 A nagyobb ünnepekhez kapcsolódóan kívánatos lenne evangélizációs-missziói 

istentisztelet tartása a gyülekezethez nem szorosan kötődő testvérek tudatos hívásával. 

Őrizzük meg ugyanakkor a családi istentiszteletet, a reggeli (8 órás) és esti (vesperás) 

istentiszteletet, illetve az alkalmi istentiszteleteket (mint pl. a gyermek-istentiszteletet, a 

Teremtés Hete ünnepköréhez kapcsolódó istentiszteletet, fiatal házasok hálaadó 

istentiszteletét, a Tamás misét). A munkanapra, hétköznapra eső keresztyén ünnepeinket 

igyekezzünk tudatos hívogatással, tanítással hangsúlyosabbá tenni. A hagyományos ádventi és 

böjti sorozatok váljanak még inkább az ünnepekre (karácsonyra és húsvétra) való lelki 

készülődés alkalmaivá. 

 

 

A gyülekezet csoportjai 
 

Gyülekezetünkben számos kis csoport működik, egy-egy réteg számára. Ezek a csoportok az 

evangélium hirdetése mellett a személyes kapcsolati háló kialakításában és megerősítésében 

is fontosak. Résztvevőik ismerik egymást, és cél, hogy hétköznapjaikban is kapcsolatot, 

segítséget jelentsenek egymásnak. Ezeknek a csoportoknak a funkciója a rendszeres 

szellemi-lelki növekedés biztosítása is. 

A csoportok és rétegalkalmak közül némelyek hosszú történeti múltra tekintenek 

vissza, formájukban és résztvevői körükben is keveset változnak. Ilyenek a 

szeretetvendégségek, a bibliaóra és a nyugdíjas bibliaóra. Mások – mint a felnőtt ifjúság, a 

kismamakör, az apakör, a fiatal házasok köre, a középkör – konkrét közösségek újabb igényei 

alapján jöttek létre. 

Ezek közül a kismamakör feladata az otthonról nehezen elmozduló, hasonló 

életszakaszban élő kismamák gyülekezethez kötése. A kismamák élethelyzetéből adódóan 

feltétlenül szükséges, hogy egy lelkes vezető biztosítsa az alkalmak folytonosságát. 

A szeretetvendégség mai formájában a nyugdíjas korosztály kedvelt hétvégi alkalma. 

Időpontját és tematikáját bátran az idősebbek igényeihez lehet alakítani. Meg kell azonban 

fontolni, hogy egy-egy alkalommal érdemes lenne a fiatalabbak számára is vonzó előadást 

tartani, más keretek között, akár gyerekprogrammal párhuzamosan. 

Egyértelmű igény mutatkozik ismeretterjesztő előadásokra, a rendszeres olvasás, 

tanulás alkalmaira. 

A gyülekezet közös ünnepének az istentiszteletet tekintjük, azonban cél, hogy minél 

több gyülekezeti tag tartozzon valamilyen kisebb csoporthoz. Ezért a meglévőnél több 

kiscsoportra volna szükség, amelyek párhuzamosan, a lelkészek előkészítő munkája és kísérő 

figyelme mellett, de közvetlen jelenléte nélkül is működhetnének. 

A gyülekezet egysége érdekében erősíteni szeretnénk a csoportok közötti 

kapcsolatokat. Ezek formái a közös istentiszteletek, gyülekezeti hétvégék, kirándulások és 
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a testvérgyülekezeti kapcsolattartás. A csoportok közötti kapcsolatok építésénél tekintetbe 

kell venni az idősebb korosztály komoly igényét, hogy a fiatalokkal találkozhasson. 

Az októberi gyülekezeti hétvégék Bocskai úti és a vidéken tartott tavaszi 

gyülekezeti napok hagyományát, mint a közösség erősítésének kiemelkedő alkalmait, 

folytatni szeretnénk. A közösség építését akarjuk szolgálni avval, hogy a közös étkezések 

(ebédek, kávézások) számát emeljük. Tervezünk olyan gyülekezeti napot is, amelyen 

egyszerre szólítjuk meg teljes gyülekezetünket és a kívülálló érdeklődőket. 

 

 

 

Gyermekek és fiatalok között végzett munka 
 

A gyermekek, fiatalok között végzett munka kiemelten fontos a gyülekezetünkben. Sokat kell 

imádkoznunk ezért a területért, hogy legyenek olyan segítők, akik nevelik a gyülekezet 

ifjúságát és megkeresik a gyülekezettől távol maradt gyermekeket. 

A hitoktatás a missziói parancs hitébresztő, hitmélyítő tanítás általi megvalósítása, 

ahol a tanítást módszertani és tartalmi szempontból széles skálán értelmezzük. Ebbe 

beletartozik az órák megtartása, tényanyag átadása, valamint a gyermekek, ifjak meghívása a 

gyülekezetbe, hogy ott – másokkal egyetemben – megtapasztalhassák az Isten feltétel nélküli 

szeretetének áldásait.  

Hosszú távon fontosnak tartjuk, hogy a gyülekezetnek legyen hitoktatója. Ha ez 

megvalósulna, több gyülekezeti és iskolai hittancsoportot lehetne szervezni. Már most 

nyitottabb, elszántabb missziói hozzáállást kell azonban kialakítanunk. A gyülekezeti 

közösségbe nem szocializált gyerekeket, fiatalokat és családjaikat jobban el kell érnünk. 

Vállaljuk fel a munkaágban részt vállalók továbbképzését, új munkatársak 

bevonását.  

Törekedjünk jobban megtartani azon konfirmandusokat, akik lazább szálakkal 

kötődnek gyülekezetünkhöz. 

Gondoskodjunk arról, hogy a családi istentiszteletre és egyéb alkalmakra járó 

kisgyermekes családok megtalálják a nekik legmegfelelőbb alkalmakat, hogy ezáltal is 

erősebben kötődjenek a gyülekezet egészéhez. Segítenünk kell őket, hogy a havonkénti 

alkalomból – a gyermekek növekedésével párhuzamosan – hetenkénti istentiszteleti látogatás 

alakuljon ki. Erősítsük meg a gyermekbibliakör és a családi istentisztelet kapcsolatát! 

Segítsük, hogy a farkasréti családi istentiszteletek bázisán hetente 

gyermekbibliaköri foglalkozás alakuljon ki ismét. 

Követendő modellnek tekintjük a gyermekeket legalább hatévente személyesen 

megszólító, megáldó rendet: keresztelés, áldás az első iskolaév kezdetén, konfirmáció, áldás 

az érettségi idején, esküvő.  

Az ifjúsági bibliaórák azok az alkalmak, amelyeken a fiataloknak meg kell 

tapasztalniuk, hogy a keresztyén közösségben válaszokat találhatnak és fogalmazhatnak meg 

életük kérdéseire. Ezért kiemelten fontos feladat az ifjúsági órák tematikájának előkészítése és 

az alkalmak vezetése.  

Az ifjúság körében végzett munkát a felnőtt katehézis irányában tervezzük folytatni. 

A színjátszó kör nagyon értékes színfolt a gyülekezet életében. Itt olyan fiatalok is 

megfordulnak, akik ugyan közvetlenül nem tartoznak gyülekezetünkhöz, előadásaikkal, 

passiójátékukkal mégis a közösség javáért fáradoznak. Támogatjuk és várjuk a színjátszó kör 

további munkáját, mint ahogy a budavári gyülekezettel együtt fenntartott cserkészcsapatunk 

aktivitását is. 
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Egyházzenei élet 
 

Evangélikusságunk egyik jellemzője az éneklő gyülekezet. Az éneklés – azon túl, hogy 

közösséget teremt – segít az elmélyülésben és a magasztalásban. A zene Istentől kapott 

ajándék, amelyen keresztül részesei lehetünk az előttünk élt nemzedékek bizonyságtevésének, 

és szavakkal ki nem fejezhető módon élhetjük át a Teremtő közelségét. 

Továbbra is törekednünk kell arra, hogy a gyülekezeti ének és a többszólamú énekes 

és hangszeres zene egyaránt az istentiszteletek szerves része maradjon. Az igényes 

orgonazene és az ének- és zenekar szolgálata illeszkedjen bele a liturgikus folyamatba, és 

váljon zenei igehirdetéssé. Szükséges megújítanunk a gyülekezet éneklési kedvét célzott 

énektanítással és vonzó zenei szolgálattal egyaránt. A Gyülekezeti Liturgikus Könyvből 

újonnan tanult énekeket igyekezzünk használatban tartani.  

Szeretetvendégségeinken és kisközösségi alkalmainkon egyszer-egyszer tartsunk 

egyházzenei előadást, hívjunk e témakörből előadót, így segítsük a tudatosabb kapcsolatot az 

egyházzenével. Nagyobb gyülekezeti alkalmainkon tartsunk énektanítást, kánonéneklést, 

hogy megerősítsük a közös éneklés örömszerző élményét. Az evangélikus énekkincs 

alaprétege legyen része a hitoktatásnak és különösen a konfirmációi felkészítésnek. 

Az ének- és zenekar szokott egyházzenei alkalmai legyenek a gyülekezet közös 

ünnepei. Vendégegyütteseket, vendégművészeket a gyülekezeti munkaprogram figyelembe 

vételével hívjunk és fogadjunk. 

Fontos erősíteni a gyülekezet és a zeneegyüttesek kapcsolatát, hiszen az énekkar a 

gyülekezet egyik legnagyobb létszámú kisközössége, tagjai többnyire aktív gyülekezeti tagok, 

akiknek az énekkari próba a hétközi gyülekezeti alkalmuk („zenés bibliaóra”). Másokat a 

zenei szolgálaton keresztül lehet missziói lelkülettel hívogatni. 

A Fővárosi Protestáns Kántorátus szolgálata egyedülálló gyülekezetünkben. A 

vasárnap esti alkalmak erőteljesebb hirdetésével vonzó lelki és zenei programként tegyük 

ismertebbé a vesperákat. 

 

 

 

Misszió és látogatás  
 

Jézus Krisztus missziói parancsa egyértelmű: „tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Mt 

28,19), és a 21. században is tapasztaljuk, hogy „az aratnivaló sok, a munkás kevés” (Mt 

9,37). Ezért aktív gyülekezeti tagjainkat szeretnénk buzdítani a tényleges szolgálatvállalásra 

és bizonyságtételre. 
 Krisztus népének mindenekelőtt saját környezetében, családjában, munkahelyén kell 

elkezdenie a missziói szolgálatot, figyelme azonban terjedjen ki mások irányába is. Éppen 

ezért javasoljuk, hogy bátran szólítsunk meg másokat, azokat, akiken látjuk, hogy keresik az 

igazi értékeket. A következő évek feladata a lakóparkokban élők elérési lehetőségeinek 

kidolgozása. 

Fontosnak tartjuk, hogy gyülekezetünkben minden nyilvántartott taghoz eljusson az 

evangélium üzenete. Ehhez szükséges a gyülekezethez kevésbé szorosan kötődők 

meglátogatása, és a velük való személyes kapcsolatfelvétel. Ismertessük meg őket 

gyülekezetünk életével, s hívogassuk a számukra legmegfelelőbb alkalmakra. Ennek 

érdekében szükséges névtárunk folyamatos frissítése. A meglévő lista alapján kell 

megszervezni a látogatást. A már működő „látogatói szolgálatunkat” próbáljuk bővíteni új 

munkatársak bevonásával. 
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Szociális (diakóniai) munka  
 

A diakóniai szolgálat mindig is fontos része volt az egyház működésének. Jézus Krisztus 

példáját követve és tanításának engedelmeskedve törekedett az egyház arra, hogy az elesettek 

és a rászorulóknak is hirdesse Isten jelenlétét. Lehetőségeinkkel élve, a hívásnak 

engedelmeskedve szeretnénk gyülekezeti szinten is megélni, hogy felelősségünk van 

egymásért. 

 Egyre több a feladatunk a szeretetszolgálat terén, mind többen számítanak az egyház 

segítségére. A Fraknó utcai központban egyelőre megoldott, hogy hetente egyszer rátermett, 

elhivatott munkatársak várják az odaérkezőket, de hosszú távon szükség van utánpótlásra. 

 A gyülekezeti beteglátogatók száma, és emiatt a beteglátogatások száma is kevés. 

Sok embernek örömet szereznek kedves szavukkal, segítő jelenlétükkel, de fontos szerepük 

abban is áll, hogy jelzik, hogy hol, mikor van szükség lelkészi jelenlétre, betegúrvacsorára 

stb. Elevenítsük fel azt a gyakorlatot, hogy a vasárnapi prédikáció hanganyagát eljuttatjuk 

beteg testvéreinkhez. A telefonos kapcsolattartás is sokat jelent. 

 Meg kell szervezni, hogy aki indíttatást érez e munkaterület iránt, válasszon magának 

egy-egy látogatásra szoruló testvért, akinek életét nyomon követheti, akivel telefonon, vagy 

néha személyesen tartja a kapcsolatot. Elevenítsük fel azt a korábbi gyakorlatot is, hogy autós 

testvérek szállítanak időseket istentiszteletre. Bevonható az ifjúság (pl. bevásárlásra, más 

segítségnyújtásra, felolvasásra), de segítők képzése is szükséges.  

 

 

Gazdálkodás 
 

Gyülekezetünk gazdálkodását a Krisztus ügyéért és az egymásért érzett felelősségünknek kell 

vezérelnie. Túl azon, hogy a gyülekezet működésének biztosítása, az elhívott szolgálattevők 

munkájának anyagi megbecsülése a közösség áldozatkészségét igényli, törekedni kell mások 

megsegítésére is. A gyülekezetünkben és közvetlen környezetünkben élő rászorulók segítése 

mellett egyházunk intézményeit, más gyülekezeteit az eddigiekhez hasonlóan, lehetőleg még 

nagyobb mértékben igyekszünk támogatni. Az akadálymentesítés tervezett feladatai minden 

bizonnyal az elkövetkezendő esztendőkben is jelentős terheket rónak a gyülekezetre. 

Bevételeink között legfontosabbnak a gyülekezeti tagoktól származó bevételeket 

kell tekintenünk. Közösségünk tagjai egyházfenntartói járulékkal és a vasárnapi 

offertóriummal biztosítanak állandó bevételt a gyülekezetnek. Ezek mellett különböző 

adományokkal és speciális felajánlásokkal járulnak hozzá gyülekezetünk anyagi forrásaihoz, 

esetenként meghatározott célra meghirdetett gyűjtések keretében. Az elmúlt években szép és 

követendő hagyománnyá vált a tavaszi hálaadó vasárnapon történt adománygyűjtés is egy-egy 

nagyobb cél megvalósítása érdekében. A folyamatos működést azonban a minél többek által 

rendszeresen befizetett egyházfenntartói járulékkal kell biztosítanunk. Cél, hogy készüljön 

olyan táblázat, amelynek segítségével a gyülekezet tagjai tájékozódhatnak egyházfenntartói 

járulékuk kívánatos mértékéről. Tudatosítsuk a gyülekezet tagjaiban, hogy akiknek jobbak az 

anyagi lehetőségei, azoknak a felelőssége is nagyobb. 

 Gyülekezetünk a tulajdonában lévő ingatlanokat a lehetőségeinek megfelelően 

igyekszik hasznosítani. Át kell azonban gondolni annak lehetőségét is, hogy a jelenleg más 

célra használt ingatlanjainkat a közvetlen gyülekezeti életbe vonjuk be. Kolumbáriumunk 

helyeinek értékesítéséből is származik bevételünk, amit – legalábbis részben – a folyamatban 

levő bővítés után is a helyiség karbantartására kell felhasználni. 

Folyamatosan kiemelt feladatként kell kezelni a pályázati lehetőségek kihasználását. 

Jelentős előrelépés lenne, ha a pályázati lehetőségek és a – döntően a gyülekezeti tagok 
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befizetéseiből működő – Kelenföldi Evangélikus Templomépítő Alapítvány mellett konkrét 

célokhoz további külső támogatókat is tudnánk találni. 

 

 

Tájékoztatás és adminisztráció 
 

Fontosnak tartjuk, hogy közösségünk aktív tagjai és az érdeklődők számára egyaránt könnyen 

elérhetőek legyenek a gyülekezetünkkel kapcsolatos hírek, információk. Az információk 

megosztásának általunk kézben tartott fő csatornái az istentiszteleti hirdetések, a 

hirdetőtáblák, a hírlevél, az elektronikus levelezőlista, a kisebb csoportok listái és a 

gyülekezeti honlap. 

Az istentiszteleti hirdetések formáját meghatározza, hogy liturgiai funkciójuk is van, 

vagyis az ott elhangzottak egy részét közös imádságban Isten elé visszük. A templomi és 

kültéri hirdetőtáblákon bővebb tájékoztatásra is nyílik lehetőség. 

A hírlevél lehetőséget ad a programokról való részletesebb beszámolók közlésére, 

egyes személyek, kisebb csoportok bemutatására, a döntések indokainak kifejtésére, hosszabb 

távú tervek ismertetésére, hitmélyítő írások közlésére. Célcsoportja elsősorban a gyülekezet 

aktív rétege, illetve a gyülekezet nyilvántartásában szereplő minden tag. Cél, hogy évente 4 

hírlevél jelenjen meg, amelyből egyet-kettőt postán is szétküldünk, hogy a 

nyilvántartásunkban szereplő tagok mind értesüljenek közösségi életünkről. Szükségesnek 

tartjuk, hogy a hírlevél mellett egyes esetekben személyes hangú levéllel szólítsuk meg a 

gyülekezet tagjait. 

Egyre növekvő szerepet tölt be a gyülekezeti levelezőlista. Ez lehetőséget ad a 

gyülekezeti tagoknak is, hogy közvetlenül megszólítsák a teljes közösséget. Törekedni kell 

arra, hogy a gyülekezeti levelezőlista és a kisebb csoportok saját listái megfelelően egészítsék 

ki egymást. 

A gyülekezeti honlapnak a belső tagok bővebb informálása mellett a gyülekezet 

peremén élők és külső személyek érdeklődését is – várhatóan egyre növekvő mértékben – ki 

kell elégítenie. Stratégiai célnak tekintjük, hogy honlapunk tartalmi és formai szempontból is 

eleget tudjon tenni a széleskörű igényeknek.   

Az ÚjbudaTV és az Újbuda című lap, valamint esetleges egyéb XI. kerületi 

kiadványok segítségével is el tudunk érni olyan kerületi lakosokat, akik nem járnak 

gyülekezetünkbe. Missziós feladat, hogy ezeken a fórumokon hosszabb távú koncepció 

alapján, rendszeresen hírt adjunk magunkról.   

A lelkészi hivatal működését továbbra is úgy kell biztosítani, hogy az a gyülekezet 

egyik „nyitott kapuja” legyen. A hivatali órákban a gyülekezeti tagok és a kívülállók számára 

is legyen biztosított a megfelelő ügyintézés, valamint a lelkészekkel való személyes találkozás 

lehetősége. 

 Környezetünk kímélése érdekében törekedni kell arra, hogy hivatalos és nemhivatalos 

levelezésünknek is mind nagyobb hányada elektronikusan történjen – részben a gyülekezeti 

levelezőlistán, részben pedig személyes, névre szóló elektronikus levelekben. Korunk 

kapcsolattartási gyakorlata miatt kívánatos, hogy lelkészeink és más tisztségviselőink is 

személyesen megszólíthatók legyenek e-mailben. 

 

 

Zárszó 
 

Jelen stratégiánk több lépcsőben készült. A gyülekezeti tagok megkérdezésével és a 

presbiterek aktív közreműködésével először meghatároztuk a gyülekezet főbb 

munkaterületeit, majd kisebb csoportokat alkotva kibontottuk azokat a feladatokat, amelyekre 
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szeretnénk kiemelt figyelmet fordítani az elkövetkezendő években. A presbiteri üléseken 

megfogalmazott számos értékes módosító javaslat figyelembe vételével a stratégiai 

munkacsoport állította össze az anyagot. A végleges szöveget az egyházközség presbitériuma 

2009. december 8-án fogadta el. A következő féléves időszak feladata, hogy azt itt leírtakat a 

gyülekezet minden rétegével megismertessük, és a véleményeket, ötleteket összegyűjtve 

tervezzük meg a gyakorlati megvalósítást. Konkrét célok kiemelésével, felelősök és 

határidők kijelölésével kell összeállítani a 2010/2011-es és a következő évek gyülekezeti 

munkaterveit, és folyamatosan nyomon kell majd követni az elért eredményeket és az 

esetleges hiányosságokat. Bízunk abban, hogy Isten áldása lesz mindazon, amit ebben a 

stratégiában megfogalmaztunk. 

 

 

 

Kelenföld, 2009. december 8. 

 

 

 

A Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség presbitériuma 

képviseletében: 

 

 

 

 

   Blázy Árpád    Ittzés András 

    igazgató lelkész       felügyelő 


