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ŐGIGÉR É
2012. HÚSVÉT 

„ Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és vissza-
térve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek 
és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, va-

lamint a Jakab anyja, Mária és más, velük lévő 
asszonyok elmondták mindezt az apostolok-

nak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a be-
szédet, és nem hittek nekik.”  

(Lk 24,8-11) 
 

húsvéti történet különleges sze-
replői a Jézus feltámadásával 
elsőként szembesülő asszonyok. 

Különböző jellemzést sugallnak róluk az 
evangélisták, s közülük számomra Lu-
kács az, akinek a leírását a magamhoz 
legközelebb állónak érzem. Nagyon 
életszerűnek találom az idézett részletet. 
Megjelennek benne az általában nőket 
jellemző tulajdonságok: a befogadás, a 
nyitottság, az érzelmek mélyebb megélé-
sének a képessége. S ahogy tipikus mag-
dalai Máriának és többi asszonynak a 
viselkedése ebben a szakaszban, úgy 
nagyon valóságosnak hat az apostolok-
nak, Jézus férfi követőinek a reakciója a 

sírtól visszatérők szavaival kapcsolatban: 
„üres fecsegésnek tartották ezt a beszé-
det” - olvassuk. A férfi lélek és szív kép-
telen ennek a tapasztalatnak és a földi 
törvényszerűségeknek ellentmondó hír-
nek a befogadására. Előtérbe kerül az 
akkori társadalomban másodrangúnak 
tekintett női lélek. Lukács férfi létére, 
szembe menve korának közfelfogásával 
és gyakorlatával, beszámol Jézus női 
követőinek a győzelméről. 

A magyarországi evangélikusok a re-
formáció közelgő évfordulójára temati-
kus évekkel készülnek. Ebben az évben a 
„Reformáció és a nők” kapcsán találkoz-
hatunk megannyi előadással és prog-

 A
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rammal, s ebbe tagozódik bele Túrmezei 
Erzsébet diakonissza főnökasszony és 
költőnő születésének 100. évfordulójára 
való emlékezések sorozata. Miért is fon-
tos róla megemlékezni ebben az évben? 
Azért, mert az ő személyében egyházunk 
egyik hűséges és állhatatos hitvallójára 
emlékezünk, aki megannyi nehézség 
közepette is hű maradt Urához, s bátran 
felvállalta az elnyomottak sorsát. Éppen a 
róla való megemlékezés alkalmán gon-
dolkoztam el azon, hogy a múlt rendszer 
hőseit talán legtöbbször férfiként képzel-
jük el, pedig - és erre példa Erzsébet 
testvér személye is - ott voltak ezek az 
állhatatos nőtestvérek is, akik ugyanígy 
híven megőrizték a rájuk bízott drága 
kincset. A mai hívő ember számára példa 
az ő kitartásuk és áldozathozataluk, éle-
tük és hitük. 

Lukács beszámolója egyértelműen 
elénk tárja, hogy feltámadásának a híre 
nem fogadható be csupán a belátás útján. 
Amíg például egy etikai kérdésben a 
józan ész, a megértés és logika előrelen-
dítő tényező lehet az ember értelme 
számára, addig a húsvéti esemény ilyen 
módon nem megragadható. Ellene 
mond a világ törvényszerűségeinek, elle-

ne mond a tapasztalatoknak, megannyi 
részletét titok övezi. Emberi képzeltün-
ket meghaladja az örökkévalóság megje-
lenítése és befogadása. A húsvéti hithez 
az a nyitottság kell, amelyet tanító céllal 
Lukács is lejegyez. Ezek az asszonyok 
elsősorban nem megérteni, megmagya-
rázni vagy éppen értelmezni akarták a 
Jézusról érkező híreket, hanem egyszerű-
en rábízták magukat az isteni üzenetre, 
megnyitották szívüket a hír igazsága 
előtt, utat engedtek lelkükben Isten jósá-
gos tettének. A ma hívő embere sem 
tehet mást, ebben a kérdésben is rá kell 
tudnia magát bízni Isten igéjének üzene-
tére, engednie kell, hogy ennek igazsága 
lelkében is bizonyossággá váljon, be kell 
fogadnia húsvét hajnalának fényét szívé-
be. Húsvétot nem érteni, hanem érezni 
kell, nem a szellemnek, hanem a lelkünk-
nek kell befogadnia azt a Szentlélek se-
gítségével, mert még ha valami az érte-
lem számára „üres fecsegésnek” is tűnik, 
lehet az a szív számára életet újító öröm-
hír, biztos reménység. 

 
 

KECZKÓ PÁL 

 
 

*** 
 

HÚSVÉTI HÍRADÁS 
 

Látsz halott arcú és hulló virágot: 
mindenütt a halál hatalmát látod, 
és gyászod terhét roskadva viszed, 
ha nincsen húsvéti hited. 
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 Ha sír a gyász, a bánat, 
 mi vígasztalna más: 
 a Krisztus él, feltámadt, 
 és van feltámadás! 
 A sötét felhő széled, 
 áttör a napsugár, 
 mert győzött Ő, az Élet! 
 Új élet útja vár. 
 
Miért nem emeled fel könnyes arcod? 
Miért vívod mindig egyedül a harcot? 
Soha nem talál békét a szíved, 
ha nincsen húsvéti hited. 
 
 Szólj, diadalmas ének, 
 mint boldog híradás 
 a bánkódók szívének, 
 hogy van feltámadás! 
 Az élő Megváltóra 
 ki egyszer rátalált,  
 a nagy Vígasztalóra, 
 nem retteg sírt, halált! 
 
Nem hallod a Feltámadott hívását? 
Nem hallod igéjét, vígasztalását? 
Ő minden benne hívőn segített! 
Miért nincsen húsvéti hited?! 
 
 Szólj, diadalmas ének, 
 és szárnyalj, mint a szél! 
 Szállj északnak és délnek, 
 és hirdesd: Jézus él! 
 Az élő Krisztus Jézus  
 jár velünk szüntelen. 
 Ha szent nyomába lépünk, 
 mienk a győzelem! 

 
 

TÚRMEZEI ERZSÉBET 
 
  



 

  

Száz éve született Túrmezei Erzsébet 
 

rzsébet testvér születése napját 
nagyon könnyen megjegyeztem, 
hiszen első gyermekem is éppen 

azon a napon látta meg a napvilágot, 
február 14-én. Nekem ő az első volt, 
Belák Erzsébet pedig a hetedik volt édes-
anyjának, igen, Belák János és Korenika 
Anna hetedik gyerekeként született Ta-
másiban. A niklai leány című költemé-
nyében megrendítően vall arról, miként 
imádkozott a tehetséggel meg nem ál-
dott édesanyja azért, hogy leánygyerme-
ke majdan dalt írhasson a kacagásból és 
dalt a fájdalomból. Imája soká talált 
meghallgatásra, hiszen négy kicsi lányt 
temetett el, időközben két fia született, s 
utolsónak érkezett Erzsébet. 
 

„... 
Aztán ringtak a bölcsők. Hét tavasz. 
Sorakozott négy kis koporsó. 
Három tavaszból ért a nyár is. 
Hetedik lettem, legutolsó. 
 
A gondolatok aranymadarát 
elfogja már a dal-kalitka. 
És boldog áhítatba ringat 
az édesanyám drága titka. 
 
Kell, hogy vakuló, ámuló szemeim 
mindig a megnyílt eget lássák: 
hiszen egész költészetem- 
csak egy meghallgatott imádság.” 

 
Római katolikus vallású édesanyja 

után katolikusnak keresztelték meg, de 
bátyjai s a család több tagja is evangéli-
kus volt, s aztán már tudatos keresztény-
ként 17 évesen konfirmálkodott és tért át 

az evangélikus hitre. Hosszú út vezetett 
idáig, térben és lélekben egyaránt, hiszen 
Tamásiból először Sopronba, végül To-
kajba költözött a család. 1929-ben itt 
történt a konfirmációja, s erre az időre ő 
már átadott életű Istenben hívő ember 
volt. Ekkoriban részt vett egy nyári 
Fébé-konferencián, megismerkedett és 
barátságot kötött egy hívő lánnyal, de 
már évekkel korábban Ózdon sokat hall-
gatta Túróczy Zoltán igehirdetéseit, 
melyek nyomán az Urat mint megváltó-
ját ismerte meg. Életre szóló döntéséről 
tanúskodik egy költemény: 

 
„... 
Ragyogó augusztusi délután. 
Szeretetvendégségre terített, 
virággal ékesített asztalok. 
Minden terítéknél igés lapok. 
Diáklány áll meg csendesen 
az egyik mellett: „Ez az én helyem!” 
(…) 
Csak egy rövid parancs: „Te kövess 
engem!” 
De felejthetetlen emlék, mert Jézus 
Krisztus akkor talált reám. 
Mert én voltam az a diákleány.” 

 
Ami akkor elindult, élete későbbi ál-

lomásain teljesedett és bontakozott ki. 
Az első ilyen állomás, amikor 1934-ben 
belépett a Fébé-be, végigjárta a diako-
nisszajelöltség minden lépcsőfokát, majd 
kilenc évvel később „rendes diakonissza-
ként” akarta követni élete Urát. Az 
1941-ben induló Fébé Leány-
népfőiskola vezetésével is megbízták, 

E
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ahol legfőbb célja volt olyan lányokat 
nevelni, akik szolgáló élettel járnak elöl 
otthonukban és gyülekezetükben. Mind-
eközben sorra jelentek meg verseskötetei, 
az első 1938-ban, ekkor vette fel a Túr-
mezei nevet. 

Tizenhét év után le kellett vetnie a 
szürke formaruhát, mert a legtöbb egy-
házi testületet, így a Fébé-t is megszün-
tették. „A ruha változik. Te megma-
radsz.” – vallotta ekkor is híven. Balassa-
gyarmatra került, huszonnégy éven át a 
szeretetotthon vezetőjeként szolgált to-
vább, mellette tanított, vasárnapi iskolát 
vezetett, tevékenykedett a gyülekezetben 
s nem utolsósorban verseiben folytatta 
Isten dicséretét. 

 
„... 
Mint szelíd szellő, reggel lágy szele, 
ölel körül békén a kegyelem, 
ragyogása Isten szeretetének. 
S hárfámon felujjong a hálaének: 
Téged dicsérlek...áldlak Istenem!” 

 
Az enyhülés éveiben az énekeskönyv 

szerkesztő munkáiba kapcsolódott bele, 
105 énekünk jegyzi a nevét. A Fébé éle-
tében is eljött a pillanat, amikor már nem 
titokban kellett találkozni, hanem 1990 
vízkeresztjén újra nyilvánosan tanácskoz-
tak, és még az évben Erzsébet testvért 
kérték a főnökasszonyi szolgálatra, me-
lyet hűséggel és odaadással végzett. A 
hetvenes és nyolcvanas években is jelen-
tek meg kötetei, az utolsó 1995-ben. A 
kilencvenes évek második felében sokat 

betegeskedett, a gyengülés évei következ-
tek. Túrmezei Erzsébet 2000 májusában 
tért haza teremtő Urához. 
Betegség idején, már menni készülve 
született meg „Ha nem teszek semmit 
sem” című költeménye, számomra a 
legkedvesebbek egyike:  
 
„Most nem sietek, 
most nem rohanok, 
most nem tervezek, 
most nem akarok, 
most nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten. 

 
Most megnyugszom, 
most elpihenek 
békén, szabadon, 
mint gyenge gyerek, 
és nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten. 
 
S míg ölel a fény 
és ölel a csend, 
és árad belém, 
és újjáteremt, 
míg nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten, 
 
új gyümölcs terem, 
másoknak terem, 
érik csendesen 
erő, győzelem... 
ha nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten.” 

 
 

 
 

 
 

KECZKÓ SZILVIA   
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KRÓNIKA 
 

VISSZAPILLANTÓ
 
Karácsonyi lapszámunk óta gyülekezetünkben a rendszeres alkalmak mellett 
számos esemény volt, melyekről olvasóinknak emlékeztetőül beszámolunk.  

 
Karácsonyi szeretetvendégségünket 
1957-től kezdve minden évben megtar-
tottuk. Az idei tartalmas, szép műsort is 
Binder István presbiter állította össze, a 
gyermekeknek az idén is Domonkos 
Béla, a Bábszínház művésze nyújtott 
érdekes, színes előadást. Igehirdetéssel 
Keczkó Pál lelkész szolgált. 
 
Ó-év búcsúztatót tartottak gyülekeze-
tünkben a fiataljaink december 30-án. 
 
A Budai Egyházmegye gyülekezetei – 
közöttük a budahegyvidéki – fiataljainak 
és lelkészeinek a találkozója volt Piliscsa-
bán január 6. és 8. között. Összejövetel-
ük meglepő címe „Lopott idő” volt elő-
adásokkal, áhítatokkal, sok beszélgetés-
sel, filmnézéssel. A találkozót a budai 
egyházmegye négy fiatal lelkésze szervez-
te. 
 
Az idei budahegyvidéki ökumenikus 
imahéten négy egyház lelkészei és hívei 
vettek részt. A nyitó alkalom január 15-
én templomunkban volt, ahol Makláry 
Ákos görögkatolikus paróchus szolgált 
igehirdetéssel, amit szeretetvendégség 
követett. Keczkó Pál lelkészünk a Felső-
Krisztinavárosi, dr. Bácskai Károly új-
szövetségi tanszékvezető lelkész a Táltos 

utcai római katolikus templomban hir-
dette Isten igéjét.      
 
Gyülekezetünk fiatal családjainak téli 
találkozója Balatonszárszón február 10-e 
és 12-e között volt nyolcvan résztvevő-
vel, előadásokkal, sok vidám játékkal, 
balatoni korcsolyázással, beszélgetéssel és 
áhítatokkal. A találkozót Keczkó Pál és 
Szilvia, valamint Mihályi Szabolcs és 
felesége szervezte, az előadásokat dr. 
Szabó Lajos professzor és dr. Szabóné 
Mátrai Marianna teológiai intézetvezető 
lelkészek tartották.  
 
Keresztyén Értelmiségi Fórumon január 
23-án Steinbach József dunántúli refor-
mátus püspök az egyház megújulásának 
az útjairól, február 27-én dr. Varga 
Gyöngyi, hittudományi egyetemünk 
docense a nők szolgálata az egyházban 
témáról tartott előadást. 
 
A 100 éve született Túrmezei Erzsébet 
evangélikus diakonissza költőre emléke-
zett február 18-án istentisztelet keretében 
templomunkban a Fébé Diakonissza 
Egyesület. Dr. Fabiny Tamás püspök 
igehirdetést, Madocsai Miklós lelkész 
előadást tartott, amelyet Túrmezei Er-
zsébet életét és szolgálatát bemutató 
filmvetítés követett.   
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Barokk kamarazenei hangversenyen 
hallgattuk február 19-én Ferenczi Zsófia, 
Kozák Orsolya, Gombos Arikán és 
Ecsedi Zsuzsa zeneművész testvéreink 
gyönyörű játékát. Meditációval Keczkó 
Szilvia szolgált. 
 
Gyülekezetünk közgyűlése választotta 
meg hat évre február 26-án a gyülekezet 
új felügyelőit, presbitereit és tisztségvise-
lőit. Ünnepélyes beiktatásuk a március 
25-i vasárnapi istentiszteleten lesz. 
 
Irodalmi délutánunk ugyanezen a napon 
volt, melynek összeállítását és betanítását 
évről évre Bakos Gyuláné Kardos Piros-
ka presbiterünknek köszönhetjük. Sok 
szép verset és prózai gondolatot hallhat-
tunk a családról, gyermekekről gyüleke-
zetünk versmondóinak ihletett előadásá-
ban, akik között külön öröm volt halla-
nunk legfiatalabb és legidősebb vers-
mondóink szavalatát. A versek között 
Binderné Sólyom Tünde művészi fuvola-
játékát, Ecsedi Zsuzsa vezetésével litur-
gikus kórusunkat és Borókay Réka szép 
szóló énekét hallgattuk.  
 
Böjti esti áhítatokon február 21-én dr. 
Lackner Pál lelkész, március 1-én Detre 
János váci lelkész szolgált igehirdetéssel. 
 
Eredményes parókusi alkalmassági   
vizsgát tett Keczkó Szilvia beosztott 

lelkészünk március 1-jén az egyházkerü-
let püspöki hivatalában. A négytagú 
vizsgabizottságnak tagja volt a püspök és 
esperes mellett Bencéné Szabó Márta 
lelkész és e sorok írója is. 
 
A Pesti Egyházmegye mintegy százfős 
küldöttsége hét budai gyülekezetet kere-
sett fel március 3-án. A vendégeknek 
Kézdy Pál és Özvegy Istvánné mutatta 
meg templomunkat, és tartott ismerte-
tést gyülekezetünk múltjáról és életéről. 
 
Budakeszi leányegyházunk hat évre 
megválasztott új tisztségviselőit és pres-
bitériumát március 4-én istentiszteleten 
iktatta szolgálatukba Keczkó Pál lelkész.  
 
Istentiszteleteinken vasárnaponként több 
szép zeneművet is hallhatunk, orgonán 
és alkalmanként más hangszeren is. Dr. 
Ecsedi Zsuzsa kántorunk jóvoltából a 
faliújságon és a gyülekezet honlapján 
minden héten elolvashatjuk az elhangzó 
művek címét. 
  
Családi istentiszteleteinket minden   
hónap első, zenés istentiszteleteinket 
minden hónap harmadik vasárnapján 
negyed 12 órai kezdettel tartjuk. 
 
 

Összeállította: KÉZDY PÁL 
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Gyülekezetünk új tisztségviselői és presbitériuma 
(Az új tisztségviselők és új presbiterek neve vastag betűkkel van szedve.) 

 
Gyülekezetünk közgyűlése 2012. február 26-án választotta meg a következő hat évre 
tisztségviselőit és presbitériumát. A megválasztottak névsora:  

 
Felügyelő:        Dr. Vidovszky István 
Másodfelügyelő:   Mihályi Szabolcs 
Gondnok:   Osztoics András  
Jegyzők:   Hikisch Lóránt és Kézdy Pál  
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság vezetője:  Dobó László 
Számvizsgáló Bizottság elnöke:   Csathné Solymár Katalin 
Pénztáros és pénzügyi előadó:   Bakosné Kenessey Erzsébet 
B.E.T. Alapítvány elnöke:    Hikisch Gábor 
Egyházmegyei közgyűlési küldött:   Mihályi Zoltán 
 
Presbiterek: 
  1.) Bakosné Kardos Piroska  13.) Mihályi Norbert 
  2.) Bakosné Kenessey Erzsébet  14.) Mihályi Zoltán 
  3.) Borókay Ferencné   15.) Müller Judit 
  4.) Csathné Solymár Katalin  16.) Dr. Müller Miklós 
  5.) Dr. Csonka Géza   17.) Osváth Szabolcs 
  6.) Dobó László    18.) Osztoics András 
  7.) Dr. Ecsedi Zsuzsanna   19.) Özvegy Istvánné 
  8.) Dr. Fabiny Tibor    20.) Paulik Pál 
  9.) Hikisch Lóránt    21.) Ruttkay János 
10.) Hikisch Zoltán    22.) Somogyiné Schulek Rita 
11.) Horváth Richárdné    23.) Ifj. dr. Vidovszky István 
12.) Kézdy Pál    24.) Vörös Etelka 
 

A korábban megválasztott tiszteletbeli presbiterek mellett új tiszteletbeli presbiter lett 
két, eddigi presbiter testvérünk: Binder István és Dobó Józsefné. 

 
A presbitérium tagjainak a beiktatása a március 25-i vasárnapi istentiszteleten törté-
nik. 

 
Új presbitériumunk tagjainak szolgálatára és egész életére Isten áldását kívánjuk: 

Keczkó Pál, Bencéné Szabó Márta és Keczkó Szilvia 
lelkészek 
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részem a közös munkákban, mel

Schulek Rita 

Schulek Rita vagyok, két fiú édesanyja, e mellett 
angol és franciatanár a Budapesti Német Iskolában. 
Családom révén, több szálon is kötődöm az evangé-
likus egyházhoz. A Kelenföldi Gyülekezetben kon-
firmáltam, és éveken át nyaraltattam  mozgássérült 
fiatalokat a MEVISZ szervezésében.  Férjemmel 
együtt 2007 óta vagyok Budahegyvidéki Gyülekeze-
tünk tagja, előtte 8 évig Amerikában és Németor-
szágban éltünk. Édesapám lelkes hívó szavára jöt-
tünk hazatérésünk után e gyülekezetbe, és azóta is 
örömmel veszünk részt a különböző alkalmakon. A 
gyülekezet nyitottsága és kedvessége miatt hamar 
otthon éreztem  itt magam, ahol szívesen veszem  ki 
yek e templomot és közösségét építik. Hiszem, hogy 

ez a hely nagyon sokunknak valóban közösséget, hovatartozást biztosít. Ha presbiter-
ként, tudásomhoz mérten, egy kicsit hozzá tudok tenni e közösség formálásához, 
akkor örömmel szolgálok.  

 
Mihályi Norbert 
 

1975. december 19-én születtem Budapesten. Szüle-
tésem óta tagja vagyok a Gyülekezetnek, ahol Csen-
gődi László keresztelt meg, és Kőszeghy Tamás kon-
firmált. Ezt követően a szerdai ifjúsági órára, később 
a Müller Miklós bácsi által vezetett csütörtöki órára 
jártam. Feleségemmel, Mihályi Dorkával jelenleg a 
Házaspáros Kör alkalmain veszünk részt. 12 éve 
vagyunk házasok. Gyermekeink Zsombor (8 éves) és 
Barnabás (4 éves). Szüleim, testvérem Szabolcs és 
családja szintén a gyülekezet aktív tagjai. 

Iskolai végzettségem és munkám: 1994-ben 
érettségiztem a budapesti Árpád Gimnáziumban. 
1998-ban közgazdászként végeztem a Kereskedelmi, 

Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola Kereskedelmi szakán. Tanulmányaim 
befejezése után a kereskedelem területén helyezkedtem el. Jelenleg több mint 11 éve 



 

  

az autós iparágban dolgozom, kezdetben az értékesítés, majd a kommunikáció és 
marketing területén.  Angolul és németül beszélek. 

Egyik alapítója és több mint 12 éven át tagja voltam a Budahegyvidéki Ifjúsági 
Ének- és Zenekarnak. Konfirmációm után segítője, majd évekig egyik vezetője voltam 
a vasárnapi gyermekbibliakörnek, és segítőként, illetve vezetőként szerveztem a gyer-
mekek nyári táborozását.  2000 – 2006 között a gyülekezet presbitere is voltam. A 
Számvizsgáló Bizottság tagja vagyok. 

 
Osváth Szabolcs 
 

1978. január 26-án születtem Pakson. Itt keresztelt meg 
anyai nagyapám, Sólyom Károly, a Paksi Evangélikus 
Gyülekezet lelkésze. Konfirmációm a Zuglói Gyüleke-
zetben volt. Édesanyám ennek a gyülekezetnek volt a 
felügyelője. Az ezredforduló óta szüleimmel együtt 
Budahegyvidéki Gyülekezetünk istentiszteleteire járunk. 
A Budapesti Evangélikus Gimnáziumban (a Fasorban) 
érettségiztem, majd az ELTE Természettudományi  
Karán szereztem vegyész és meteorológus oklevelet.      
A Műegyetem atomreaktorában dolgozom, ahol az    
Őr- és Sugárvédelmi Szolgálatot vezetem. Több szakmai 
szervezetnek vagyok a tagja. 2004 óta veszek részt a 
Mevisz mozgássérült-táboraiban, mostanáig az elnök-
ségnek is tagja, voltam. Még nem alapítottam családot. 

Szabad időmben kerékpározom és tájfutok. Új presbiterként hittel és örömmel készü-
lök a gyülekezeti szolgálatra. 

 
Paulik Pál 
 

1951. szeptember 29-én születtem 
Kondoroson. A kiskorondorosi tanyán 
laktunk, ez volt a puszta a maga valójá-
ban. Határos volt Gyúrpusztával, ahol 
kitelepítettként Kendeh György evan-
gélikus lelkész családjával öt éven át élt. 
Jól ismertem az ottani tanyákat, gye-
rekként találkoztam kitelepítettekkel a 
mi tanyai körzetünkben is. 
A kondorosi evangélikus templomban 
kereszteltek meg és konfirmáltak 1964-
ben. Lelkészünk Táborszki László volt, 
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aki  nyugdíjasként  fél éven át Budahegyvidéki Gyülekezetünkben is szolgált, helyette-
sítve lelkészünket, dr. Bácskai Károlyt. Táborszki Laci bácsi feleségével fáradhatatla-
nul járt ki az Apponyi-földi Tanyai Iskolába, ahová 4 testvéremmel együtt jártam. 
Táborszki Laci bácsi és felesége Margit néni hihetetlen elkötelezettséggel jártak hoz-
zánk a tanyára motorkerékpárral, lovaskocsival hideg téli napokon is istentiszteletet 
tartani, ahol 30-35 ember zsúfolódott össze az összenyitott ajtajú szoba-konyhában, 
futószőnyeggel borított pallókon ülve. Az élmények hatására felmerült bennem és 
Laci bácsiban is, hogy lelkész legyek, később az orvosi pálya is megérintett, végül 
azonban határőrtiszt lettem. Nem volt könnyű, de hűséges tanárnő feleségem mellett 
sikerült becsülettel szolgálnom. Két leányunk konfirmáló lelkésze is Táborszki László 
volt. Húgom, leányaim keresztanyja Sasváriné Paulik Ilona volt, aki 13 éves korában 
mozgássérült lett, és tolókocsiban ülve 1996-ban Atlantában asztaliteniszben 
paralimpiát nyert. 1999-ben mérhetetlen fájdalmunkra elhunyt. Dr. Bácskai Károly 
lelkészünk búcsúztatta, gyönyörűen, nagyszámú sportolói részvét mellett. 1999-től 
vagyunk a Budahegyvidéki Gyülekezet tagjai. Kezdettől fogva aktív szerepet vállaltam 
a gyülekezet életében, az új templomunkba való átköltözés, berendezés munkáiban, 
szeretetvendégségeken, rendezvények lebonyolításában, kerti és takarítási munkákban, 
úrvacsora osztó és igeolvasó szolgálóként, a műszaki bizottság tagjaként. Presbiter-
ként is szeretnék gyülekezetünkben szolgálni.  

 
Ruttkay János 
 

1951 karácsonyán születtem ebbe a gyülekezetbe. 
Édesapám, Ruttkay Elemér három évtizeden át volt a 
gyülekezet lelkésze. Őmellette 1966 őszétől 1980 
végéig a pesthidegkúti leánygyülekezet kántora vol-
tam. 1981 és 1986 között Kecskeméten éltem, ahol a 
Bács-Kiskun Egyházmegye presbitereként és pénztá-
rosaként vállaltam szolgálatot. 1986 őszén a Csillag-
hegyi Gyülekezet területére költöztem, itt 1995-ig 
presbiter, pénztáros és gyülekezeti felügyelő voltam, 
ezenkívül egyházunk képviseletében a békásmegyeri 
Mustármag Ökumenikus Iskola kuratóriumának 
munkájában is részt vettem. 1998 óta ismét a budai 
hegyvidék területén élek. Három gyermekem három 

különböző gyülekezetben részesült a keresztség szentségében, de hitükről 
konfirmandusként már mindhárman Budahegyvidéki Gyülekezetünkben tettek bi-
zonyságot. Fiam átmenetileg külföldön dolgozik, feleségemmel és két lányommal 
azonban rendszeres résztvevői vagyunk a gyülekezeti alkalmaknak. Foglalkozásom 
villamosmérnök, és szakfordítóként is dolgozom. 
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Az egyházunk és gyülekezetünk javát szolgáló 
1+1 százalékok 

 
zeretettel kérjük idén is gyülekeze-
tünk tagjait – megköszönve a ko-
rábbi évek felajánlásait – hogy 

személyi jövedelemadójuk (SZJA) 
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egyik 1 %-át a Magyarországi Evangéli-
kus Egyház (technikai szám: 0035), 
másik 1 %-át a Budahegyvidéki Evangé-
likus Templomépítési Alapítvány (adó-
szám: 18077397-1-43), részére ajánlják 
fel. 
Mint tudjuk, ez nem jelent a felajánlónak 
többlet anyagi terhet, azonban egyhá-
zunk és gyülekezetünk költségvetésének 
jelentős forrását jelenti és hitéleti tevé-
kenységét nagymértékben segíti. 

 
A nyilatkozatokat az alábbiak szerint 
lehet érvényesen megtenni: 

 
Önadózás keretében: 
 
– az adóbevallási nyomtatványok részét 
képező EGYSZA jelzésű lapot kitöltve és 
az adóbevallási csomag részeként az 
adóhatóságnak elküldve, vagy 
– az állami adóhatóság honlapján közzé-
tett kitöltő program (ÁNYK) segítségé-
vel kitöltött és kinyomtatott 
„11EGYSZA” jelű formanyomtatványt 
lezárt, nevével és adóazonosító jelével 
ellátott postai borítékban személyesen 
vagy postán az adóhatóságnak 2012. 
május 21-ig eljuttatva. (Ez a mód azok 
számára is biztosít lehetőséget az SZJA  
1+1 %-áról való rendelkezésre, akik 

adóbevallásukat már benyújtották, és 
akkor erről nem rendelkeztek.) S  
Munkáltatói adómegállapítás esetében: 
 
A „11EGYSZA” jelű formanyomtatvá-
nyon (vagy azzal egyező adattartalmú 
lapon) megtett rendelkező nyilatkozatot 
lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ra-
gasztott felületére átnyúlóan, saját kezű-
leg aláírt postai borítékban elhelyezve 
kell eljuttatnia munkáltatójához, legké-
sőbb 2012. május 10-éig. 

 
Fontos hangsúlyoznunk, hogy az egyház 
javára az is rendelkezhet egyszázalékos 
felajánlásról, akinek adóbevallást kell 
készítenie, ám nincs fizetendő adója, 
mert az egyház kiegészítő egyszázalékos 
támogatása a felajánlók száma alapján 
történik. 

 
Az adóbevallásokat, illetve a postai úton 
küldendő rendelkezési nyilatkozatot a 
budai lakosoknak az alábbi címre kell 
eljuttatniuk: 
 
– az I., II. és III. kerületben lakóknak: 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (41),     
Bp. 1387 
 
– a XI., XII., XXII. kerületben lakóknak: 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (43),     
Bp. 1476 
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Gyülekezeti alkalmak, áprilistól júniusig
Hó Nap    Időpont Esemény 

áp
ri

lis
 

4. NAGYSZERDA 18:00 lamentációs istentisztelet
5. NAGYCSÜTÖRÖK 18:00 istentisztelet

6. NAGYPÉNTEK 
10:00 istentisztelet
18:00 passióolvasás

8. HÚSVÉTVASÁRNAP 
5:00 hajnali istentisztelet

10:00 istentisztelet
9. HÚSVÉTHÉTFŐ 10:00 istentisztelet

28.* szombat 
10 

órától 

Hegyvidéki Evangélikus Nap a MOM 
Kulturális Központ Szabadtéri színpa-
dán (eső esetén a Kék Golyó utcai 
templomunkban) 

m
áj

us
 

12. szombat   Gyülekezeti kirándulás,
útvonal: Veszprém, Zirc, Herend

18-20 péntek - vasárnap   családi és ifjúsági kirándulás Bánkra 

19. szombat   Egyházkerületi missziós nap
Százhalombattán

21. hétfő 18:30 Keresztyén Értelmiségi Fórum 
27. PÜNKÖSDVASÁRNAP 10:00 istentisztelet 
28. PÜNKÖSDHÉTFŐ 10:00 istentisztelet 

jú
ni

us
 

3. vasárnap 
10:00 tanévzáró istentisztelet
11:15 családi tanévzáró istentisztelet

9. szombat 16:00 kerti összejövetel
A munkarend nem tartalmazza a rendszeres heti és kétheti alkalmakat, melyek az utolsó 

oldalon olvashatók 
* részletes programot lásd külön 
 

Nyári programok 
Hó Nap  Esemény

jú
ni

us
 

15-17. Finn testvérgyülekezetünk konfirmandus csoportjának látogatása gyülekezeti 
központunkban

29- „Balatonakarattyai” fiatal családos hétvége Révfülöpön – szervező: Bakosné 
Kenessey Erzsébet 

jú
liu

s 1. 

18-22. Fonyódliget – Balatonboglár Részvétel a Szélrózsa Országos Evangélikus 
Ifjúsági Találkozón – szervező: Keczkó Pál és Vörös Eta

au
gu

sz
tu

s 

5-11.* Gyerektábor Nagyvelegen – szervező: Hikisch Zoltán és Borókay Rita 
12-
18** 

Kerékpártúra a Rába mentén – szervezők: Hikisch Gábor és Halmágyi Csaba 

* lásd külön felhívás 
** lásd "Miért érdemes kerékpárra szállni idén (is)?" - cikk



 

  

14  |  2012. Húsvét | ÉGIGÉRŐ 

Gyerektábor 2012. augusztus 05–11. 
 

Kedves Szülők, kedves Gyerekek! 
 

Ismét szervezünk nyárra hittan tábort, ahová várunk minden iskoláskorú gyermeket! 
Vidám hangulat, jókedv☺, beszélgetések különböző Bibliai témákról, sok-sok játék, 
sportolás, kirándulás, csapatversenyek, esti meglepetés előadások (a résztvevők elő-
adásában), éneklések és még sok közös élmény vár minden résztvevőre! 

 
Időpont:  2012. augusztus 05. vasárnap délutántól 11. szombat délelőttig. 
 

Hely:  Nagyveleg 
 

Ár:  18.000.- Ft /fő  (gyülekezeti támogatással) 
 

Az ár tartalmazza a szállást, a teljes ellátást és az egyéb tábori költségeket. 
 

Táborvezető:  Hikisch Zoltán és Borókay Rita 
 

Jelentkezési határidő:  június 20. 
 

Jelentkezni Hikisch Zoltánnál a hikischzoli@gmail.com e-mail címen, vagy telefonon 
06/70/224-4340-es telefonszámon lehet, illetve a lelkészi hivatalban a szülői elérhető-
ség (telefon és e-mail cím) megadásával. 
A részvételi díjat a táborban is be lehet fizetni. Részletesebb információt a jelentkezé-
sek beérkezése után kapnak a résztvevők a megadott e-mail címen. 

 
A jelentkezési lapot e-mailban kitöltve is el lehet küldeni! 

 
-------------------------------------------levágni--------------------------------------------- 
 

JELENTKEZÉSI LAP 
Hittan tábor 2012. augusztus 05 - augusztus 11. 

 
NÉV, TAJ-SZÁM:_________________________________________________ 
 
SZÜLETÉSI DÁTUM:_____________________________________________ 
 
CÍM:____________________________________________________________ 
 
SZÜLŐ E-MAIL, TELEFON:________________________________________ 

mailto:hikischzoli@gmail.com


 

                                                                           

Miért érdemes kerékpárra szállni idén (is)? 
 

álistennek, itt a tavasz, 
megint kerékpárra szállhatok. 
Hat hónapig a földön jártam, 

most újra szárnyaim vannak. Ez nem 
túlzás, a kerékpár szárnyakat jelent.” – 
írja Nadányi Zoltán a Kerékpár dícsérete 
c. novellájában. Tény, hogy az író a foly-
tatásban nem a közösségépítés igazi esz-
közeként írja le a kerékpározást, sokkal 
inkább az utcai kellemetlen találkozások 
előli könnyű menekülés egyik módjának 
tekinti. 
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„Ha én az úttest közepén száguldok 
25 kilométeres sebességgel, akkor nem 
állíthat meg senki, nem várhat be senki, 
nem vizsgálgathat senki, szabad vagyok, 
gondtalan vagyok, a magamé vagyok.” 

A szerzőnek kétségtelenül igaza van: 
a kerékpározás alkalmas a gondtalanság, 
sőt a szabadság életérzésének megélésére. 
A kerékpártúra ennél kicsit azért többet 
jelent: sok „gondtalan ember” örömteli 
száguldása valahol Magyarországon; egy 
hétig „magam vagyok” helyett „közös-
ségben vagyok” tekerés közben, a tájak, 
falvak megismerésnél, az étkezéseknél, a 
szálláson, örömben, kerékcserében… 
Évről-évre ismétlődnek az élmények, 
mégis új közegben, új tájon felejthetet-
lenné teszik a nyarat.  

Megszakítás nélkül évtizedek óta 
biztos nyári program gyülekezetünkben 
az augusztusi kerékpártúra. Tavaly sokan 
vettek részt a 10-20 éve még ifjúsági 
csoportot alkotó tagok közül is, most 
már szülőként, magukkal hozva gyerme-
keiket. A 33 fős (!) csapatban voltak 

gyerekek, felnőttek és felnőttebbek is 
egyaránt.   H„

A túra idén sem maradhat el. Idő-
pontja az augusztus 13-ával kezdődő hét, 
a pontos útvonala még tervezés alatt áll, 
Rába-mente és Szigetköz a kiszemelt 
terület.  

A kerékpározáshoz nem kell sok: 
egy kerékpár, egy kis elszántság (a hiány-
zót pótolja a csapat húzó ereje) és a tava-
lyi tapasztalatokból kiindulva mindenki-
nek egy láthatósági mellény és sisak.  

Miért is érdemes tehát kerékpárra 
szállni?  

A közösség miatt, a mozgás miatt és 
nem utolsó sorban a megismerés miatt. 
Sok-sok évvel ezelőtt, ’99-ben írtam itt 
az Égigérő oldalain, hogy semelyik túrá-
zási forma sem alkalmas annyira a szem-
lélődésre, mint a kerékpározás. Ha gya-
logolunk, kevesebb helyre jutunk el, ha 
autóval vagy busszal érjük el a látnivaló-
kat, akkor szerintem a lényeget nem 
látjuk. A kerékpártúrán megadatik a 
lehetőség, hogy ne csak lássuk a tájházat, 
a templomot, a múzeumot, vagy lentről 
a hegyet, hanem meg is érezzünk valamit 
az adott vidék és az ottani emberek éle-
téből. Ezt ma sem gondolom másképp. 

És még egy: A túra végén kijár 
mindenkinek egy somlói galuska és egy 
közös hegyvidéki SZER-VUSZ-TOK! 
Remélem ez kellő érv a nyergeléshez. ☺ 

 
 

BORÓKAY RÉKA 
 

 



 

  

Állandó gyülekezeti alkalmaink 
 

Istentiszteletek: 
Vasárnap 10.00 órakor úrvacsorával   
 

Családi istentisztelet 
a hónap első vasárnapján 11.15-kor 
 

Zenés istentisztelet 
a hónap harmadik vasárnapján 11.15-kor 
 

Budakeszin a gyülekezeti házban  
(Fő u. 155.): vasárnap és az egyházi ünnepe-
ken 9.30 órakor. (a hónap 2. vasárnapján 
családi, a 3. vasárnapon úrvacsorával) 
 

Imaóra: vasárnap 9.15 órakor 
 

Gyermek bibliakör: 
Vasárnap, az istentisztelettel párhuzamosan 
(Budakeszin is) 
 

Bibliaórák: 
Kedden 18.00 órakor (gyülekezeti) 
Csütörtökön 10.00 órakor (gyülekezeti) 
Hó első csütörtökén 18.00 órakor  
(középgeneráció) 
 

Ifjúsági és fiatal felnőtt órák: 
Fiatal felnőttek bibliaórája csütörtökön (két-
hetente) 19.30 órakor családoknál 
 

Házaspáros kör: minden hónap 3. csütörtö-
kén 19.30-tól családoknál 
 

Konfirmált ifjúságnak és a középiskolás 
korosztálynak pénteken 18.00 órakor  
 

Konfirmációi előkészítés: 
Előre egyeztetett időpontban. 
 

Énekkari próbák: 
   Pénteken 19.15 órától – gyülekezeti kórus 

(alagsori próbateremben) 
 

Hittanórák: 
Gyülekezeti központ 
Hétfőn 16.30 órakor óvodások és kisiskolá-
sok részére több csoportban. 
 
Zugligeti Ált. Iskola 
Kedd 14.00 órakor – 3–6. o. 401. 
 

Pannónia Sacra Katolikus Ált. Iskola 
Hétfő 11.00 órakor – 4. o. 
Hétfő 12.05 órakor – 2. o. 
 

ELTE Gyakorló Ált. Iskola 
Hétfő 13.15 órakor – 1–2. o. 
 
Jókai Mór Ált. Iskola 
Csütörtök 14.05 órakor – 1–3. oszt. 
 

Baba-mama kör:  
    Minden hónap 2. és 4. keddjén de. 10.00 

órakor az alagsori kisteremben 

A hittan- és bibliaórákra, ifj. órákra, énekpróbákra bejárat az alsó udvari kapun. 
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             Erős vár a mi Istenünk!                                                Égigérő 
            

 
A Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség lapja 

Kiadó: Keczkó Pál lelkész 
1123 Bp., Kék Golyó u. 17. 

telefon: 224-0640; 20 824-3373  e-mail: pal.keczko@lutheran.hu 
Olvasói észrevételeket szeretettel várunk: annabuky@hotmail.com 

Szerkeszti: Borókay Ferenc, Borókay Réka, Büky Anna, Keczkó Szilvia, Kézdy Pál  
Weboldal: http://hegyvidek.lutheran.hu 

Tördelés és nyomdai kivitelezés: Rózsa Gábor Nyomdája 
A kiadvány megjelenését a XII. Kerületi Önkormányzat támogatja

 

http://hegyvidek.lutheran.hu/

