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„Az ÚR félelme életet jelent: az ember
elégedetten alszik, nem éri veszedelem.”

Péld 19,23

A

Példabeszédek könyve a Szentírás
egyik
legpraktikusabb
könyve. A mindennapi élethez
találunk benne megannyi életbölcsességet, útmutatást, melyek mindegyike
logikusan visszavezethető erre az igazságra: „A bölcsesség kezdete az Úr félelme.”. A bölcs ember igazodik ennek a
világnak a rendjéhez, döntéseivel és tetteivel nem megy homlokegyenest szembe
azzal, ahogyan Isten eltervezte és elrendezte a világ működését. Az ilyen ember
életében is vannak megoldhatatlannak
tűnő problémák, ő is tekint szét maga
körül úgy, hogy nem találja a helyes utat,
hoz rossz döntéseket, és sorolhatnánk
tovább. Azonban bölcsessége segíti őt
abban, hogy az Urat, a Mindenható
Isten döntéseit, akaratát lássa a dolgok
mögött, továbbá ellenkezés vagy lázadás
nélkül éljen abban a világban, abba belesimulva, melyet hite, meggyőződése

szerint Isten jónak gondolt el és alkotott
meg.
A bölcsesség kezdete az Úr félelme, az
Úr félelme pedig életet jelent: ha féljük
az Urat, ha nem csak elfogadjuk terveit,
de rá is bízzuk életünket, bölcsességünk
mutatkozik ebben, és életünk lesz. Oltalmazott életünk, tudjuk, van, aki vigyáz
ránk, őrködik nem csak nappalunk és
éjjelünk, de életünk egész ideje felett. A
bölcs ember, aki féli az Urat, megelégedett, látja, hogy másnak több jutott, de
megint másnak sokkal kevesebb, lefekszik és elégedetten alszik el, mert Istenre
bízza a gondoskodás és őrzés súlyát: s
nem éri veszedelem.
Tovább gondolva a Példabeszédek könyve írójának hitvallását, bölcs és minden
tekintetben Istenre hagyatkozó gondolatát, az előttünk álló hónapok is így kell,
hogy teljenek egy hívő ember életében.
A nyugodtan alvás a pihenést is jelenti,
ÉGIGÉRŐ | 2012. Nyárelő | 1

pihenni fogok, mert bölcsen elfogadom
Isten rendjét, hiszen Ő a hetedik napon
megpihent és számunkra, teremtményei
számára is fontosnak érezte, hogy így
cselekedjünk. A mai világban különösen
fontosnak érzem ezt a parancsot, ennek a
parancsnak való engedelmeskedést, és
valóban bölcs az, aki így tervez. Amikor
ezt nem vesszük komolyan, és hétvégére
is hazahozzuk a munkát, amikor sajnáljuk az időt a valódi pihenésre, egyszer
csak azt vesszük észre, már nincs az a
pihenés, ami újra összehozná a családot,
már nincs annyi csend egyetlen erdő
mélyén sem, mely elegendő volna megszüntetni a bennünk lévő zakatolást.
Nem világ körüli utak vagy luxusnyaralás
az, ami feszültséggel teli hétköznapjainkból kimozdít, Istenhez terel, hanem a
megállás, bölcsen és nem félve, mi lesz
akkor a félbehagyott munkámmal, ki

végzi el helyettem, hanem nyugodtan
választani a pihenést, a szeretteimmel
való együtt töltött időt, Istenre hagyva és
bízva az aggodalmat.
Nem csak nem jó, ha nincs megállás, ha
nincs pihenés, de az ige szerint nem is
Isten szerinti. Ha féljük az Urat, elfogadjuk akaratát és tudatosan tervezünk és
csempészünk aggodalom és sopánkodás
nélkül megállást vagy épp elutazást, a
megszokottól eltérőt, a szürkeségből
kimozdulást. A bölcsen gondolkodó
ember tudja, az életünknek éppúgy része
a pihenés, mint a tevékeny hétköznapok.
Istenre bízva életünknek ezt az idejét is,
kívánom, mindenkinek hadd legyen
áldott, örömteli találkozásokkal teli és
testet-lelket felüdítő pihenéssel töltött
nyara.

***

Erdélyi Csaba

Történelem
Hogy esett Mohács?
Hogy esett Trianon?
Hogy volt a második világháború,
s mi minden történt azután?
Mind felelősek vagyunk,
kicsi emberek;
Könnyen ráállunk, hogy kiáltsunk
hol hozsannát, hol „feszítsd meg”- et…
Karizmatikusok:
Kapisztránok, Hunyadi Jánosok kellenek,
lobogó lélekkel mozgásba hozni
lomha tömegeket,
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KECZKÓ SZILVIA

hogy csodák essenek –
ha támad karizmatikus,
s el nem ragadja korai halál…
És miért késik az a futár,
miért nem indul Zápolya serege,
és Tomory, a jó hadvezér
csata elől miért, hogy ki nem tér,
míg Zápolya nem egyesül vele?
Fráter Györgynek, Teleki Pálnak
miért kell így meghalnia?
Miért a vakság, felelőtlenség,
tévedés és hazugság,
sok kicsi ember,
egy egész ország pusztulása
évszázadokon át?
Miért ekkora a rombolás hatalma?
Meddig terjed a felelősségem,
mit tehetek, s a nemzet mit tehet,
ha jön a jégeső
s átlép vagy átgázol
rajtunk a történelem?
Jézus körül élet fakadt,
bár szenvedett szörnyű kínokat,
és szenvedett halált;
de harmadnap új létre támadott.
Onnan, a másik lét felől
másként látszanak
gyötrelmes itteni dolgok;
magában értelmetlen
sok kis cserépdarabka
mesteri kézzel összerakva
kigyúl s fenséges katedrális
pompás rózsaablaka máris,
mihelyt a nap fénye átragyog rajta.

(2000. március)
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Igaz ember
„Én Istenem, jó Istenem… vigyázz reám”
Szülővárosában Csorváson, ahol 2002 óta a város díszpolgára, csak úgy hívják őt: a
magyarok örökifjú főlódoktora. Találkozásom doktor Fehér Dezső címzetes egyetemi
tanárral, állatorvossal, a Magyar Lóverseny Vállalat nyugalmazott igazgatójával:

A

mikor megérkezem, a kertkapuban Füles, a kutya fogad nagy
örömugrálásokkal.
Azonnal
otthon érzem magam, hiszen nekem is
ugyanilyen bolondos kis tacskóm van.
Nyílik a ház ajtaja,
és doktor Fehér
Dezső
kedvesen,
udvariasan a tőle
megszokott eleganciával kávéra invitál.
A teraszon foglalunk
helyet,
elmeséli,
hogy mielőtt feleségével, doktor Ravasz Magdával beköltöztek e szép
budai
otthonba,
Füst Milánék éltek a
házban. Ettől a
hírtől írói szívem
nagyot dobban, már
biztosan
tudom,
hogy a ház ura meséivel rabul ejt majd.
Önmagában az a tény, hogy Fehér Dezső kilencvenévesen is tökéletes szellemi
és fizikai egészségnek örvend, lenyűgöző,
- különös és izgalmas életútja történeteinek pedig se szeri se száma. Evangélikus
családban született ezerkilencszázhuszonkettő július tizenötödikén.. Hatéve4 | 2012. Nyárelő | ÉGIGÉRŐ

sen kezdett érdeklődni a lovak iránt, s az
állatok iránti szeretete a mai napig elkíséri. A Békéscsabai Evangélikus Gimnáziumban végezte tanulmányait kitűnő
eredményű és pályafutású osztályban a
legendás Csák István
tanár úr vezetésével.
Ebben az évfolyamban nemcsak az
osztályátlag és a
későbbi teljesítmények voltak kiemelkedőek, de az összetartás is. Mai napig
tartják a kapcsolatot
az öregdiákok.
Éppen az itt tanuló
barátok: Rajz Miklós, Silberfeld József
László és Weinberger Ernő tragikus sorsa – mindhárman koncentrációs táborban haltak meg – indította
Fehér Dezsőt is arra, hogy tanulmányait
megszakítva Pesten részt vegyen a nyilasok és a németek elleni ellenállásban. Egy
osztálytársa azonban feljelentette és csak
egyetemi professzora, Dr. Guoth Gy.
Endre közbenjárására tudta elkerülni a
tragédiát. Később, miután summa cum

laude végzett, követte szeretett tanárát a
Magyar Lovaregylet és az Ügető Egyesület szakértőjeként. Pályafutását lófődoktorként folytatta, majd a hatvanas
évektől, az új gazdasági mechanizmus
jegyében rábízták a Magyar Lóverseny
Vállalatot, melyet teljes egészében átszervezett és nyereséges céggé tett. Egyetemi pályafutásában átmeneti törést okozott ezerkilencszázötvenegyben megtartott templomi esküvője és az a tény,
hogy soha a pártnak tagja nem volt.
Kandidátusi kinevezésével is addig várt,
amíg eltörölték az orosz nyelv szükségességét. Kiváló szakmai felkészültsége,
tökéletes angol és német nyelvtudása és a
mai napig is sugárzó, vele született, magától értetődő eleganciája révén a legmagasabb nemzetközi társadalmi körökben
is méltón képviselte a magyar lósportot.
Már szinte legendás találkozása Erzsébet
királynővel, akivel felelevenítették a magyar rokoni szálakat Rédey Claudia
grófnő révén.
Dr. Fehér Dezső szakíróként is jelentős
pályára tekinthet vissza. Nevéhez oly
jelentős művek, fűződnek, mint a Kincsem – a csodakanca, Az angol telivér
Magyarországon vagy A tápiószentmártoni ménes története című könyvek.
„Alapvető eredményeket ért el a magyarországi versenylótenyésztés és a lóversenyzés ökonómiai, a telivér és ügető
tenyésztés genetikai vizsgálata terén”,

ahogyan ezt 85. születésnapján köszöntve írja róla a Békéscsabai Napló. Nagy
szeretettel emlékezik pályatársaira, példaképeire, így Guoth Gy. Endre sebészprofesszorra, Wellman Oszkár és Zimmermann Ágoston egyetemi tanárokra és
Horn Artúr akadémikusra. E professzorok mindegyike evangélikus vallású volt.
Éppígy szeretett felesége, az orosházi
evangélikus családból származó Dr. Ravasz Magda, aki biokémikusként és feltalálóként férjéhez hasonlóan kandidátusi
fokozatot szerzett. A házaspár ötvennyolc éven keresztül, Magda három évvel
ezelőtt bekövetkezett haláláig nagy boldogságban és harmóniában élt, Isten
tenyerén hordozva – ahogy ezt Dr. Fehér
Dezső többször is hangsúlyozta beszélgetésünk során.
Nem telik el úgy egy nap -, mondja nekem, hogy ne imádkozna, hogy Urunkkal, Jézus Krisztussal való kapcsolatra ne
szakítana időt. Mint ahogyan az estéket
is az evangélikus Útmutató aznapi soraival zárja, s az édesanyjától még gyermekkorában megtanult áldó imával.
Egy csodálatos ember, egy csodálatos
életút – Isten áldásának szerető burkában
átölelve:
Dr. Fehér Dezső.

BÜKY ANNA

Felhasznált irodalom:

Kasuba István, Dr. Fehér Dezső állatorvos, 2010. Csorvás története
It’s along way… Csák István tanár úr emlékére – kiadta a Békéscsabai Evangélikus
Gimnázium Baráti Köre, 1983
Dr. Fehér Dezső és Dr. Ravasz Magda családtörténete, Budapest, 2008
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Április 28

N

evezhetjük evangélikus napnak,
emlegethetjük kerületi missziós
napként, mi egyszerűen április
huszonnyolcnak hívtuk. Már hónapokkal
korábban így gondoltunk erre a szombatra, a szervezés, az előkészületek idején
még csak a segítők, húsvét elmúltával
pedig már minden gyülekezeti tag tudta,
miről van szó, ha ezt a dátumot emlegetjük.
Ma pedig a szó szoros értelmében emlegetjük ezt a napot, felidéztük magunkban már százszor, újraéltük minden percét az emlékek, a fotók és a felvételek
segítségével. Értékeltük, megvitattuk,
megbeszéltük. Hogy miért? Mert sokat,
nagyon sokat készültünk rá, nagyon
sokan. Mert izgultunk érte, áldásért
imádkoztunk, jó időért, emberekért,
terveink megvalósulásáért, a Szentlélek
munkálkodásáért, egyetértésért. Végső
soron pedig azért emlegetjük, mert érezzük, tudjuk, hisszük és reméljük, hogy
igenis volt áldás. Nem csupán emberi
erőfeszítés és áldozathozatal eredménye

mindaz, amire visszatekintünk, hanem a
szervezés, a tervek és a megvalósulás
mögött ott tudom a Mindenható Isten
igen-jét április 28-ra.
A nap eseményeit, a programokat idézzék fel számunkra a képek, s miközben
ezeket nézegetjük, talán már arra gondolunk, jövőre mit csinálunk másképp...vagy éppen ugyanígy. Mert folytatás bizonyosan lesz, ha nem is egy év
múlva, de egyre kevésbé lehet tőlünk
idegen Isten igéjét a templom falain
kívül is hirdetni, hitünkről bizonyságot
tenni, a keresőt megszólítani és hívni. Ez
a küldetésünk, nekünk lelkészeknek, de
minden gyülekezeti tagnak ugyanúgy,
ennek a célnak érdekében kell áldozatokat hozva szervezni, egymással békességben együtt dolgozni, a lehetőségeinket
kihasználni és megvalósítani, amit maga
az élő Isten hivatalosít pecsétjével.
Őhozzá szálljon a hála, és Övé legyen a
dicsőség 2012. április 28. minden öröméért és eredményéért.

KECZKÓ SZILVIA

A honlapon még további képek is
megtekinthetők.
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Rezessy László-centenárium

B

ár kevés személyes élményem
van róla – azok sem a budahegyvidéki gyülekezethez, hanem a fóti kántorképző nyári tanfolyamának kórusához kapcsolódnak –, a
gyülekezet kántoraként, kései utódként
mégis feladatomnak érzem, hogy megemlékezzem Rezessy Lászlóról születésének századik évfordulója alkalmából.
Rezessy László száz évvel ezelőtt, 1912.
május 30-án született. Több tanítói képesítés megszerzése után 1940 és 1946
között a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskola orgona szakán Zalánfy Aladár,
egyházkarnagyként (a megszüntetés előtt
szinte az utolsó pillanatban) Gárdonyi
Zoltán, a középiskolai énektanár szakon
Vásárhelyi Zoltán tanítványa volt.
A http://www.parlando.hu/2012/20122/2012-2-19.htm internetes oldalon
tanulmányozhatjuk részletes életrajzát,
valamint műveinek, tevékenységeinek
alapos jegyzékét (közreadta Rezessyné
dr. Szabó Judit és fia, Rezessy Béla).
Gyülekezetünk 2003-ban jelentette meg
a Rezessy László Emlékkönyvet, mely
Laci bácsi itteni tevékenységéről nyújt
átfogó képet.
A következő évszámok a fiataloknak
puszta adatok. De aki élt abban az időben, értelmezni is tudja ezt a mondatot:
Rezessy László 1937–1949-ig, majd
1975-től szinte élete végéig (tizenöt éve,
1997. január 29-én hunyt el) vezette a
Budahegyvidéki Gyülekezet énekkarát. A
két dátum közt eltelt negyed században a
politikai körülmények nem tették lehetővé, hogy egy állami alkalmazásban álló

zenetanár egyházi szolgálatot is végezzen. A kimaradt lehetőségek sokasága
mindannyiunk vesztesége, de az utolsó
évek élményei – köztük legkiemelkedőbb
alkalomként Exodus című oratóriumnak
előadása 1996-ban – valamennyi kárpótlást nyújthattak ezért.

Az Evangélikus Énekeskönyvben (1982)
két saját dallama szerepel (EÉ 472, 527),
illetve több ének szövegének átdolgozásában vett részt. Az énekeskönyvhöz
kiadott korálkönyv kíséreteinek egynegyede az ő munkája.
Tevékenysége kórusgyűjtemények szerkesztésében is jelentős: pl. Adventtől
adventig (1948), Karénekeskönyv II.
(1989).
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A Karénekeskönyv I. kötetében tizenkét,
II. kötetében tizenöt, III. kötetében
három Rezessy-kórusmű található. A
Koráliskola II. kötete öt korálfeldolgozását tartalmazza.
Végül hadd tudósítsak egy örömteli
felfedezésemről, mely kapcsolópontot

jelent a generációk között: a Sárospataki
Református Tanítóképző Intézet 1931es tablóján Rezessy László tanárai között
felfedeztem nagyapámat, Ecsedi Lajost!

DR. ECSEDI ZSUZSA

***

VISSZAPILLANTÓ
A húsvét óta eltelt néhány hét gazdag volt eseményekben, melyeket örömmel
foglalunk össze emlékeztetőül gyülekezeti újságunk olvasóinak.
Hat évre megválasztott új presbitériumunk első ülése április 23-án volt, dr.
Vidovszky István felügyelő és Keczkó
Pál lelkész vezetésével, akik öt új presbiter testvérünket külön is köszöntötték.
Évente öt presbiteri ülésünk van, melyeken gyülekezetünk fontos kérdéseiben
hozunk döntéseket, és tájékoztatjuk
egymást.
Május 5-én, a félévenként tartott egyházmegyei felügyelői találkozó résztvevőinek ezúttal a csepeli gyülekezet volt a
vendéglátója, ahol a régi és az új felügyelők beszélték meg közös gondjaikat és
örömeiket. Gyülekezetünket dr. Vidovszky István és Kézdy Pál képviselte.
A Hegyvidéki Evangélikus Nap kiemelkedő eseménye volt gyülekezetünknek,
Keczkó Pál lelkészünknek és lelkes segítő-csapatának a szervezésében. Kiléptünk
a templom falai közül, és április 28-án a
MOM Kulturális Központ szabadtéri
színpadán mutattuk meg híveinknek és
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minden érdeklődőnek gyülekezeti életünk sokszínűségét. Óvodás és kisiskolás
gyermekeink éneke, bábjáték, gyülekezeti
csoportjaink pódiumbeszélgetése, énekkarunk, ifjúsági zenekarunk és a Large
Room zenekar koncertjei, a Keresztyén
Értelmiségi Fórum keretében négy egyházi gimnázium igazgatóinak kerekasztal-beszélgetése mellett Keczkó Szilvia
lelkészünk igehirdetését hallgattuk meg.
Délben közös ebéddel vendégeltük meg
gyülekezeti napunk minden látogatóját
és résztvevőjét. A nap a 100 éve született
Túrmezei Erzsébet költő verseinek előadásával és Bach műveiből összeállított
orgonahangversennyel templomunkban
fejeződött be.
Gyülekezeti kirándulásunkon május 12én autóbusszal több mint negyvenen
vettünk részt, Özvegyné Kertész Piroska
szervezésében és vezetésével. Veszprém,
Herend és Zirc nevezetességeit néztük
meg. Közös ebédünket veszprémi vendéglőben fogyasztottuk el.

A hat évre megválasztott esperes és egyházmegyei felügyelő iktatása a templomunkban volt mennybemenetel ünnepén, május 17-én. Az ünnepi istentiszteleten Bence Imre esperes és Némethyné
dr. Uzoni Hanna új egyházmegyei felügyelő, gyülekezetünk tagja, hatgyermekes édesanya iktatásának liturgiai szolgálatát az igehirdető dr. Fabiny Tamás
püspök mellett Bálintné Varsányi Vilma
óbudai és Keczkó Pál budahegyvidéki
lelkészünk végezte. Isten áldását és sok
erőt kívántunk a beiktatottaknak az istentiszteletet követő szeretetvendégségen.
Május 18. és 20. között Binder István
tiszteletbeli presbiterünk szervezésében
és vezetésével Bánkon családi és ifjúsági
kiránduláson gyülekezetünkből több
mint harmincan voltak, tartalmas programokkal, áhítatokkal, játékkal, beszélgetéssel. Részt vettek a helyi gyülekezet
istentiszteletén, amelyen a Zsugyel lelkész-házaspár végezte az igei és kántori
szolgálatokat.
Az Északi Egyházkerület Missziói Napja
az idén Százhalombattán volt május 19-

én, szombaton, amelyen az Egyházkerület gyülekezeteinek sok száz résztvevője
találkozott egymással. A gazdag programokat nyújtó napon tartott istentisztelet
igehirdetője Keczkó Szilvia, gyülekezetünk lelkésze volt.
Keresztyén Értelmiségi Fórumon május
21-én Benczúr László építészmérnök,
egyházkerületi felügyelő tartott vetített
képekkel kísért előadást a szakrális keresztény építészetről. A rendkívül érdekes, tartalmas előadáson láthattuk az
általa és munkatársai által tervezett 12
templom, egyéb épületek és a Megyeri
Dunahíd képeit is. Ez a híd nemcsak
statikailag egyedülálló alkotás, hanem
építészetileg is Budapest legszebb
gyöngyszemei közé tartozik. Nagy
örömmel láttuk templomunk képeit is,
amelynek ő volt a tervezője. Ezt követően galériánkban Galambos Ádám megnyitotta a Benczúr László műveiről készített fényképekből és makettekből álló
kiállítását, templomunk makettjét pedig,
amit Galambos Gábor készített, Benczúr
László a gyülekezetünknek ajándékozta.
Összeállította: KÉZDY PÁL

A Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség 2012. november 1-től
egyházfi, adminisztrátor munkakörbe új munkatársat keres.
A pályázat részletes anyaga a gyülekezet honlapjáról letölthető.
(http://hegyvidek.lutheran.hu/)
Az önéletrajzos jelentkezések beadásának határideje: 2012. szeptember 10.
Keczkó Pál lelkész
Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség
1123 Budapest Kék Golyó u. 17.
Tel.: +361-224-0640; +3620-824-3373
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Gyülekezeti presbitérium vezetőségének bemutatkozása
Dr. Vidovszky István felügyelő
1949-ben születtem Békéscsabán, 1961-ben konfirmáltam
a Deák téren, 1989 óta vagyok a Budahegyvidéki Gyülekezet tagja, 1992 óta presbitere, 2002 óta másodfelügyelője, 2012-től felügyelője. Három gyermekem és öt unokám van, ez utóbbi szám remélem, még növekszik. Fizikus vagyok, negyven éve ugyanazon a munkahelyen dolgozom. Korábban a gyülekezet területén laktunk, ám
tizenhárom évvel ezelőtt Pilisborosjenőre költöztünk.
Az elmúlt évek során aktívan részt vettem a gyülekezet
életében, de nem elegendő mértékben, szerettem volna
többet tenni, de csak ennyit sikerült. Remélem Isten ad
erőt, hogy a jövőben többet tudjak tenni. Az ún. középgenerációs körhöz tartozom,
de szeretném megismerni a többi közösség életét is. A német testvérgyülekezeti kapcsolatunk különösen szívügyem, de szeretnénk szorosabb kapcsolatot kialakítani finn
testvéreinkkel is.
A gyülekezet életében sok szép hagyomány van, úgymint a révfülöpi hétvégék, a
rendszeres alkalmak, s testvérgyülekezeti kapcsolatok és sok-sok alkalmi rendezvény,
mint az április végi szép nap a MOM Kulturális Központ szabadtéri színpadán. Ezeket a hagyományokat szeretném ápolni, de forognak a fejemben új ötletek is, talán
egyet–kettőt ezekből is sikerül majd valóra váltani. Lelkészünk igen lendületes, kiváló
munkát végez, ebben szeretném minél inkább támogatni. Számítok másodfelügyelőnk, presbitereink és minden gyülekezeti tag segítségére.
Erős vár a mi Istenünk!
Mihályi Szabolcs másodfelügyelő
1973. július 2-án születtem Budapesten. Bár lakhelyem szerint sosem tartoztam a gyülekezetünk ’vízgyűjtő területéhez’, születésem óta tagja vagyok annak. Csengődi László keresztelt meg, ’86-ban
Kőszeghy Tamásnál konfirmáltam, 1997-ben pedig
Takács József adott össze feleségemmel, Borókay
Ritával, akivel szintén itt ismerkedtem meg. Három
gyermekünk van: Kata tizenkét, Zorka tíz, Bendegúz
pedig hét éves.
1991-ben érettségiztem a budapesti Árpád Gimnáziumban, majd 1996-ban diplomáztam a BME Villa10 | 2012. Nyárelő | ÉGIGÉRŐ

mosmérnöki Karán. Azóta informatikai területen dolgozom, a kezdetekben rendszermérnökként, jelenleg pedig egy néhány fős magyar informatikai cégben tanácsadóként.
A gyülekezetben végigjártam a különböző korosztályos bibliaórákat, kezdve a vasárnapi gyermek bibliakörrel, majd konfirmáció után előbb a csütörtöki, később az abból
leváló szerdai órának lettem a tagja, ez utóbbinak néhány éven keresztül Bogdányi
Gábor mellett vezetője is. Ez idő alatt több nyári ifjúsági tábor szervezésében, vezetésében is segédkeztem. A megalakulásától tíz éven keresztül tagja voltam az ifjúsági
ének-, és zenekarnak. Az utóbbi években a balatonszárszói családos hétvége szervezésében veszek részt. 1997 óta vagyok gyülekezetünk presbitere.
.

Társasutazás Közép-Szlovákiába
Az utazás időpontja: 2012. aug. 28. – szept. 1.
Elhelyezés: 2-fős szállodai szobákban, illetve panzióban, reggeli és meleg vacsorai
ellátással (félpanzió)
Szállás: Bacsófalvi tó (2 nap) és Rozsnyó (2 nap)
1. nap: Indulás a Kék Golyó utcából 7.00 órakor
Balasagyarmat, Füleki vár, Szklabonya, Alsósztregova,
Losonc, Bacsófalvi-tó
2. nap: Selmecbánya, Körmöcbánya, Besztercebánya és Zólyom (vár)
3. nap: Csorba tó, Ótátrafüred, Dobsinai-jégbarlang, Rozsnyó
4. nap: Késmárk, Lőcse és a betléri Andássy család egykori vadászkastélya
(Krasznahorka)
5. nap: Kassa
Részvételi díj: 55.000 – 60.000 Ft/fő. Tartalmazza a félpanziós ellátást és a buszköltséget, a belépőjegyek külön fizetendők.
Jelentkezési határidő: június 30.
Előleg: 30.000 Ft július 20-ig, a maradék részvételi díj aug. 20-ig fizetendő.
Jelentkezés: Özvegy Istvánnénál a 355-2691, 06-30-432-9593 telefonon vagy
pozvegy@lutheran.hu elektronikus levélben, vagy személyesen a lelkészi irodában.
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Állandó gyülekezeti alkalmaink
Istentiszteletek:
Vasárnap 10.00 órakor úrvacsorával
Családi istentisztelet
a hónap első vasárnapján 11.15-kor

Nyári szünet. Kezdés: 2012. szept. 2-án
Budakeszin
a gyülekezeti házban (Fő u. 155.):
vasárnap és az egyházi ünnepeken 9.30 órakor (a hónap 2. vasárnapján családi, a 3.
vasárnapon úrvacsorával)
Gyermek bibliakör:
Budahegyvidéken

Nyári szünet. Kezdés: 2012. szept. 9-én
Budakeszin
az istentisztelettel párhuzamosan nyáron is
Bibliaórák:
Kedden 18.00 órakor (gyülekezeti)

Ifjúsági és fiatal felnőtt órák:
Fiatal felnőttek bibliaórája csütörtökön (kéthetente) 19.30 órakor családoknál

Nyári szünet. Kezdés: 2012. szept. 13-án

Házaspáros kör: minden hónap 3. csütörtökén 19.30-tól családoknál

Nyári szünet. Kezdés: 2012. szept. 20-án
Konfirmált ifjúságnak és a középiskolás
korosztálynak pénteken 18.00 órakor

Nyári szünet. Kezdés: 2012. szept. 7-én
Konfirmációi előkészítés:

Nyári szünet. Kezdés: előre egyeztetett időpontban 2012. október elején
Énekkari próbák:
Pénteken 19.15 órától – gyülekezeti kórus
(alagsori próbateremben)

Nyári szünet. Kezdés: 2012. szept. 7-én

Nyári szünet. Kezdés: 2012. szept. 4-én

Hittanórák:

Csütörtökön 10.00 órakor (gyülekezeti),

Hétfőn 16.30 órakor óvodások és kisiskolások részére több csoportban.

a kiadott nyári program szerint

Hó első csütörtökén 18.00 órakor
(középgeneráció)

Nyári szünet. Kezdés: 2012. szept. 6-án

Gyülekezeti központ

Nyári szünet. Kezdés: 2012. szept. 10-én

Baba-mama kör:
Minden hónap 2. és 4. keddjén de. 10.00
órakor az alagsori kisteremben

Nyári szünet. Kezdés: 2012. szept. 11-én

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

Égigérő

A Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség lapja
Kiadó: Keczkó Pál lelkész
1123 Budapest., 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
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