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Felügyelő és másodfelügyelő jelöltek

Jelölt Bemutatkozás

Heinczinger
Orsolya

felügyelő és
másodfelügyelő

jelölt

1968.  augusztus  2.-án  születtem  Zebegényben,  lánykori  nevem  Stibrányi
Orsolya. Nagybörzsönyi evangélikus családból származom, szüleim ma is ott
élnek.  Középiskolás  éveim  óta  élek  Budapesten,  férjemmel,  Jánossal  itt
alapítottunk  családot.  Három  gyermekünk  van.  Vendéglátóipari  és
idegenforgalmi  üzemgazdász  végzettségemmel  évekig  a  szálloda-  és
konferenciaiparban  dolgoztam,  20  éve  saját  kis  rendezvényszervező  irodát
vezetek. 
A Budavári Evangélikus Gyülekezethez 2003 óta tartozom, lányom Lilla, fiaim
Marci és Bence itt konfirmáltak. A gyülekezet istentiszteletein kívül korábban
a Házas kör és a Mérték alkalmait látogattuk, férjem a Gospel kórusban énekel,
én  januártól  a  Sarokkő  heti  kör  tagja  vagyok.  2012-ben  választott  meg  a
gyülekezet  közgyűlése  presbiternek,  az  elmúlt  hat  évben  a  belmissziós  és
programszervező  munkacsoportot  vezettem.  2011  tavasza  óta  segítem
lelkészeinket  az  állandó  alkalmakon  kívüli  gyülekezeti  események
előkészítésében és lebonyolításában. 

Fontosnak  tartom,  hogy  a  gyülekezeten  belül  érezzük  a  keresztény
közösség szerető erejét, egymást megismerve és segítve békességben éljük meg
a  Krisztusban  való  közösséget.  Továbbra  is  szeretettel  vállalok  részt  a
gyülekezet vezetésének munkájában, alkalmaink, programjaink szervezésében,
más feladatokban,  melyekkel  a  Budavári  Evangélikus Gyülekezet építéséhez
hozzájárulhatok.

Illisz László

felügyelő és
másodfelügyelő

jelölt

Felnőttként,  24  éves  koromban  kereszteltek  meg  Budavárban.  Feleségem,
akivel  36  éve  élek  együtt  ugyancsak  ehhez  gyülekezethez  tartozik.  Három
felnőtt gyermekem van, akik éppen ezekben az években állnak saját lábukra.
Jogászként végeztem, s több mint 30 éve dolgozom a hazai írott és elektronikus
sajtóban. A budapesti Metropolitan egyetemen 8 éve oktatok kommunikációt,
újságírással  kapcsolatos tárgyakat.  Három éve a Magyarországi Evangélikus
Egyház  Információs  Szolgálatának  igazgatója  vagyok,  az  evangélikus
médiumok munkáját irányítom. Aktívan részt veszek a Budavári Evangélikus
Szabadegyetem alkalmainak lebonyolításában.
Jelölésemet  kivételes  megtiszteltetésnek  érzem,  és  bármelyik  tisztségre
választanak  meg,  minden  tőlem  telhetőt  megteszek  azért,  hogy
gyülekezetemet, s ezen keresztül Istent szolgáljam.
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Másodfelügyelő jelölt

Jelölt Bemutatkozás

Nagy Norbert dr. 

másodfelügyelő
jelölt

Az  ELTE  ÁJK  végeztem  jogászként  1993-ban,  azóta  ügyvédi  irodában
dolgozom, majd szakvizsga után, 1996-óta önálló ügyvédként tevékenykedem.
Ebben az évben leszek 49 éves. Nős vagyok, két gyönyörű gyermek édesapja.
Aktívan,  versenyszerűen  sportolok,  úszom,  futok,  természetesen  már  csak
szenior  versenyzőkényt.  A  budavári  gyülekezethez  a  családon,  feleségemen
keresztül,  csatlakoztam  15  éve.  Kapcsolatomat  a  gyülekezettel  az  állandó
ismerkedés és fokozatosság jellemezte. Az istentiszteleteken gyakran teljesítek
felolvasói  szolgálatot.  Ezen  kívül  alkalmanként  és  egyre  gyakrabban  a
Gyülekezet  számára  nyújtok  jogi  kérdésekben,  ügyekben  segítséget.  Nagy
megtiszteltetésnek  tekintem,  hogy  a  2012-ban  lezajlott  tisztújításon
megválasztottak  presbiternek.  Gondolkodásomat  és  napi  tevékenységemet
alapvetően a gyakorlati megközelítés jellemzi, éppen ezért leginkább ezekben a
kérdésekben  tudom  segíteni  a  gyülekezet  munkáját.  Szívesen  végzek
szervezési  munkát  és  szeretek  közösséget  megmozgató,  közösséget  teremtő
programokat megszervezni. Hiszem, hogy a belülről kiáramló szeretet minden
feladat  megoldásában  és  minden  nehézség  leküzdésében  segít.
Meggyőződésem, hogy a közösség a gyülekezet megtartó és a fejlődést jelentő
ereje.  Ennek  alapja  a  testvéri  szeretet,  amit  minden  nap  gyakorolunk  az
istentiszteleteken és a családban.

Gondnok jelöltek

Jelölt Bemutatkozása

Rózsa Bálint

Közgazdász  vagyok,  jelenleg  egy  panzió  működtetésével  foglalkozom,
aminek  az  építését  saját  beruházásban  és  jórészt  saját  kivitelezésben
valósítottuk meg. 

Keresztségem óta a Budavári gyülekezetbe tartozom. Édesanyám révén régi
evangélikus  családból  származom,  akik  a  16.  században  érkeztek  az
országba evangélikus prédikátorként.

Viczián István dr.

42  éves  vagyok,  nős,  egy  kisgyermek  édesapja.  Földrajzkutatóként
dolgozom  egy  akadémiai  kutatóintézetben,  feleségem,  Barbara  építész,
műemléki  szakértő.  Hívő  keresztény  családban  nőttem  fel,  kisgyermek
koromtól fogva a Pasaréti Református Gyülekezetbe jártam. Az utóbbi bő
egy  évtizedben  pedig  a  Budavári  Evangélikus  gyülekezetbe  járok,  ahol
rendszeresen veszek részt az istentiszteleteken és időnként más alkalmakon
vagy csoportokban is.
A gyülekezet  honlapján az „Arcok – történetek” fül  alatt olvasható egy
írásom  az  áldásról.  Régóta  végzek  aktív,  önkéntes  tevékenységet  és
szervezői  munkát  más  keresztény  szellemiségű  közegben  (Pál  Ferenc
közössége).  A  jövőben  szeretnék  az  alkalmi  szolgálatokon  túl  (irat-
terjesztés, gyakorlatias munkák) még inkább részt vállalni a gyülekezetünk
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életében.

Számvevőszéki elnök jelöltek

Jelölt Bemutatkozás

Fritsch Margit

41 éves vagyok. Katolikus férjemmel 15 éve házasodtunk össze, együtt neveljük
10 és 14 éves fiainkat. Hét éve költöztünk Budapestre, azóta vagyok a Budavári
Evangélikus  Gyülekezet  tagja.  Korábban  a  Soltvadkerti  Evangélikus
Gyülekezethez tartoztam, ott kereszteltek meg és ott is konfirmáltam. Anyai ágon
evangélikus családból származom, mindig példaként járnak előttem evangélikus
nagyszüleim, dédnagypapám.
Műszaki  menedzser  diplomával  rendelkezem,  emellett  elvégeztem  2012-ben  a
Nemzetközi  Bankárképző  Központ  szakképesített  bankreferens  felsőfokú
bankszakmai  programját.  Jelenleg  egy  könyvelőiroda  tulajdonosa  vagyok.  Az
operatív mindennapi munkában nem veszek részt, mert Hatvanban egy varroda
ügyvezetését látom el. Korábban egy építőipari társaságnál dolgoztam gazdasági
irodavezetőként.
Nagyon köszönöm a  jelölést,  nagy megtiszteltetés  számomra,  hogy gondoltak
rám. Remélem, hogy hasznos tagja lehetek a közösségnek, amelyhez tartozom.
Konfirmációs igém mindig iránymutatást ad számomra:
„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” (Jel 2,10)

Réti László

Ebben  az  évben  leszek  50  éves,  két  gyönyörű  leánygyermek  édesapja,  egy
csodálatos  asszony  társa  vagyok.  Szarvason  érettségiztem,  majd  az  ELTE
Természettudományi  Karán,  matematika-fizika  szakon  végeztem.  Huszonnégy
éve vezetem a Pasaréti Gimnáziumot. Egyházunk nevelési és oktatási bizottsági
munkájában és a most leköszönő presbitériumunkban is vállaltam szolgálatot az
elmúlt években. Az előttünk álló feladatok közül a legfontosabbnak azt tartom,
hogy  a  korábbi  évek  nagy  beruházásai  után  takarékosabb  évek  jöjjenek
gyülekezetünk életében. A forma után inkább a tartalommal törődjünk.

Számvevőszéki tag jelöltek

Bán István Bemutatkozását lásd a presbiterek bemutatkozása között
Fritsch Margit Bemutatkozását lásd a számvevőszéki elnökök bemutatkozásánál!
Fendler Judit Bemutatkozását lásd a presbiterek bemutatkozása között
Holtzmann
Krisztina

Bemutatkozását lásd a képviselőtestületi tagok bemutatkozás között. 

Reichné Újvárosi
Tünde

A számvevőszék eddigi tagja, közgazdász. 3 gyermekével rendszeresen részt vesz
a gyülekezeti alkalmakon, családos programokon és a táborokban, gyermekei a 
cserkészetben is aktívak.

Réti László Bemutatkozását lásd a számvevőszéki elnökök bemutatkozása között!



Tisztújítás 2018.
Jelöltek bemutatkozása

Jogtanácsos jelöltek

Jelölt Bemutatkozása

Kontor Eszter
Ágnes dr.

Budavári  evangélikus  vagyok,  43  éve.  Családom  legtöbb  tagja  a  Bécsi  kapu
térhez kötődik, immár a negyedik generáció révén.
A gyülekezetben jogi szolgálatot vállalnék, ha a budavári közösség megtisztel a
bizalmával és az Úr erőt ad ennek teljesítéséhez.

Nagy Norbert dr. Bemutatkozását lásd a másodfelügyelő jelöltet bemutatkozásánál! 

Jegyző jelölt

Jelölt Bemutatkozása

Miklóshalmi Péter

1951-ben születtem Baján, itt kereszteltek és itt konfirmáltam. Nyugdíjas vagyok.
40  éve  vagyok  nős  feleségem  tanár.  Gyerekeim  a  Gyülekezetünkben
konfirmáltak,  4  unokám  van.  Bajáról  1973-ban  költöztem  Budapestre,  azóta
látogatom a Gyülekezetünk istentiszteleteit. 1988 és 2012 között voltam presbiter,
1992-ben  kezdtem  jegyzőkönyvet  írni  ,  majd  2000-ben  megválasztottak
jegyzőnek,  ezt  a  tisztséget  a  mai  napig  ellátom  és  amennyiben  a  Közgyűlés
megválaszt legjobb tudásom szerint végzem tovább.



Tisztújítás 2018.
Jelöltek bemutatkozása

Presbiter és képviselő jelöltek 

Jelölt Bemutatkozása

Aszódi Ilona dr. 

Budapesten  születtem,  1976-ban  végeztem az  ELTE Állam-  és  Jogtudományi
Karán, azóta különböző jogi beosztásokban dolgozom. 1990-ben férjemmel, dr.
Pőcze Tiborral ügyvédi irodát alapítottunk, amelyet – férjem sajnálatos halálát
követően – jelenleg egyedül működtetek. 
1993 óta egyetemi oktatóként különböző jogi  tárgyakat tanítok. Tudományos
munkásságomhoz kapcsolódóan számos publikációm, tankönyvem jelent meg
és külföldön is tartottam előadásokat, konferenciákon vettem részt. 
1988 óta tartozom a Gyülekezethez, mindhárom gyermekemet itt keresztelték és
konfirmálták, Márta lányom esküvője is ebben a templomban volt. Két felnőtt
gyermekem jogász, legkisebb, húsz éves lányom szintén joghallgató. 
Rendszeresen veszek részt az istentiszteleteken, bibliaórákon. Jelenleg az Északi
Egyházkerület ügyészeként segítem a Kerület munkáját. 
Férjem  halálát  követően,  aki  áldozatosan  végezte  felügyelői  munkáját,  a
Gyülekezet felém és családom iránt mutatott őszinte szeretete, segítőkészsége
még  jobban  elmélyítette  Istenbe  vetett  hitemet,  és  azt  a  szándékomat,  hogy
minden erőmmel a Gyülekezetet szolgáljam.

Bakó Enikő

Születésem  óta  az  I  kerületben  élek  és  dolgozom.  a  budavári  evangélikus
templomban volt a keresztelőm, a konfirmációm és az esküvőm is. Itt konfirmált
lányom  és  a  itt  veszünk  részt  az  istentiszteleteken.  Jelenleg  férjemmel  két
tizenéves gyermekünket neveljük.
Polgári foglalkozásom optometrista.
2014 óta a Budavári Gospel Kórus tagjaként veszek részt szolgálatokon

Bakó Zsuzsanna

48  éves  vagyok,  egy  21  éves  fiúgyermek  édesanyja.  A  műemlékvédelem-
örökségvédelem területén dolgozom.
Kisgyermek korom óta a gyülekezet tagja vagyok, édesanyám révén. Az előző
12  évben  presbiterként,  a  Gyermek-  és  Ifjúsági  Munkacsoport  vezetőjeként
segítettem a gyülekezet  munkáját.  Ezen felül  a  Zenei  Munkacsoport  tagja  is
vagyok.
Öröm és egyben megtisztelő számomra a gyerekek között szolgálni az Istent.
Több mint 15 éve foglalkozom vasárnaponként a már szívemhez és lelkemhez
nőtt -  az utóbbi  években leginkább a bölcsődés - óvodáskorú – csemetékkel.
Régebben tagja voltam a Schütz kórusnak is,  most alkalomszerűen segítem a
kórus  munkáját.  A  gyermekekkel  való  törődés,  hitük  erősítése,  ami  úgy
gondolom rám bízatott. 
„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -, békességet és nem
romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” (Jer. 29.11)
Hiszem,  hogy  Istennek  terve  van  az  életemmel,  és  remélem,  hogy
szolgálataimmal a gyülekezet épülését, növekedését segíthetem.
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Balczó Márton

41 éves gépészmérnök vagyok, a Műegyetem Áramlástan Tanszékén dolgozom
oktató-kutató munkakörben. Sokgyermekes, hívő keresztény családban nőttem
fel  Budakeszin,  fiatalkorom  meghatározó  egyházi  közössége  a  Torockó  téri
református gyülekezet volt. 2006. húsvétján Budavárban konfirmáltam, és lettem
a budavári evangélikus gyülekezet tagja. azóta nem csak az istentiszteleteken,
hanem a Fügefa – interaktív alkalmakon is aktív résztvevő vagyok. 

Balicza Gábor

34 éve születtem Salgótarjánban, 6 éves korom óta vagyok a Gyülekezet tagja.
2015-ben házasodtunk össze feleségemmel, Eszterrel, és 2017-ben született meg
kisfiunk, Simon.
 Hétköznapjaimon egy nemzetközi iparágelemző cég hazai projektjeit vezetem.
Munkámban leginkább az foglalkoztat, hogy egy profit-orientált környezetben
hogyan élhetem meg hitemet.
Jelenlegi  családi  élethelyzetünk  miatt  elsősorban  az  istentiszteleti  életben
veszünk részt, ahol az iratterjesztésben és a közvetítésben segédkezem, emellett
a gyülekezeti honlap karbantartásában is tevékenykedek. 

Bán István ifj.

Csecsemőkori keresztségem óta vagyok a gyülekezet tagja. Itt cseperedtem fel
és kerültem a zene vonzásába Peskó Gyuri bácsi révén. 1994 óta végzek kántori
szolgálatot a templomban, 2009-től alkalmazottként. 2007/8-ban szereztem meg
művészdiplomáim Bécsben, 2010-ben szerveztem újjá a Schütz kórust, 18 éve
vagyok presbiter. 2017-ben művészi tevékenységemért és az új orgonában való
közreműködésemért  a  Budavárért  Emlékéremmel  tüntettek ki.  Továbbra  is  a
zenei élet és a gyülekezet megújulása, épülése a célom.

Bereczky Ákos

Budapesten  születtem  1970-ben,  a  II.  Rákóczi  Ferenc  Gimnáziumban
érettségizem 1988-ban,  majd  a  BME Gépészmérnöki  Karán 1994-ben kaptam
meg az oklevelem. Jelenleg, mint egyetemi docens és kutatóközpont igazgató
dolgozom.. Feleségemmel és két gyermekemmel a kerületben lakunk. A várban
konfirmáltam.  Az  egyházba  való  visszatérésemben  nagy  szerepe  volt  a
gyülekezet családokat egyben tartó  tevékenységének is, ezért különösen hálás
vagyok  azon  önkéntes  hittanosoknak,  akik  vasárnaponként  idejüket  áldozva
foglalkoznak  gyermekeinkkel.  A  jelölésem nagy  megtiszteltetésnek  tekintem,
kihívásnak  és  lehetőségnek,  hogy  magam  is  rész  vállaljak  a  közösség
feladataiban.

Bibó András Kis  koromban  hittanórákra  ide  jártam  egyik  testvéremmel,  azóta  érzem
magamat gyülekezeti tagnak. 1996-ban itt konfirmáltam, azóta sok olyan embert
ismertem meg, akikkel mindig szívesen találkozom. 2012 óta vagyok presbiter és
az építési munkacsoport tagja. Bár nem mindig ugyanazon a tanszéken, de 2007
óta  megszakítás  nélkül  dolgozom  a  Műegyetemen.  Feleségemmel,  Opor
Ágotával, Mátyás, Donát és Noémi gyermekeinket neveljük. Meggyőződésem,
hogy  gyülekezetünk  fejlődését  a  minden  szolgálatban  végzett  munka  magas
színvonalával lehet legjobban serkenteni. Energiáimat és tudásomat továbbra is
ennek érdekében állítanám presbiterként a gyülekezet szolgálatába.
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Birkás-Sztrókay
Edit

A  Fasori  Evangélikus  Gimnázium  mesterpedagógusa  vagyok.  Házas  vagyok.
1999-ben  kerültem  a  gyülekezetbe  a  Vas  megyei  Nemescsó  gyülekezetéből,
mellyel ma is szoros kapcsolatot ápolok. A 2000-es évek elején néhány évig és
2014-2017 között a vasárnapi  gyermekbibliakört  tartók szolgálatát  segítettem
hétről hétre összeállított anyagaimmal.

Czenthe Miklós

1964-ben  születtem  Budapesten.  1978-ban  konfirmáltak  a  budavári
gyülekezetben.  Feleségem  Szoláry  Henriette,  az  esküvőnk  is  a  budavári
templomban volt. Négy gyerekünk van (Anna, Kata, Lili, István), akik közül a
lányokat a budavári templomban keresztelték és itt is konfirmálták őket. 
Több,  mint  15  éve  vagyok  presbiter.  Az  Evangélikus  Országos  Levéltár
vezetőjeként dolgozom. Elsősorban a gyülekezeti gyűjtemény, levéltár ápolása,
és  a  gyülekezettörténet  áll  hozzám közel.  Rendeztem  a  gyülekezeti  levéltári
iratokat,  és  gyűjtöm a  gyülekezeti  múltra  vonatkozó  adatokat.  A  németajkú
gyülekezet  presbitériumában  képviselem  a  gyülekezetet.  A  nürnbergi
testvérgyülekezettel  való  kapcsolattartásban  is  részt  vettem.  Több
tevékenységem  mellett  tavaly  gyülekezeti  kirándulást  vezettem  a  felvidéki
reformáció nyomában. 

Fehér György dr. 

1950.  december  14-én  Tápiószentmártonban  születtem.  Az  ELTE  BTK-án
szereztem történelemtudományi diplomát. 1993-tól 2014-ig, nyugdíjazásomig, a
Mezőgazdasági  Múzeum főigazgatója  voltam.  1994-ban kandidátusi  fokozatot
szereztem.  Ma  is  tanítok  az  ELTE BTK Történeti  Intézetében.  Rendszeresen
járok  templomba.  Nős  vagyok,  két  gyermekem  és  két  unokám  tartozik  a
családhoz.

Fehér Tamás

1960-ban születtem lelkész családban, 20 éve tartozom a Budavári Evangélikus
Gyülekezethez.  Munkahelyemen,  a  Kormányhivatal  kerületi  osztályánál
hatósági feladatokat látok el. Jelenleg gyülekezetünkben presbiteri szolgálatot
végzek,  a  2.  presbiteri  periódust  töltöm. Az  elmúlt  évek során a  gyülekezeti
alkalmak  látogatása  mellett  munkacsoportokban,  gyülekezeten  belüli  kisebb
közösségekben, a húsvéti és más énekkaros alkalmakon vettem részt. 

Fendler Judit

2015 óta veszek részt a gyülekezet életében. 2016-ban konfirmáltam. Későn és
hosszú bizonytalankodás után találtam meg Istent,  sokáig nem ismertem fel,
vagy  magamnak  sem  vallottam  be,  hogy  őt  keresem.  A  mindent  átfogó
jelenlétén  túl  nemcsak  a  magánéletemet  változtatta  meg,  hanem  minden
területen adott egy olyan mércét, ami hihetetlenül megkönnyíti például a napi
munkavégzésemet.  Örömmel  vennék  részt  a  gyülekezet  munkájában
presbiterként.  Közgazdász  vagyok,  jelenleg  a  Szegedi  Tudományegyetemen
dolgozok, ahol a működést támogató funkciókat irányítom. Van tapasztalatom
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és képességem szervezetben és struktúrákban gondolkodni. 
Igyekszem a munkámat is transzparensen és rendíthetetlenül végezni, ezt tudom
ígérni,  amennyiben  a  közösség  úgy  dönt,  hogy  egyike  lehetek  a  lelkészek
munkáját támogató, a közösség érdekében ténykedő presbiteri csoportnak.

Fritsch Margit
Bemutatkozását lásd a számvevőszéki elnök bemutatkozásánál!

Heinczinger
Orsolya Bemutatkozását lásd a felügyelőjelöltek között!

Herzog Csaba

1953-ban Budapesten születtem, s azóta a budavári gyülekezet tagja vagyok. 
Felnőtt  fejjel  végeztem  el  a  Levelező  Teológiai  Tanfolyamot,  majd  teológiai
kiegészítő tanulmányaim végeztével 1996-ban szereztem lelkészi oklevelet. 
A  Fébé  Diakonissza  Egyesületben  szolgáltam  15  évig.  Az  Evangélikus
Hittudományi Egyetem könyvtárában dolgozom 1991 óta, 2011-től az Országos
Gyűjtemény munkatársa is vagyok. 
2012  előtt  három  cikluson  át  presbiter  voltam  a  gyülekezettörténeti
munkacsoport tagjaként, majd képviselőtestületi tag lettem. 
35 éve boldog házasságban élek Fürst Beátával.

Illisz László Bemutatkozását lásd a felügyelőjelöltek bemutatkozásánál!

Kéry Bálint Bence

Kéry Bálint Bence képzőművész, tanár vagyok. Idén léptem az 50. életévembe;
1969-ben  kereszteltek  meg  Kelenföldön,  ahol  konfirmáltam  is.  Három
gyermekemmel (Flóra, Marcell, Lídia) Budán az első kerületben lakunk. Főként a
diakónia  területén  szeretnék  szolgálatommal  bekapcsolódni  a  munkába.  E
területen 5 éve dolgozom. Örömmel, egyben felelősségteljes gondolatokkal és
tettekkel végezném gyülekezeti megbízatásomat.

Klenk Gusztáv dr.

A  Bécsi  kapu  térhez  köt  keresztelőm,  konfirmációm,  esküvőnk,  fiam
keresztelője,  két  nagyobbik  gyermekem  konfirmációja,  a  budagyöngyei
istentiszteletek és a családi hagyomány. 
Pécsi  Orvosegyetemi  éveimben  Hamvas  írásai,  Balikó  Zoltán  prédikációi,
külföldi tartózkodásaim alatt Gyökössy, Cseri,  Joó,  Keken igehirdetései tettek
hit-szomjasabbá.
Hitünk  és  egyházunk lehetőségei,  feladata,  jelene,  jövője,  Isten  helye  a  mai
világban,  melynek  lélek,  hit  és  közösségromboló  profán  ereje  árad  felénk  a
médiákból,  az interneten, és a közösségi  oldalakon, érdeklődésem folyamatos
tárgya. Ezért is köszönöm a megtisztelő a jelölést a presbiteri tisztségre.

Kontor Eszter
Ágnes dr 

Bemutatkozását lásd a jogtanácsos jelöltek között!
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Kürtös Zoltán 

A gyülekezet építési munkacsoportjának eddig is aktív tagja, a Fortuna utcai
beruházás  legaktívabb  segítője  volt  a  gyülekezet  részéről.  Rendszeres
templomba járó, három gyermek édesapja és közben büszke nagyapa is!  

Lukács András

Több  mint  10  éve  vagyok  tagja  a  Budavári  Evangélikus  Gyülekezetnek.
Okleveles  közgazdász  a  végzettségem.  Mátyásföldön  lakom,  Hr  vezetőként
dolgozom.  Máté  fiam Evangélikus  teológus,  Dóri  lányom óvónő.  Mindketten
gyermekkoruk óta  aktív  tagjai  a  gyülekezetnek.  Gazdasági  szakemberként  a
presbitériumban, a Gospel kórus tagjaként,  valamint rendszeres felolvasóként
szolgálom a Gyülekezetet. Hiszek a derűs, jókedvű keresztény életben. Ezért is
választottam az alábbi idézetet Luther Mártontól: "Ha azt képzelném, hogy az
Úristen nem érti a tréfát, nem is akarnék a mennybe jutni!"

Madocsai Zsolt

Itt a Budavárban születtem, itt volt  a keresztelőm, itt konfirmáltam, itt adott
össze minket Madocsai Miklós édesapám Fráter Ildikóval, akivel szintén itt és a
fasori ifjúságban ismerkedtünk meg. Öt gyermekünk is mindenben ide kötődik,
három  gyermekünknek  is  itt  volt  az  esküvője  és  unokáink  is  itt  kapták  a
keresztséget. Több ciklusban voltam presbiter és egy ciklusban felügyelő is.
A  bibliaórákon  havi  rendszerességgel  –  presbiteri  gyűléseink  előtt  –  veszek
részt,  a  férfikör  számomra  fontos  közösség,  élvezve  ennek  a  közösségnek,
számunkra kellemes és Isten áldásával kísért közösségi élményét.
Jézus  mondja:  „ahol  ketten  vagy  hárman összegyűlnek  az  én nevemben,  ott
vagyok közöttük” (Mt 18,20) és ezt, ezekben a közösségekben is átélhetem!
Itt, itt, itt történt minden, ami az életben fontos, ami érték!

Nagy Norbert dr. Bemutatkozását lásd a másodfelügyelők bemutatkozásánál!

Orczán Ákos Kund

39 éves vegyészként feleségemmel 3 gyermeket bízott ránk az Úr. Első gyermeki
naivitású  ráébredésem,  hogy  Isten  személyes  kapcsolatot  akar  velem  a
középiskolás éveimben történt, akkor kezdtem rendszeresen imádkozni. Később
az ELTE-n a Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség TTK-s diákkörében
tértem meg, SDG! Előtte már vágyakoztam egy gyülekezetbe is, így kerültem a
Budavárba, amit azóta is nagyon szeretek. A diákkörben való szolgálatok után
itt  kerestem  lehetőséget,  így  indult  útjára  a  férfikör,  a  Hírmondóban  a
gyereksarok újra,  és képviselőtestületi  tag lettem. Saját tapasztalatom szerint
egy  élőhitű,  élő  közösségben  könnyebben  lehet  hitre  jutni  és  ez,  a  lelkek
megmentése a legnagyobb cél egy keresztyén gyülekezetben.

Pápay Judit Szüleim ebben a templomban kötöttek házasságot. Keresztelőm szintén itt volt
1956 őszén, 1968-ban pedig konfirmációm is. Szüleimmel együtt, a gyülekezet
tagjaként  vettünk  részt  az  istentiszteleteken.  A  BME  Építőmérnöki  karán
szereztem  szerkezetépítő  mérnöki  diplomát  1979-ben,  majd  statikus
szerkesztőként,  később  tervezőként  dolgoztam.  Férjem,  Kiss  Attila  okleveles
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építészmérnök. Két fiunk született. 1994. nyarán súlyos, életveszélyes balesetet
szenvedtünk,  mely  után  teljes  felépülésemig  rokkant  nyugdíjasként  otthon
voltam.1995-ben templomunkban kértünk áldást házasságunkra. 2015 ősze óta
veszek részt az építési munkacsoport munkájában, ahol az új orgona építésének
lebonyolítása lett a feladatom. Jelenleg a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft. a munkahelyem, ahol műszaki referensként dolgozom. 

Pilinszky András

1985. óta vagyunk vári lakosok.
Feleségemmel, Katival együtt 2 leánygyermekünk van; Zsanett és Dóra.
Mindketten a Budavári Gyülekezetben kaptak keresztséget és itt konfirmáltak.
Családi vállalkozásunk van kapcsolati marketing területén. Az istentiszteleteken
felolvasó szolgálatot szoktam vállalni. 

Réthelyi János dr. 

1974-ben  születtem  Budapesten,  szüleim  szándéka  szerint  evangélikus
neveltetésben  részesültem,  testvéreimmel  együtt  a  Kelenföldi  Evangélikus
Gyülekezet  tagjai  voltunk.  Egyetemista  koromban  kezdtem  el  a  Budavári
Evangélikus  templomba  járni,  kezdetben  anonim  módon,  később
menyasszonyommal, Judittal jártunk a fészekrakó körbe. Gyermekeink, Klára,
Misi és Johanna születése óta családilag veszünk részt az istentiszteleteken és a
gyülekezet  egyéb  alkalmain.  Orvosi  tanulmányokat  folytattam,  jelenleg  a
Semmelweis  Egyetem Pszichiátriai  és  Pszichoterápiás  Klinikájának igazgatója
vagyok.  A  gyülekezeti  munkában  fontosnak  tartom,  hogy  mindenkit  meg
tudjunk szólítani valamilyen formában és mindenki azzal tudjon hozzájárulni a
közös  célokhoz,  ami  az  ő  szakterülete,  erőssége,  a  rá  bízott  drága  kincs.
Konfirmációs igémet mostanában fedeztem fel újra:  A rád bízott drága kincset
őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által (2 Tim 1,14).

Réti László Bemutatkozását lásd a tisztségviselők bemutatkozásánál! 

Roszik András

1960-ban  születtem,  egy  lelkészcsalád  ötödik  gyermekeként.  Végzettségem
üzemmérnök, jelenleg informatikai projekteket irányítok egy magyar cégben. 24
éve  nős  vagyok,  három  gyermekünk  van.  2012-es  Budapestre  történő
költözésünk után csatlakoztunk a Budavári gyülekezethez, amelyhez azelőtt is
több  szállal  kapcsolódtunk.  Édesapám  és  keresztapám  itt  szolgáltak,
gyermekeinket  itt keresztelték,  ketten közülük már konfirmáltak.  „Aki  vezet,
olyan legyen, mint aki szolgál.” (Lk. 22,26) 

Rózsa Bálint Bemutatkozását lásd a gondnokjelöltek bemutatkozásánál. 
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Schneller
Domonkos

1978-ban születtem Budapesten, jogász a végzettségem. A 2000-es évek közepén
kezdtem el fotózni. Elsősorban építészeti tárgyú fényképeket készítek, jelentős
magyar és külföldi kortárs épületekről.
A  tavalyi  évben  akkreditált  fotósként  dolgoztam  a  férfi  vízilabda  Bajnokok
Ligája hatos döntőjén, valamint a 2017. évi 17. FINA Világbajnokság versenyei
során is. 
Nős  vagyok,  négy  gyermekünkkel  az  istentiszteleteken,  a  vasárnapi
gyermekbibliaórán, és a családos délutánokon veszünk részt.

Szilvágyiné
Kránitz Zsuzsanna

Mosonmagyaróváron  születtem,szüleim  aktív  tagjai  az  ottani  gyülekezetnek.
Családunk  a  Beledi  Gyülekezethez  is  szervesen  kötődik,  jómagam  ott
konfirmáltam. Budapesten házasságkötésem óta élek,Tiborral. Két lányunk van.
1996  szeptembere  óta  a  Lisznyai  Utcai  Általános  Iskolában  alsó  tagozatos
gyerekeket tanítok.
A Gyülekezethez 2011 óta tartozom. Lányaim, Bíborka és Lilla itt konfirmáltak.
Azóta mindketten aktív tagjai  az ifjúsági  körnek.,  gyülekezeti  táboroknak, és
már  a  hittancsoportok  vezetésében  is  segédkeznek.  A  Gyülekezet
istentiszteletein kívül a Sarokkő alkalmain veszek részt.
Az egyik legfontosabb szolgálatnak gondolom a gyermekkel való foglalkozást,
hiszen a gyermekprogramokon keresztül találkoznak először a gyermekek Isten
igéjével, s benne új közösségre lelhetnek.

Tarpataki Noémi
Dr. 

Az  Állatorvostudományi  Egyetem  Belgyógyászati  Tanszékén  dolgozom
állatorvosként,  egyetemi  adjunktusként.  Házas,  két  szép  tinédzser  gyermek
édesanyja vagyok, (s egyben büszke lelkészunoka is). A Budavári Gyülekezethez
szüleimmel  együtt  40  éve  tartozom.  1986-ban  konfirmáltam.  A  nyári
hittantáboroknak  2004  és  2015  között  gyermekeimmel  együtt  rendszeres
résztvevője  voltam.  A legutóbbi  ciklusban presbiter,  azelőtt képviselőtestületi
tag  voltam.  Presbiterként  a  diakóniai  munkacsoporthoz  csatlakoztam.  Albert
Schweitzer gondolata fejezi ki a legjobban, hogy milyen is szeretnék lenni:„Az
ember csak akkor erkölcsös, ha magát az életet tartja szentnek, a növényekét és az
állatokét éppúgy, mint az emberét, és igyekszik a lehetőségekhez képest segítséget
nyújtani minden szükséget szenvedő életnek”. 
Régi álmaim a gyülekezettel kapcsolatban, pl. az itt konfirmáltak és „eltűntek”
felkutatása, megkeresése és „rekonfirmálásra” hívása. Remélem, hogy tudok én
is nyújtani valamit imádkozó oldalpillérként a remélhetőleg mennyiségileg és –
lelkiségében- minőségileg is gyarapodó Budavári Gyülekezetnek! 

Táborszky László
dr.

Jogtanácsosi  és  bank-szakjogászi  képzettséggel  rendelkezem,  egy
részvénytársaság  jogtanácsosaként  dolgozom.  Az  előző  4  ciklusban  presbiter
voltam,  az  utolsó  2  ciklusban  az  egyházközségi  jogtanácsosi  tisztséget  és  a
jelölőbizottsági  elnöki  feladatkört  is  elláttam.  A  zenei  és  istentiszteleti
munkabizottságban a felolvasói szolgálatot szervezem. 10 éve kuratóriumi tagja,
2 éve elnöke vagyok a gyülekezet alapítványának. Évtizedekig a Schütz kórus, a
húsvét  hajnali  és  a  vespera  kórus  tagja  voltam,  csaknem  20  éve  pedig  a
Lutheránia kórusban énekelek.
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Tóth Katinka dr.

34 éves jogász vagyok, 2010-es keresztelőm óta tagja a gyülekezetnek. Eddig
képviselőtestületi tagként a külügyi munkacsoportban a német testvérkapcsolat
előmozdításával foglalkoztam. Házas vagyok, gyermekeink 2 és 6 évesek. 
rendszeresen járok az istentiszteletekre, részt veszünk a családos táborokban, a
baba-.mama kör alkalmain, olykor felolvasó vagyok az istentiszteleten.

Uri Márta

1972-ben születtem. Gyökereim a Budavári Evangélikus Gyülekezethez kötnek,
hiszen már a nagyszüleim is  itt kötöttek házasságot.  Felnőtt fiammal  élek,  a
Sztehlo Gábor Általános Iskolában és Gimnáziumban dolgozom hitoktatóként. A
gyülekezeten  belül  a  gyermekmunkacsoport  tagjaként  a  vasárnapi
gyerekbibliaköröket vezetem minden korosztályban.
A jelölést köszönöm és Isten útmutatásának engedve, köszönettel elfogadom,
vállalom.

Viczián István Bemutatkozását lásd a gondnokjelöltek bemutatkozásánál!

Képviselő jelöltek

Jelölt Bemutatkozás

Angler Mónika

Két egyetemista és egy középiskolás gyermek édesanyja vagyok. Gyermekeim
ebben  a  gyülekezetben  kezdték  látogatni  a  hittanórákat,  így  lettünk  tagjai  a
budavári gyülekezetnek. Ezt megelőzően az óbudai gyülekezetbe jártunk. 
Egy kft-ben dolgozom export-import ügyintézőként. A most záruló képviseleti
ciklusban  a  testvérgyülekezeti  munkacsoport  tagjaként  az  erdélyi,  pürkereci
gyülekezettel igyekeztem a kapcsolatot tartani. Szívesen folytatnám tovább, ha
bizalmat kapnék a testvérektől.

Apor Astrid dr.
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Ábrahám Péter

41 éves vagyok, Szegeden születtem. 13 éves Péter fiunk édesapja. 
A Budavári Gyülekezettel feleségem, Boglárka által ismerkedtem meg. 14 évvel
ezelőtt  itt  kötöttünk  házasságot  és  fiunk  is  itt  lett  megkeresztelve.  Jelenleg
Dunakeszin  élünk  és  lehetőségeink  szerint  szolgáljuk  helyi  gyülekezetet.  A
családi nyaralóban láthattuk vendégül a hittan tábort valamint rendszeresen részt
vállalunk otthonunkban a hittanórákból is. 
Én  4  évvel  ezelőtt  egy  nehéz  életszakaszban  találtam  utat  a  Hegyre,  azóta
rendszeresen részt veszek a vasárnapi istentiszteleteken.
Munkám  során  egy  hazai  szörp  gyártó  cég  teljes  kelet-  magyarországi
kereskedelmi  tevékenységéért  valamint  egy  országos  kereskedelmi  hálózattal
való  kapcsolattartásért  vagyok  felelős.  Ezen  túl  egy  ingatlanhálózat  referensi
franchise tagja vagyok. Szívemben nyitottsággal bízom magam a gondviselésre.

Ágoston Kata

Lakberendezési tervezés, kivitelezés és tanácsadás a fő profilom. Emellett aktívan
hozzájárulok  az  építőipar  különböző  területein  lévő  kivitelezési  feladatok
koordinálásában  és  menedzselésben.  Hobbim  a  kerámiázás.  A  budavári
evangélikus templomba több mint 10 éve járok, ahol 2011-ben konfirmáltam is.
2012 -től képviselőtestületi tag vagyok a gyülekezetnél. Amikor csak tudok, részt
veszek és segédkezem a gyülekezet munkájában.  Évek óta  nagy érdeklődéssel
követem a  Fügefa  néven elnevezett bibliaórákat,  kétévente  a  Németországban
megrendezett Kirchentag-ot és egyéb gyülekezeti rendezvényeket.

Balicza Dóra Születési idő: 1985.09.20
1990.  óta  a  Budavári  Evangélikus  Gyülekezet  tagja.  Foglalkozásom  pénzügyi,
gazdasági menedzser, de jelenleg 2,5 éves (Lilla) és 7 hónapos (Cili) lányaimmal
vagyok itthon.
Korábban  a  gyülekezetben tisztséget  nem töltöttem be,  jelenleg  a  Gyülekezet
Alapítványának Felügyelő bizottságában vagyok tag.

Balicza Iván A gyülekezet nyugdíjas lelkésze

Balicza Klára

Angol-finn  szakos  nyelvtanár,  fordító  és  tolmács  vagyok.  Jelenleg  a
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  Országos  Irodájának  külügyi  osztályán
dolgozom. 

A budavári gyülekezetnek (kisebb kitérőktől eltekintve) 1990 óta vagyok tagja.
Kisiskolás  korú  fiammal  az  istentiszteleti  és  a  gyermekalkalmakat  látogatjuk
rendszeresen.

Balicza-Ripka
Eszter

1983-ban születtem Budán, s mindmáig itt lakom. Édesanyám és az ő szülei is sok
évtizede  hűséges,  szolgálatkész  tagjai  a  gyülekezetnek.  Magam  2012-ben
költöztem  a  Váraljába,  ekkor  csatlakoztam  a  vasárnapi  istentiszteleteken  túl
először a hétfői FiFéhez, majd a csütörtök esti ificsoporthoz. 
Férjemmel, Balicza Péterrel 2015-ben keltünk egybe itt a Budavárban. Kislányunk
2015.  decemberi  születéséig  oktatásszervezési  referensként  dolgoztam  egy
budapesti  magánegyetem  mozgókép-  és  médiaművészeti  karán.  Második
gyermekünk Gáspár február közepén született.
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Bán Istvánné dr.

A képvselötestületi  tagságra a jelölést elfogadom A gyülekezetben születtem, itt
házasodtam, három gyerekem itt konfirmált,két lányom itt esküdött. Öt unokám
is itt konfirmált. 70 éves vagyok.

Béndek Mátyás dr

2005  áprilisa  óta  járok  a  budavári  gyülekezetbe,  az  évek  során  fokozatosan
bővülő  családom  társaságában:  feleségemmel,  Zsófival  és  3  gyerekünkkel,
Annával  (10),  Palival  (7)  és  Johannával  (5).  Itt  kötöttünk  házasságot,  itt
kereszteltük  Anna  lányunkat  és  itt  kaptam  számos  útmutatást  életem  nehéz
kérdéseiben.  Patológus  orvos  vagyok,  munkám  során  különféle  (nagyrészt
daganatos) betegségeket diagnosztizálok mikroszkóp segítségével.

Bihari Nóra dr. 

Bircherné Szilágyi
Katalin

A  Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat  idősek  otthonában  dolgozom
gyógytornászként. Evangélikus családból származom. Itt lettem megkeresztelve,
később,  már felnőtt fejjel,  belső indíttatásból  kezdtem el  járni  a gyülekezetbe.
Ökumenikus esküvőnket is itt tartottuk katolikus férjemmel. Négy gyermekünk
született:  két  lányunkat itt,  két fiunkat  katolikus templomban keresztelték,  de
miután férjem is fokozatosan egyre inkább ehhez a gyülekezethez közeledett, így
természetessé vált, hogy végül két fiunk is itt konfirmált.
2006 óta  képviselő-testületi  tag  vagyok,  az  első  hat  évben aktívabban tudtam
részt  venni  a  gyermek-  és  ifjúsági  munkacsoport  feladataiban,  köztük  a
vasárnaponkénti gyerekmegőrzésen és táborokban. Megnövekedett munkahelyi
és egyéb terhelés miatt az utóbbi években már csak kevesebbet tudok vállalni, de
továbbra  is  szívesen  részt  vennék  a  gyülekezet  szolgálatában.  A  megtisztelő
bizalmat előre is köszönöm!

Bolváry Katalin dr

1976-ban  felnőtt  fejjel  konfirmáltam  itt  a  Budavárban.  Ide  jártam  ifire  itt
ismerkedtem meg férjemmel Potzner Ferencel és a baráti  körünk magja is ide
köthető. A SOTE fogorvos karát végeztem ekkor születtek gyermekeink Barbara
és Ádám. Majd a Deák téri gyülekezetbe jártunk ,itt konfirmáltak gyerekeink.7-8
éve kezdtem el ismét ebbe a gyülekezetbe járni, második éve a gyerekmunkában
is  nagy  örömmel  veszek  részt.  Családom  minden  tagja  ,így  unokáink  is  ide
kötődnek. Fogorvosként dolgozom egy OEP praxisban. Úgy gondolom,hogy az
Úr ide hívott és örömmel vállalom a felkérést,meghajlok az akarata előtt!

Bor Ferenc A gyülekezet eddig gondnoka
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Brennerné Kovács
Ildikó

Lelkészcsaládban,  1953-ban  születtem,  Édesapám  a  Győr-nádorvárosi
templomban  szolgált  30  évig.  A  sokgyermekes  és  a  gyülekezettel  együtt  élő
családi  környezet  meghatározó  egész  életemre.  Férjemmel  három  gyermeket
neveltünk fel,  két unokánk van. Vízipari létesítmények tervezésével foglalkozó
irodában irányító tervezőként dolgozom. 
A Budavári gyülekezetbe rendszeresen, tíz éve járunk, szeretjük ezt a közösséget.
Köszönöm a megtisztelő jelölést.

Fellnerné Kőhalmi
Erzsébet

A képviselő-testület eddigi tagja 

Ferenczi Ilona dr. A képviselő-testület eddigi tagja 

Gilly Réka dr. 
Gyerekkorom óta tagja vagyok a Budavári gyülekezetnek, itt kereszteltek, ide 
jártam hittanra, majd itt is konfirmáltam. Egyetemista éveim alatt kezdtem el 
orgonálni tanulni, majd kántorként szolgáltam a gyülekezetben. Több 
alkalommal énekeltem a Húsvéti kórusban, időnként a Schütz kórusban is.
Férjem és három gyermekünk is aktiv tagjai a gyülekezetnek, a nyári 
programjainkat mindig igyekszünk a gyülekezeti családos tábor időpontjához 
igazitani.
Orvos  vagyok,  a  Szent  Imre  Kórház  intenziv  osztályán  igyekszem  segiteni  a
legsúlyosabb állapotú betegeken. 

Gyurkáné Urbán
Eszter

1943.szeptemberében  születtem,  nagyapám  Balikó  Lajos  tábori  főesperes
keresztelt. Sopronban 1956. májusában konfirmáltam. 1961. augusztusától voltam
a  Budahegyvidéki  Gyülekezet tagja 1983-86. között elvégeztem a Teológián a
három  éves  levelezői  tanfolyamot,  Egy  perióduson  keresztül  voltam  az
egyházmegye katehetikai felelőse.
Kb. húsz éve járok, járunk családommal Budavárba és lettünk az itteni gyülekezet
tagjai.  2012-2018  között  szolgáltam  presbiterként,  a  testvérgyülekezeti
munkacsoport  vezetője  voltam.  Két  perióduson  keresztül  egyházmegyei
képviselő. A keddi gyülekezeti bibliaórára járok (járunk – férjemmel).

Holtzmann
Krisztina

1955-ben  születtem  Budapesten.  Néhány  évvel  gimnáziumi  tanulmányaim
befejezése után Amerikába kerültem, ahol jogi diplomát szereztem és ügyvédként
dolgoztam. 1991-ben jöttem haza, ügyvédi munkát itthon és Németországban is
végeztem. Az ügyvédi pálya elhagyása után angol jogi és gazdasági szaknyelvet
tanítottam egy nyelviskolában és ügyvédi irodákban.  A mai napig is tanítok. 
A  budavári  gyülekezethez  Édesanyám  által  kerültem.   Vele  jártam
Istentiszteletekre,  majd  bibliaórákra,  és  végül  2015-ben  felnőttként  itt
konfirmáltam.  Azóta is járok bibliaórákra, amelyek lelki feltöltődést nyújtanak,
és a Fügefa alkalmait is örömmel látogatom.  Nagyon sokat tanultam, és teszem
ezt ma is, lelkészeinktől és a testvérektől, és itt nem elsősorban a lexikális tudásra
gondolok.
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Kecskés Péter
László

Születési év: 1941
Iskolai végzettség: okl. villamosmérnök
Mérnöki munka: 1964-2014
Családi állapot: özvegy
Gyermek: két leány
Unoka: négy leány
Szolgálat  a  Gyülekezetben:  képviselő,  történeti  munkacsoport,  gazdasági
munkacsoport, lektor.

Kengyel Luca Jelenleg önkéntes gyermekcsoport vezető 

Kovácsné
Ferenczi  Zsófia 

1977-ben  Budapesten  születtem.  A  Fasori  Evangélikus  Gimnáziumban
érettségiztem, majd a Győri Zeneművészeti Főiskolán szereztem tanári oklevelet.
Több evangélikus gyülekezetben szolgálok hangszeres közreműködőként.
A  Budavári  Gyülekezethez  tartozom  születésem  óta  –  itt  kereszteltek,
konfirmáltam,  ill.  itt  volt  az  esküvőnk  a  szintén  zenetanár  férjemmel.  Két
gyermekünk született, mindketten a Deák Téri Evangélikus Gimnázium tanulói.

Kozár Bea

Nyelvtanárként  érzékeny  vagyok  embertársaimra,  feladatomnak  érzem,  hogy
segítsek, adjak, amennyire csak tudásomból és energiámból telik. 
A gyülekezetben 2003 óta vettem részt elsősorban a családos és mini táborokban.
2016-ban férjemmel együtt konfirmáltunk.
Két lányom is a Budavári Gyülekezetben konfirmált.
Köszönöm a megtisztelő jelölést.

Kövesy Krisztina

Gyermekkorom  óta  tartozom  a  Budavári  Evangélikus  Gyülekezethez,  családommal
együtt. Édesanyám több mint 15 éve a Budavári lelkészi hivatal munkatársa. 2012-ben
választott meg a gyülekezet közgyűlése képviselőnek. A szolgálatot a programszervező
munkacsoport  tagjaként  támogattam.  Az  istentiszteleten  kívül  szívesen  látogatom az
gyülekezeti  alkalmakat,  a  Fügefa  kör  aktív  tagja  vagyok.  A  hétköznapokban  HR
munkatársként tevékenykedem egy országos ingatlan hálózatnál



Tisztújítás 2018.
Jelöltek bemutatkozása

Jelölt Bemutatkozás

Lányi Péter Pálné

Evangélikus édesanyámmal vasárnaponként a kőbányai gyülekezetbe jártunk, itt
voltam  vasárnapi  iskolás.  1974-ben  ebben  a  templomban  volt  az  esküvőnk.
Férjhez menetelem után a kelenföldi gyülekezetbe kerültünk. 1984 óta pedig a II.
kerületbe költözés miatt a budavári gyülekezet tagjai lettünk. 
12 éve élvezem aktív nyugdíjas életemet. Két fiúnk 3 fiú unokával ajándékozott
meg. Sok örömöm van bennük. 
19 éve egyedül  élek.  Élvezem családomat,  fiaimat,  menyeimet,  3 unokámat és
kiterjedt baráti körömet.
A  budagyöngyei  kis  kápolna  a  vasárnap  délelőtti  otthonom.  A  vasárnapi
istentisztelet és a hétfőnkénti bibliaóra lelki feltöltődésem fontos része. Szeretem
az itteni kis közösség baráti légkörét.

Madas Zsuzsanna A presbitérium  eddigi tagja és a diakóniai munkacsoport eddigi vezetője

Madocsai Réka Korábban önkéntes gyermekmunka vezető volt.

Martos Katalin

A Budavári Evangélikus Egyházközséghez 1992 -óta (lányunk keresztelése óta)
kötődöm. 1967-ben Kelenföldön konfirmáltam.
1990 -ben ugyanott volt az esküvőnk.
Férjem, Karvaly Csaba belsőépítész.  Jómagam kárpittervező-szövő művészként
sokáig  dolgoztam  szabadfoglalkozású  alkotóként.1989-től  kezdtem  tanítani  a
szegedi Tömörkény István Művészeti középiskola textil szakán.
2017  végétől  töltöm nyugdíj  előtti  felmentési  időmet.  Fentiekből  következően
eddig  nem  tudtam  a  gyülekezeti  életben  tevékenykedni,  csak  a  vasárnapi
istentiszteleteken  részt  venni.  Most  kezdtem  megismerni  a  testvéreket,  ezért
megtisztelő a jelölés a képviselői tisztségre.

Molnár Tamás

 39 vagyok.  Feleségem Gabriella,  lányom Julianna Noémi (4),  fiam Áron Imre
(1,5). Kertészmérnökként végeztem Budapesten 2004-ben. 2003 óta folyamatosan
a megújuló és megújítható energiákkal foglalkozom. Hat évig éltem (tanultam és
dolgoztam) Németországban, erre az időszakra esik megtérésem. 2012 tavaszán
volt  a  konfirmációm  a  Budavári  Evangélikus  Gyülekezet  tagjaként.  A  jelölés
kapcsán  -  melyről  közvetlenül  a  143.  Zsoltár  olvasása  után  értesültem -  úgy
érzem, hogy Mennyei Atyám kinyújtotta a kezét felém.
 

Muskovics
Gabriella

A gyülekezetbe  gyermekkorom óta  járok,  ez  alatt  az  idő  alatt  sokféle  kisebb
szolgálatban vettem részt alkalmanként. Leginkább rendezvények szervezésénél,
alkalmi énekkarokban énekléssel tudtam segíteni.
A  családom  generációk  óta  evangélikus,  a  gyülekezetbe  édesanyámmal,
férjemmel  és  a  lányaimmal  járunk.  Férjem  és  kisebbik  lányunk  is  itt
keresztelkedett meg, az esküvőnket is a Budavárban tartottuk. Nagyobbik lányom
az ifjúsági órákra jár és a cserkészcsapat oszlopos tagja, idén lett őrsvezető.
Biomérnökként a Béres Gyógyszergyár Zrt. analitikai fejlesztésén dolgozom.
Szívesen részt vennék a rendezvények szervezésével, vagy a diakóniai munkával
foglalkozó munkacsoportban.
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Nagy Gábor Tamás
dr.

A képviselő-testület eddigi tagja 

Nagy Zoltán dr.
prof.

Az  egyetem  elvégzését  követően  négy  szakképesítést  szereztem,  a  Budapesti
Orvostudományi Egyetemen kezdetben a II. sz. Pathológiai Intézetben, majd a II.
sz  Neurológiai  és  Pszichiátriai  Klinikán  dolgoztam.  1991-ben  nevezett  ki  a
köztársasági  elnök  egyetemi  tanárrá.  Idén  mentem  nyugdíjba,  de  jelenleg  is
különböző  tudományos  projekteket  és  3  PhD  hallgató  munkáját  irányítom.
Rendszeresen oktatok, kutató professzorként és laboratórium vezetőként. Özvegy
vagyok, feleségem, néhai Manninger Mária, Ferenczy díjas iparművész volt. Fiam
szintén  orvos,  hat  unokám  van.  A  Deák-téri  Gyülekezet  presbitere,  majd
tiszteletbeli  presbitere  voltam.  A  Déli  Egyházkerület  másodfelügyelőjének
választották,  majd  felügyelője  voltam.  Az  utóbbi  10  évben  a  Budavári
Evangélikus  Egyházközség  tagja,  a  Budagyöngye  Kápolna  közösségéhez
tartozom. 

Péterffy Gábor

Tizenkét évvel ezelőtt kerültünk a Budavári Evangélikus Gyülekezetbe, és ránk
nagyon találó a honlapon olvasható bibliai idézet: "Senki sem jöhet énhozzám, ha
nem vonzza őt az Atya…" Ismeretlenül érkeztünk, de már otthonosan léptünk ki a
parókia ajtaján. 2017 őszétől  a Tőzsde új oktatási intézete, a Budapest Institute of
Banking kommunikációs vezetőjeként dolgozom.

Budakalászon lakunk, Gyermekeim közül Kristóf már dolgozik,  Lili  egyetemre
jár,  Dóri  és  Zsigmond  általános  iskolások,  Luca  pedig  óvodás.  Feleségem  a
Szentendrei Bíróság bírája.

Potzner Ádám

1982-ben  születtem  a  pesti  oldalon.  Gyerekkoromban  a  Deák  térre  jártam
családommal,  a  gimnáziumi  tanulmányaimat is  az  ottani  evangélikus  gimiben
végeztem, ekkor kezdtem el a Bécsi kapu térre járni ifire. Az egyetem után  az I.
kerületbe költöztem, az istentiszteleteket azóta itt látogatom rendszertelenül. Sok
évet  énekeltem  az  "új"  Schütz  kórusban,  tagja  vagyok  az  építési
munkacsoportnak, részt vállaltam az új orgona előkészületi munkáiban. Építész
tervezőként dolgozom szabadúszóként.

Reichné Újvárosi
Tünde

A számvevőszék eddigi tagja

Skriba Dániel Ifjúsági vezető
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Sólyom Anikó 

Német-hittan szakos tanár vagyok (48) a Deák Téren, négy éve Szentendrén élek.
Egyike voltam az első huszonévesen megválasztott „vénnek”, majd az elmúlt 18
évben a gyülekezet másodfelügyelőjeként szolgáltam. Pőcze Tibor felügyelőnk
halála óta igyekszem helyettesként megtenni a legszükségesebbeket. 
Az  elmúlt  években  egyre  nehezebben  tudtam  a  gyülekezeti  munkát
összeegyeztetni a hivatásommal és egyéb feladataimmal, különösen fájón éltem
ezt  meg  2017-ben,  amikor  olyan  nagy  szükség  lett  volna  az  aktívabb
részvételemre. Nem tudtam annyit jelen lenni, segíteni, amennyit kellett volna. 
Ezért megköszönöm mindazoknak, akik most felügyelőnek, másodfelügyelőnek
vagy  presbiternek  jelöltek,  de  úgy  érzem,  szükségem  van  pihenőre  ebben  a
szolgálatban. A Képviselőtestületi tagságra való jelölést szívesen fogadom, mert
nem szeretnék elszakadni a gyülekezettől.

Sólyom Istvánné 

Evangélikus  családból  származom,  5  éves  korom  óta  tartozom  a  Vári
Gyülekezethez.  Itt konfirmáltam, majd később 2 gyermekem is. Hosszú évekig
voltam a Schütz kórus tagja. Igyekeztem a gyülekezeti önkéntes munkában részt
venni. Nyugdíjas gyógytornász vagyok.

Szilvágyi Bíborka

A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban érettségiztem 2017-ben. Jelenleg a
Budapesti Corvinus Egyetem első éves nemzetközi gazdálkodás szakos hallgatója
vagyok.
2010  óta  vagyok  aktív  tagja  a  Budavári  Gyülekezet  életének.  Kezdetben
hittanosként,  majd  itt  konfirmáltam  2012-ben.Ezt  követően  az  ifjúsági  órák
alkalmaiba  kapcsolódtam  be.  Rendszeresen  részt  veszek  a  gyülekezeti
programokban  (gyülekezeti  farsangon,  pünkösdi  fesztiválon)  Évek  óta  részt
veszek  a  gyülekezeti  táborokban,  kezdetben,  mint  táborozó  később  már  a
szervezésből is kivettem a részem.
2017  őszétől  bekapcsolódtam  a  gyermek  hittanoktatók  munkájába  és  így
vasárnaponként besegítek a vasárnapi iskola lebonyolításában. A pénteki Mérték
alkalmon is szoktam helyettesíteni az ifi vezetők vagy a hitoktatók távollétében
és  így  megismerhettem  közelebbről  gyülekeztünk  ifjabb  tagjait.  Képviselői
munkámmal szeretnék hozzájárulni a gyülekezet erősítéséhez, építéséhez.

Szőllősiné 
György Anikó

13-éves  koromban  keresztelt  meg,  és  ekkor  konfirmáltam  Váradi  Bandi  bácsi
szerető vezetésével.
Gyógypedagógusként az EHE-n hittanári  diplomát szereztem, és iskolámban a
protestáns tanulók hitoktatását végeztem.
Most férjemmel,fiainkkal,és családjukkal élek.
A gyülekezetben sok éve végzem az iratterjesztést,
 a keresztyén irodalom kiválasztását és beszerzését.
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Táborszkyné
Ruthner Judith

Tanár  vagyok,  20  éves  koromtól  tartozom  ide,  ebben  a  templomban  volt  az
esküvőnk és három, már felnőtt gyerekünk életének fontos eseményei. Sokáig
énekeltem  a  Schütz  Kórusban,  később  a  gyerekkar  egyik  vezetője  voltam.
Igyekeztem  aktív  segítséget  nyújtani  a  gyülekezeti  élet  alkalmain.  Az  elmúlt
ciklusban,  mint  képviselő,  a  zenei  bizottság  munkájában  vettem  részt,  ezt
szívesen vállalnám továbbra is.

Urbán Eszter Erika

Matematika-informatika  és  angol  szakokon  végeztem  az  ELTE-n,
programfejlesztőként dolgozom, 43 éves vagyok. 13 éves Réka lányomat egyedül
nevelem, ő idén fog konfirmálni gyülekezetünkben.
A Budavári Gyülekezetbe járok lányommal, édesanyámmal és keresztfiammal; itt
kereszteltek,  itt konfirmáltam, az  esküvőm is  itt volt.  Gimnazista  és  egyetemi
éveim alatt aktív tagja voltam gyülekezetünk ifjúságának. Éveken át énekeltem a
Schütz  kórusban,  a  Húsvét  Hajnali  istentiszteleteken,  a  Vesperás
istentiszteleteken,  jelenleg  a  Lutheraniában  tudok  heti  rendszerességgel  részt
venni.  A Gyülekezetben 6 éven át,  2012-ig presbiteri  tisztséget töltöttem be:  a
Tájékoztatási és a Gyermek- és Ifjúsági Munkacsoport tagja voltam.
Több, mint 8 éve nagy örömmel foglalkozom gyerekekkel a vasárnapi hittanórák
alkalmával.  Nagyon  hálás  vagyok  Istennek,  hogy  a  gyermeket  taníthatom
Krisztus  és  az  evangélium   ismeretére.  Nagy  megtartó  erőt  jelent  a  hívők
közössége, különösen változó világunkban. Örömmel segítek, hogy minél több
ember tapasztalhassa meg gyülekezetünk közösségének erejét.

Újhelyiné Makai
Mária

A Budavári gyülekezetbe 1996 óta tartozom. A húsvéti kórus tagjaként kezdtem a
szolgálatot. A gyülekezeti munkatársképzőbe is jártam. 2011-től a gyermekbiblia
órákon  és  a  nyári  napközis  táborban  foglalkozom  a  gyermekekkel.  XI.  ker.
Újbuda Polgármesteri Hivatal szociális osztály ügyfélszolgálatán dolgozom. Két
gyermekem Judit (gyógyszerész) és Péter (egyetemista). Férjem 1994-ben elhunyt,
aki az egri lelkész Ujhelyi Aladár fia volt.

Vajdovich Noémi

1999-ben születtem. A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium diákja voltam 4
évig (2013-2017) és itt tettem le az érettségi vizsgát is. Mivel akkor nem tudtam
eldönteni,  hogy  milyen  egyetemen  szeretnék  továbbtanulni,  kihagytam  egy
évet(spanyolt tanulok) és idén felvételizek az egyetemre.
A Budavári Evangélikus Gyülekezetnek már a “születésem előtt” is tagja voltam.
(Édesanyám   családjával  1979  óta  a  Budavárhoz  tartozik).  Itt  kereszteltek  és
konfirmáltam 2012-ben. A 18 évem során a gyülekezet az életem tartós részévé
vált.  Már  togyogóként  is  jöttem  hetente  a  gyerekmegőrzőbe,  és  később  az
Istentiszteletekre, most meg a Mértéken (Ifin) is van időm részt venni. A nyári
hittantáboroknak  2004  óta  folytonos  résztvevője  vagyok.  Édesanyám  a
Gyülekezetünk  presbitereként  szolgált.  Az  ifjúsági  munkákban(hittantáborok-
gyülekezeti hétvégék, Istentisztelet alatti hittanórák,ifi) és gyülekezeti kávézások
szervezésében örömmel segítenék.
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Varga Katalin

Váradi Adél 

Egerből  kerültem  Budapestre.  2008-tól  vagyok  gyülekezeti  tag,  2011  óta  a
Budavári Hírmondó olvasó-szerkesztője, 2012-től az iratterjesztési munkacsoport
tagja, valamint képviselő. Alkalmanként kiállítások szervezésében segédkezek, s
hogy  feladataimat  jobban  elláthassam,  elvégeztem  a  gyülekezeti
munkatársképzőt  (2008).  Egyedülálló  vagyok,  történész-muzeológusként
dolgozom az Állatorvostudományi Egyetemen. 


