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„Csendes méh-élete volt, mely az ész, jellem és kedély
ritka összhangját tüntette fel” – jellemzi egy vissza -
emlékezés Kis János szuperintendenst, aki korának
nemcsak jeles prédikátora, de a nyelvújító „toll csaták”
aktív résztvevője is volt. Tevékenységének csak töredékét
adja vissza ez a megemlékezés.

Kis János 1770. szep tember 22-én szü letett Rába -
szent andráson, jobbágyszülők hét gyermeke közül
harmadikként. Első iskoláit Téten, majd Vadosfán vé -
gez te. Rendszeres lá togatása során
Du bovay János lelkész gyakran ta -
lálta a gyer meket könyv mel lett. Az
iskoláztatás azonban nagy áldozat
volt családjának. Önéletírásában ezt
írja: „A szegénység, melyben eleinte
neveltettem, reám nézve, ha egyfelől
kemény is, de más felől ezen tekin -
tetekben hasznos oskola volt.” Tizen -
két évesen lett soproni diák, ahol
tanulmányai ban to vábbra sem vallott
szé  gyent. Hat nyelvet sajá tított el, de
első versei is itt szü lettek.

Nevéhez kapcsolódik a líceumi
Ma gyar Társaság létrehozása, ame-
lyet „magyarul tanuló társaságnak” is nevezett. Lé -
nye gében az első hazai önképző kör volt. Résztvevői
hetente egyszer gyűltek össze, s ma gyar nyelven
készített munkáikat – többnyire vers for dí tásokat –
olvasták fel egymásnak. Tanácsadóik és tá mo gatóik
között tudhatták gróf Széchényi Ferencet is. A tár -
saság hatására országszerte hamarosan több ha sonló
is született.

Kis János élete egyik meghatározó élményének
tartotta a Ráth Mátyással való győri találkozását
1790-ben. A városra később is örömmel emlékezett.
Külö nösképp azért is, mert itt „oly sokan beszéltek
magyarul”. A következő év újabb élményeket és ered-
ményeket hozott számára, amikor is tanulmányait
Göttingenben, majd Jénában folytatta. Az idegen
környezet tovább erősítette benne a magyar nyelv
iránti szeretetét. Közel 40 éves barátsága Kazinczy
Ferenccel is ebben az időszakban kezdődött, amelyről
egy versében is megemlékezett:

„Felejthetetlen nap, édes emlékezet,
Melyen a legelső baráti nevezet
Tőled hozzám repült.
Hányszor füzött nekem e szép frigy szárnyakat,
Hányszor gyujtott bennem istenibb lángokat,
Hány boldog órát szült!”

Hazatérése után Győrött vállalt tanítói állást, diák -
jait elsősorban a latin nyelvvel ismertette meg, de
énekszerző munkája is itt kezdődött el. 1796-ban elfo -

gadta a nagybaráti gyülekezet meg -
hívását, majd há rom évvel később
Kővágóörsön folytatta lelkészi szol -
gálatát. Ekkor került kapcsolatba
Festetics György gróffal, a Georgikon
alapítójával. Egykori diáktársa, Ber-
zsenyi Dániel is itt látogatta meg elő-
ször. A köl tőtől kapott verseket aztán
elküldte Kazinczynak, s Berzsenyi ne -
ve nem maradt többé ismeretlen… 
A tar talmas évek mellé azonban fáj-
dalom is párosult, mert a Nagy bará -
tiban kötött házasságából született
két lánygyermeke itt hunyt el.

Három év múlva újabb szolgálati
hely következett Nemesdömölkön, majd Sopronban.
Az egykori diákévek városa, a sok régi barát és osz -
tály  társ is örömmel fogadta a prédikátor érke zé sét. 
A nehézségek azonban a napóleoni csapatok megje -
le nésével ismét jelent keztek. S bár az idegen seregek
számos kárt okoz tak Sopronban is, a lelki pásztor –
kitűnő fran cia tudá sának köszönhetően – a katonák -
kal kötött barátságáról is beszámolt emlékirataiban.

Kerülete 1812. június 23-án választotta meg a szu -
per intendensi tisztségre. Lelkésztársa így méltatta 
a döntést: „A nemesi származás eddig jelentős szem -
pontja ennél a választásnál egyáltalán nem jött szóba,
mivel mindenkit kielégített a mostani jelölt valóban
nemesi szelleme és nemesi szíve.” Intézkedései között
a legjelentősebb volt például a szegény és árva tanu -
lókat felekezeti különbség nélkül segítő alapítvány,
de ide tartozik a nyugdíjintézet és a Gyámolda is,
amely a rászoruló lelkészek és tanítók özvegyeit és ár -
váit támogatta. Munkásságát méltatja, hogy 1817-ben
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a jénai egyetem teológiai doktori címet ado mányo -
zott a szuperintendensnek. 1828-tól együtt dolgozott
Kazinczyval a Tudományos Akadémia alap szabá lyai -
nak kimunkálásán, 1830-ban az Akadémia rendes
tagja lett, 1842-ben pedig a Kisfaludy Társaság vette
fel soraiba.

1846 februárjában Sopron városa – tisztelete jeléül
– díszpolgárává választotta a szuperintendenst. A ter -
ve zett örömünnep azonban gyászszertartássá válto -
zott, mert Kis János február 19-én, 76 éves korában
„agg-gyengeség” következtében elhunyt.

Egy későbbi tisztelője így emlékezett vissza a fő-
pásztorra: „Ha nem is ajándékozta meg a magyar iro-
dalmat örökbecsű remekművekkel, de félszázados

irodalmi működése alatt a magyar nyelv, a nemzeti
mű velődés fáradhatatlan bajnoka volt, soha nem pi -
he nő tolla egész kis könyvtárral szaporította irodal-
munkat abban az időben, amikor a nemzetnek össze
kellett gyűjteni minden erejét, hogy a reá váró nagy
feladatok megoldására képes legyen. Ezt az erőt
megadni a nemzetnek, kiművelni, oktatni, nevelni 
a magyart. Ez volt Kis János célja. Nemzetnevelő, ez
a súlyos szó fejezi ki legpontosabban az ő egyénítő jel-
lemvonását írótársai sorában.”

Fekete-Dombi Éva

Megjelent: Dunántúli Harangszó, 2006/2., 10. oldal
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100 éve született Túrmezei Erzsébet (1912–2000)
A versbeszéd hitelessége

Túrmezei Erzsébet verseiből ifjúságomban keveset
láttam, amikor aztán a kezembe került gépirat formá-
jában és 1990 után főleg egyházi lapokban egy-egy
műve, és olvashattam, tapasztaltam a vele kapcsolatos
titokzatoskodást, hallottam a feltétlen csodálat mon -
datait, nem értettem. A versek egyszerű formában
egyszerű dolgozat közöltek, Weöres Sándor, Kosz to -
lányi nyelvi formabravúrjaira, François Villon kép -
alko tó leleményeire figyelve tanultam az irodalom
szak mát és nekem akkor e versek túl egyszerűnek
tűntek. Az irodalomtörténet akadémiai kézikönyvé -
ben (az 1980-as években) ezt írják róla: „Líráját át lel -
kesült hit, benső alázat, kicsit keresett szókincs, ha-
gyományos képalkotás jellemzi”. 

Ma már látom, sugárzó békességét ellentmondást
nem tűrő szerénységgel viselte. Amikor a politikai
fordulat után, a 90-es évek elején a kolozsvári evangé -
likus templomban verseit mondta, és főként verseivel
szólt nem is annyira magáról, mint inkább hozzánk,
szavai hitelesek voltak, a mondatokat békesség és bi-
zakodás hatotta át. Másféle versbeszéd volt ez, nem
ilyenhez szoktunk, hiszen a lázadozás XX. századi
művész-viselkedése imponált leginkább erdélyi ma -
gyar köreinkben, amolyan szokatlan formákat kereső
zúgolódás a helyzet, az egyre elviselhetetlenebb poli -
tikai zsarnokság ellen. 

Azóta e csöndes igehirdetőnek több verseskötete
kötete megjelent, bár ezek még mindig nem könnyen
hozzáférhetők. Megilletné pedig a kíváncsi olvasót az
olvasás joga: de a világhálón még ma sem tekinthető
át e ma már terjedelmesnek látszó és valóban jelentős
költészet, Túrmezei Erzsébet verseinek gyűjteményes
anyaga.

Most jött el az idő, hogy számot vessünk tényleges
közlendőivel, életpéldája jelentésével. A Fébe Kiadó
2007-ben összegyűjtött művei kiadását megkezdte, az
első kötet az útkeresés állapotát mutat (Őszből tavasz -
ba, Ének földrengéskor, Reméljetek velem)

Olyan szerzőről van szó, aki verseivel nemcsak je-
lölte a számára fontos eseményeket és külső vagy lelki
történéseket, hanem versképbe, versmondatba, ma -
gya rázatba illesztve folyamatosan ajándékozott a kör -
nyezetében levőknek. Verset ajándékozott, mint
valamiféle jó szót. Nála a világ problémák hatalmas
és mégis átlátható szövevénye. Hitében egyértelmű-
ség, vallásában szelídség, áldozatvállalásában a szoli -
daritás és a türelem végtelensége: krisztusi. (Ennyit a
versajándékról.) 



Versei között kitüntetett hely illeti meg azokat,
amelyek Kolozsvár és Erdély vergődő elégikusával,
Reményik Sándorral folytatnak párbeszédet. A sza -
bad ságfok változása, a tiltások közt élés, az önfegye -
lem és a megszólalás költői („prófétai”) felelőssége
erősen hasonló a két szerzőben. Mindketten saját
érzékenységük, olvasmányélményeik, tapasztalataik,
magyar nyelvük elevenségén keresztül, de mindig
személyesen valakihez, valakikhez szóltak. Túrmezei
Erzsébet a versforma tömörségét és vállalt egyszerű-
ségét indokolva is sejteti, hogy nincs különbség vers
és ima között, és megtanít a szakadatlan istenközelség
erőt adó módjára, a közvetítés derűs erkölcsére, 
az én, a te felcserélhetőségére is akár: „Minden da-
lomban légy jelen magad! (…) nem akarok én üres mu -
zsikákat”.

A világ legújabb jelenségeiben is felismeri az
általánost, nem kiált, szóvá tesz. Folyamatokban látja
az emberiség történetét, a sokféleségben a békesség
formáit keresi, például zsidók és keresztények közös
jövendőjét 1937-ben írt, Egység című versében. Félel-
metes a kontraszt az ő emberi méltóságra és kulturális

jelenségekre utaló, veszélyt jelző, szorongó hangja és
a politikum emberellenes döntései között.

Az életet mint értéket, a gyermeket mint leg fél -
tettebb kincsünket, az emberi tudást és érzékenységet
mint a reménység zálogait mutatják e versek. Szer -
zőjük áhítatos és vallomásos magatartásában a him-
nuszköltő Szent Ambrus kései rokona, de Dsida, Ba-
bits, Pilinszky, Áprily rokona is. Reagál más költők
írásaira, továbbgondolja mondataikat, költői képe ik -
kel maga is eljátszik. Mondhatni, a Nyugat, az Erdélyi
Helikon költőinek hűséges olvasója…, persze legin -
kább mégis az Evangélium olvasója, fáradhatatlan
értelmezője, mosolygós hirdetője halálán túl is.

(Ennek a gazdag, eredeti hangú, meggyőző költé -
szetnek hívévé lettem. Adják saját hangjukat, világ -
értelmező lelkes kíváncsiságukat hozzá: mondják
Túrmezei Erzsébet verseit s megértik, mire gondo-
lok.) 

Egyed Emese

A Kolozsvárott, 2012 koratavaszán elhangzott elő-
adást a szerző engedélyével közöljük.
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15 éves a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület
(újra)alakulását eredményező 92/2012. sz. zsinati döntés 

A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspökének körlevele
az egyházkerület gyülekezetei részére, a 2012. február 26-i megemlékezésekhez

Szeretett Testvéreim a Jézus Krisztusban!
Egyházkerületünk ünnepel. 
15 évvel ezelőtt, 1997. február 19-én született meg az
a zsinati döntés, amely lehetővé tette, hogy az addigi
kettő egyházkerületből egy harmadik egyházkerület
is létrejöjjön. 

Ez a döntés nyitott utat a nagy múltú Dunántúli
Evangélikus Egyházkerület jogutódaként egyházke-
rületünk újjászületésének.

1952-ben egyházunktól elvették az önrendelkezési
szabadságát. Külső politikai erőszakkal és törvény -
telen eszközökkel megváltoztatták a kereteit és eltá-
volították törvényes vezetőit. Tizenöt éve egyházunk
népének akaratából, és demokratikus döntése nyo -
mán ezt a ránk kényszerített struktúrát cserélhettük
le. Ezzel – legalábbis külső formájában – lezárhattunk
egy nehéz és sötét korszakot. 

Isten kivezetett bennünket a szolgaságból, és meg -
ajándékozott a szabadsággal!

2012. február 26-án egyházkerületünk valamennyi
gyülekezetét arra kérjük, hogy hálaadó imádságukban
emlékezzenek meg egyházkerületünkről!

Kérjék Urunk áldását a kerületünkben folyó szol -
gá latra, a kerület aktív és nyugállományú vezetőire és
tisztségviselőire. Imádságaikban gondoljanak kerü le -
tünk 110 gyülekezetére, egyházmegyéinkre, oktatási
és diakóniai intézményeinkre, lelkészeinkre és felü-
gyelőinkre, tisztségviselőinkre és presbitereinkre,
megkülönböztetett módon pedig a ránk bízott gyüle-
kezeti tagokra!

Az Úr áldása legyen és maradjon mivelünk!
Erős vár a mi Istenünk!

Testvéri szeretettel:

Szemerei János püspök
Győr, 2012. február 17.



Közelíts! Szélrózsa-előtalálkozó 
Balatonbogláron

Forrás: nyugat.lutheran.hu

2012. február 25-én, szombaton Balatonbogláron, az
Urá nyi János Sportcentrumban került sor a Szélrózsa
Fesztivál előtalálkozójára. A nap mottója egy felszó-
lító mondat volt: „Közelíts!”

Áhítatok, előadás, csoportos beszélgetések és kon -
certek segítségével kerülhettek közelebb a részt ve vők
egymáshoz és Istenhez is.

A nyitó áhítatot Czöndör István, a találkozó házi -
gaz dája tartotta.

Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus
Egyházkerület püspöke az emberek közötti közel -
ségről, a közelítés nehézségeiről beszélt előadásában.
Hangsúlyozta, hogy az egymáshoz való közelség
megtalálásában a bizalomnak döntő szerepe van. 
Ez ugyanígy működik az Istennel való kapcsola tunk -
ban is.

A záró áhítaton Grendorf Péter angyalföldi lelkész
már a nyári, július 18. és 22. között megrendezésre
kerülő Szélrózsa Fesztivál felé előretekintve arra buz-
dította a mintegy háromszáz jelenlévőt, hogy közelít -
senek rá, zoomoljanak rá Jézus Krisztusra, akiből élő
vizet meríthetnek.

Az előtalálkozó zenei keretét a teológusokból álló
Agapé zenekar, valamint a Gábriel, a Korál-sziget és a
Szélrózsa Band adta.

Evangélikus iskolák kórustalálkozója
Sopronban

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Sopronban találkoztak 2012. március 2. és 4. között
az evangélikus oktatási intézmények énekkarai. A di-
ákok szombaton este a Gyermek- és Ifjúsági Központ
nagytermében mutathatták be tudásukat egymásnak
és a vendégeknek.

A találkozón fellépő kórusok a következő iskolák-
ból jöttek: a győri Péterffy Oktatási Központból, a
soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumból
(Líceum), a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus
Gim náziumból, a budapesti fasori és Deák téri gim-
náziumokból, az aszódi gimnáziumból, a nyíregyházi
Luther Márton Kollégiumból, a békéscsabai gimná-
ziumból. Első alkalommal vett részt a pestlőrinci
Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola
és Gimnázium kórusa.

A színes műsort követően került sor az emlékla -
pok, pólók, és torták kiosztására. A gyorstanulási
versenyen első helyezést értek el a békéscsabaiak,
második helyen a Deák téri diákok, harmadik helyen
pedig az aszódi vegyeskar végzett.

A koncert végül egy összkari mű közös eléneklésé-
vel zárult.

Országos programok



Kerületünk 
a Szélrózsán

Forrás: nyugat.lutheran.hu

2012. július 18. és 22. között,
Fonyódligeten zaj lott a 9.
Szél rózsa Evangélikus Ifjú-
sági Fesztivál, amelyen kerü -
letünk gyülekezetei, ifjúsági
csoportjai és zenekarai is
képvisel tették magukat.

Így a résztvevők  lát hatták
többek között a Jónás és
Jézus című rockorató riumot, vala -
mint a balatonboglári Seven Houses
gospel kórus műsorát. Fellépett a
kőszegi Echo és a TEKI Band, a győri
Laza'C és a kaposvári LéleKvár is. 
A kaposvári ifisek egy gondolat éb -
resztő modern passió já tékot is előad-
tak, Barabbás címmel.

A Püspökfalat név alatt futó gaszt -
ro evangélizációs program kere tében
pedig Szemerei János ciprusi karajt
sütött az érdeklődőknek.

Hiánypótló (és éhséget oltó) sze re -
 pet töltött be a fesztiválon a So mogy-
Zalai Sátor, amelyben a ven déglátó egyház -
megye gyülekezetei mutatkoztak be – vidám
prog   ramokkal, kézműves termékekkel és házi
finomságokkal.

Kerületünk örömmel látta vendégül a ta -
lálkozóra érkező körülbelül kétezer embert.
Reméljük, legkö zelebb ismét találkozunk!

Orságos programok 7
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Kerületi felügyelő helyettes:   dr. Smidéliusz László     E-mail: puerres1@gmail.com
                    Kerületi ügyész:    dr. Horváth József          E-mail: drhrvj@enternet.hu

     Kerületi missziói felelős:    Verasztó János                E-mail: evgyul@repcenet.hu
         Kerületi GAS-előadó:    Béres László                   E-mail: laszlo.beres@lutheran.hu

Az Országos Presbitérium kerületi küldöttei

                         Lelkészi tag:    Smidéliusz András
                    Lelkészi póttag:    Bencze András
                   Nemlelkészi tag:    Szabó György
             Nemlelkészi póttag:    Rátz András

A zsinat kerületi küldöttei

                     Lelkészi tagok:    Kalincsák Balázs, Rostáné Piri Magda, Isó Zoltán
                Lelkészi póttagok:    Gyarmati István, Szigethy Szilárd, Tóth Attila
              Nemlelkészi tagok:    Dr. Lassu Veronika, Nagybocskai Tamás, Sztrókay Attila
         Nemlelkészi póttagok:    Dr. Ábrahámné Szolár Gyöngyi, Kissné Kárász Rózsa, Mórotz Zsolt

Egyházkerületi bizottságok

Jelölő és Szavazatbontó Bizottság

                                   Elnök:    Kissné Kárász Rózsa
                                    Tagok:    Hubert Pál, Gyarmati István, Deme Dávid, Isó Zoltán, Rátz András

Lelkészképesítő Bizottság

                                    Tagok:    Bencze András, Gabnai Sándor, Dr. Percze Sándor, 
                                                   Kovácsné Tóth Márta, Isó Dorottya
                              Póttagok:    Szabó Ferenc, Tubán József

Kerületi események

Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hivatala
Postacím: H-9001 Győr, Pf. 1639.

Tel.: (+36) 96/516-160; (+36) 20/824-4222
Fax: (+36) 96/516-169

E-mail: west.district@lutheran.hu / nyugati.kerulet@lutheran.hu
Honlap: http://nyugat.lutheran.hu



„Isten kegyelmének koldusa” 
Ittzés János kapta az Ordass Lajos-díjat

Forrás: evangelikus.hu

Ittzés János nyugalmazott evangélikus püspök kapta a
Magyarországi Evangélikus Egyház legma gasabb
kitüntetését, az Ordass Lajos-díjat.

A Deák téri templom adott otthont a 2012. január 8-
án tartott ünnepi istentiszteletnek, amelyen az Or -
szágos Presbitérium képviselői és a Magyarországi
Evangélikus Egyház vezetői jelenlétében átadták egy-
házunk legmagasabb rangú kitüntetését. 

Az Ordass Lajos-díj olyan feddhetetlen életű,
magyar vagy külföldi, felszentelt – akár más feleke-
zetű – személynek ítélhető, aki kiemelkedően sokat
tett a magyar evangélikus egyházért. 2012-ben a meg -
tisztelő díjat egyházunk korábbi elnök-püspöke, 
a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület újjászervezője,

Ittzés János kapta kiemelkedő személyisége és mun -
kássága elismeréseként. Az ünnepi istentiszteleten
igehirdetésében Ittzés János hangsúlyozta, hogy Isten
haragja soha nem a végső szó, a legnagyobb büntetés
idején is ott a remény, és bár nem vagyunk rá méltók,
„Isten mégis halálosan szeret” bennünket.

Az Ordass Lajos-díjat Gáncs Péter elnök-püspök és
Prőhle Gergely országos felügyelő adta át, a laudációt
ifj. Hafenscher Károly mondta el.

Az elismerés átvételekor a díjazott megrendülve
szólt a gyülekezethez és az egyház vezetőihez. „Maga -
mat Isten kegyelme koldusának vallva köszönöm.”

Szöveg és fotó: Kiss Tamás

Kerületi ifjúsági nap a Dunántúlon is

Forrás: Evangélikus Élet

Egyházunkban a kerületi ifjúsági napok sorozata
2012. március 31-én folytatódott, méghozzá Győrben.
A helyi gyülekezet és a gyermek- és ifjúsági osztály

közös munkájának eredményeként igencsak „komp -
lex napon” vehettek részt az egyházkerület fiataljai,
hiszen egyidejűleg zajlott a hittanverseny iskolákat
érintő területi fordulója, és konfirmandus-találko -
zónak is otthont adott az Öregtemplom és a Péterfy
Sándor Evangélikus Oktatási Központ.

A nap színes programját követően útravaló áldás,
igei gondolatok és az utolsó közös ének után csende-
sült el a győri Öregtemplom – ki-ki élményekkel, em-
lékekkel gazdagodva tért haza, megtartva a „lakat-
parti” során kezébe kapott lakatot vagy éppen
kul csot. A rajtuk található „szélrózsás” igét („Öröm -
mel merítek a szabadulás vizéből” – Ézs 12,3 alapján)
olvasva vált el egymástól a több mint kétszázhatvan
résztvevő, egyúttal abban a reményben, hogy nyáron,
a fonyódligeti Szélrózsán ismét találkoznak.

Szöveg: EvÉlet-infó
Fotó: Adámi Mária

Cikluszáró kerületi közgyűlést tartottak
Sopronban

Forrás: Evangélikus Élet, evangelikus.hu.

Jelenlegi összetételében utoljára tanácskozott a Nyu -
gati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület közgyű -
lése, hiszen cikluszáró ülésre szólt a meghívó 2012.
április 21-én Sopronba a szavazati és tanácskozási jog-
gal rendelkező közgyűlési tagok számára.
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A nyitóáhítatot Rostáné Piri Magda, a Vasi Egyház-
megye esperese tartotta. Szemerei János püspök és
Szabó György egyházkerületi felügyelő jelentése után
Sólyom Tibor győr-mosoni és Sztrókay Attila vasi egy-
házmegyei felügyelőnek kerületi emlékérmet adtak
át szolgálatukért.

Utána a kerületi missziói lelkész, Verasztó János,
majd a GAS-előadó, Béres László és a kerületi ügyész,
dr. Tölli Zoltán, valamint a kerületi jelölőbizottsági
elnök, Kissné Kárász Rózsa beszámolói következtek.

Ezután a Dunántúli Harangszó kérdését és a téti
egyházközség pénzügyi kérvényét tárgyalták.

Ösztöndíjat alapítottak teológushallgatók részére,
tájékoztattak a kerületi missziói napról is.

Szöveg: Kiss Miklós
Fotó: Adámi Mária

Orgonaszentelés és kerületi
kórustalálkozó Hegyeshalmon

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Cantate vasárnapján, 2012. május 6-án a hegyeshalmi
evangélikus templomban került sor a hagyományos
kerületi kórustalálkozó megtartására. Az alkalom
ünnepi istentisztelettel kezdődött, melynek keretében
Szemerei János püspök felszentelte a templom orgo -
náját.

A kórustalálkozón a Nyugati (Dunántúli) Evangé-
likus Egyházkerület hat egyházmegyéjének egy-egy
kórusa versengett egymással. A résztvevő énekkarok
tagjai a házigazda mosonmagyaróvári gyülekezet
kórusa mellett Csákvárról, Sopronból, Szombat hely -
ről, Veszprémből és Kaposvárról érkeztek.

A Weltler Jenő-emlékplakettet a zsűri ezúttal 
a szom bathelyi Liturgikus Kórusnak ítélte.

Az árral szemben úszni – missziói nap 
a nyugati egyházkerületben

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Evangélikusokkal telt meg a tatabányai városi sport -
csarnok 2012. május 19-én, szombaton. A Nyugati
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület missziói
napjára mintegy kilencszázan jöttek el a Dunántúl
különböző részeiből. A résztvevők többségét a pres -
biterek és gyülekezeti tisztségviselők adták.

A tatabányai gyülekezet tagjai hatalmas lelkese -
déssel és rendkívüli szervezettséggel fogadták és
segítették az érkezőket. A „sárga úton”, a kihelyezett
útjelző nyilakat követve mindenki sikeresen eligazo-
dott a nap két helyszíne, a sportcsarnok és a Bárdos
László Gimnázium között.

A missziói nap az idén annak az összetartozásnak
a megtapasztalásáról szólt, hogy valamennyien Isten
családjának tagjai lehetünk.

Az „evangélikus család” jellemzőiről beszélt Sze -
me rei János püspök az Ef 5,1-2 alapján tartott nyitó
áhítatában. „Az evangélikus halacskák szemben úsz -
nak az árral, mert a forrás felé úsznak. A forrást kere sik,
és arra hívnak másokat is” – mondta, majd hozzá tette,
hogy az árral szemben úszó halakként meg erő söd -
hetünk, mert a forrásból, Jézus Krisztusból merít -
hetünk erőt.
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A délelőtt további részében Mesterházy Ba-
lázs, a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus
Gim názium (Líceum) iskolalelkésze Levente
Pé terrel és Döbrentey Ildikóval beszélgetett. 
A házaspár a programnak a Lelki-derű-gya -
korlat címet adta. Hitelesen és megrendítően
őszin tén vallottak gyerekkorukról, egymásra
találásukról, családi tragédiáikról és boldogsá-
gukról.

Ezek után a nap a Bárdos László Gimnázi-
umban folytatódott, ahol párhuzamosan került
sor a tematikus beszélgetőcsoportokra, illetve az
ebéd  tur nusokra. A jelenlévők lelkész és laikus cso-
portvezetők segítségével beszélhették meg nagyma -
maként, nagypapaként, szülőként, gyermekként,
egyedülállóként, vagy éppen presbiterként, gyüleke-
zeti tisztségviselőként szerzett pozitív és negatív
tapasztalataikat, gondjaikat és örömeiket. Akinek
pedig éppen sem az egyik csoportban, sem az ebéd-
lőben nem jutott hely, az aulában elhelyezett „süte -
mények asztalánál” meríthetett erőt és ismerkedhe-
tett másokkal. A sokféle finomságot a gyülekezetek
asszonyai hozták, ezzel egyfajta szeretetven dégséggé
változtatva a találkozót.

A gyereksereg számára külön foglalkozások zaj -
lottak az egész délelőtt során. Játékok, kézműves -
kedés és arcfestés is várta a kis vendégeket a bakony-
csernyei evangélikus óvónők jóvoltából. A délután
pedig egy kifejezetten nekik szóló programmal indult:
Levente Péter tartott kacagó-koncertet a gimnázium
tornatermében. A nevetés az interaktív előadás során
azonban nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek
szájából is felhangzott.
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A vidámság pillanatai után komolyabb téma követ -
kezett. A sportcsarnokba visszatérve sor kerülhetett
az egyházkerület aktuális ügyeiről szóló tájékozta -
tásra. Ennek keretében Szemerei János püspök Pró -
nay-plakettet nyújtott át Szabó György egyházkerületi
felügyelőnek, és megköszönte e tisztségében végzett
hűséges szolgálatát. Majd Rátz András, a Jelölő és

Szavazatszámláló Bizottság elnöke beszélt a folya-
matban lévő kerületi felügyelőválasztásról. A missziói
nap során ugyanis a kerület rendkívüli közgyűlése is
lezajlott, amelyen a tagok elfogadták a jelöltek lis -
táját.

Így – az időkeretet Verasztó János kerületi missziói
lelkész segítségével szigorúan betartva – a jelenlévők
előtt elmondhatta bemutatkozását a kerület mind -
három felügyelőjelöltje: Kissné Kárász Rózsa jelenlegi
kerületi másodfelügyelő, Mészáros Tamás, a fejér-
komáromi egyházmegye felügyelője, és Végh Szabolcs,
a balatonszárszói evangélikus konferenciaközpont
vezetője.

Záró áhítatában Szeverényi János országos missziói
lelkész szintén az efézusi levelet vette alapul. Vilá -
gunkat az ütközés felé haladó Titanichoz hasonlította,
amely a pusztulás felé rohan. A kikerülhetetlen vég
ellen nem tehetünk semmit; az mégis fontos, hogy ho-
gyan viselkedünk a hajón – hangsúlyozta. A személyes
életünkben, családunkban lévő problémákat, nehéz -
ségeket látva is bízhatunk abban, hogy Isten hűséges
szeretete megtart minket.

A napot a Bolyki Brothers együttes a capella
koncertje zárta. A jazz és gospel dallamok között a
bizonyságtétel szavai hangzottak el. A baptista művé -
szeknek végül a nézőket is sikerült megéne keltetni.
Majd a záró áldás elhangzása után a dunántúli gyüle-
kezetek tagjai, Isten evangélikus halacskái mosolygó
arccal indultak útnak, szívükben magukkal hordozva
az egy családhoz való tartozás élményét.

A Lélek vezérlete alatt – Csákváron be-
iktatták a nyugati kerület új felügyelőjét

Forrás: nyugat.lutheran.hu

A Lélek szelét erősen érezhették mindazok, akik részt
vettek Mészáros Tamás, a Nyugati (Dunántúli) Egy -
ház  kerület megválasztott felügyelőjének beiktatásán.
Az ünnepi istentiszteletre 2012. augusztus 26-án,
vasár nap délután került sor a csákvári evangélikus
temp lomban. Az igehirdetés szolgálatát Szemerei
János püspök végezte, mellette liturgusként Bencze
András püspökhelyettes, valamint Szebik Károly helyi
lelkész segédkezett. Az alkalom zenei keretét a gyü-
lekezet énekkara, valamint a lajoskomáromi fúvósze-
nekar adta.

„Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai”
(Róm 8,14) – állt a meghívón az új felügyelő által
mottóul választott ige. Prédikációja elején Szemerei
János a Tamással kapcsolatos személyes emlékeit
idézte fel, hiszen több évtizede tartó ismeretségük
egé szen az együtt töltött ifjúsági táborokig nyúlik
vissza. „Mostantól egy új helyzetben, az egyházkerület
elnökségeként kell közös szolgálatba indulnunk” –
mondta a püspök. Majd az ige kapcsán kifejtette: nem
mindegy, hogy vezérlés nélküli, önvezérelt (értel -
münk, érzelmeink vagy ösztöneink által vezérelt),
vagy Istentől vezetett emberek vagyunk.
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„Kik a Lélektől vezérelt emberek? Akik Isten Lel -
kének vonzásában formálódnak... Mi az a vezetés?
Az, amikor a Krisztus Lelke átjárja az embert; amikor
már nem az ember önző érdeke a fontos. Amikor egy
belső küzdelem, egy belső harc nyomán rácsodál -
kozunk arra, hogy mennyivel felemelőbb, mennyivel
áldottabb, a környezetünk számára mennyivel érté -
kesebb az, amikor a szeretet vezérel döntéseinkben”
– fogalmazott az egyházkerület lelkészi vezetője.

Az istentisztelethez kapcsolódó ünnepi közgyűlést
a leköszönő felügyelő, Szabó György vezette, aki hat
évvel ezelőtt éppen ezen a napon kezdte meg szol -
gálatát. Székfoglalójában Mészáros Tamás elsőként
megköszönte a csákvári evangélikus közösség, vala -
mint családja támogatását. Majd szolgálata szegletkö -
veiről beszélt: „Meggyőződésem és tapasztalatom
alapján azt kell mondanom, hogy ahol a gyülekezet
élén olyan szolgatársak állnak, akiket Isten Lelke
vezérel, és akik számára Isten törvénye nem külső
kényszer, hanem belső késztetés, ott, azon a gyüleke-
zeten áldás van, és ez megtapasztalható a külvilág
számára is”. Végül konkrét reménységét is megfo -
galmazta: azt, hogy nem marad egyedül a vállalt fela-
datban, hanem társakra talál. Az egyházi tevékeny -
ségek közül kiemelten támogatni szeretné az oktatási
intézményeinkben folyó munkát, illetve fontosnak
tartja az ökumenikus és társadalmi kapcsolatok
ápolását.

A Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége
nevében Prőhle Gergely országos felügyelő mondott
köszöntőt. Radosné Lengyel Anna, a déli kerület felü-
gyelője Gáncs Péter és Fabiny Tamás püspökök jókí-
vánságait is átadta. A dunántúli esperesek közül
Smidéliusz Zoltán, az egyházmegyei felügyelők közül
pedig dr. Gimesi Szabolcs szólt. A zsinat lelkészi el-
nöke, dr. Korányi András megköszönte a testvéri han-
got és érintést, amelyet a Mészáros Tamással való
találkozásokban eddig is tapasztalt. A református egy-
ház képviseletében dr. Huszár Pál, a Dunántúli Refor -
mátus Egyházkerület főgondnoka, a római katolikus
egyház nevében pedig Mohos Gábor, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia titkára üdvözölte az
új kerületi felügyelőt. Tamást személyes szavakkal bá-
torította lelkésze, Szebik Károly, aki a csákvári, csabdi
és bicskei gyülekezetek nevében egy irattartót adott
át, amely jó szolgálatot tehet majd a mindennapi fe-
ladatok intézésében. Felszólalt Csákvár európai uniós
parlamenti képviselője, Herczog Edit is. Szemerei
János püspök jelképes ajándékként egy hajlított nyelű
esernyőt hozott, amely kinézetében ugyan a pász -
torbotra emlékeztet, mégis más a funkciója. Így a ke -
rületi felügyelő feladata az, hogy védőernyőt tartson

az egyházkerületben élők és szolgálók fölé. Utolsó -
ként Szabó György köszöntötte utódját egy áldással
és öleléssel.

A népes gyülekezet ezek után az udvaron felállított
sátrak védelmében örülhetett együtt az új kerületi fe-
lügyelővel és élvezhette a gyülekezet vendég szere -
tetét.

Erő az erőtlenségben
– munkaévkezdő lelkészkonferencia 

a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben

Forrás: nyugat.lutheran.hu

A dunántúli lelkészek 2012. augusztus 28. és 30.
között Révfülöpön gyűltek össze  erőgyűjtésre, feltöl-
tekezésre és a közösség megélésére. A találkozó
mottóját az év igéje (2Kor 12,9) adta: „Erőtlenségben
rejlő erő”.

Az alábbiakban egy rövid összefoglaló olvasható az
egyes napok programjairól.

Kedd: egy hajóban
Az érkező lelkészek a révfülöpi kikötőben a Helka fe-
délzetén találkoztak, majd egy órás hajókirándulással
vette kezdetét a konferencia. Vacsora után sor került
az egyházmegyénkénti bemutatkozásra is. Az esti
áhítatot Baranyay Csaba kőszegi lelkész tartotta, 1Kor
1,23-25 alapján. Az első nap a balatonboglári Seven
Houses gospelkórus koncertjével zárult.

Szerda: erőtlenSég éS erőforráSoK
A reggeli áhítatot Isó Dorottya veszprémi lelkész tar -
totta. 1Kor 1,26-28 alapján a kiválasztottságunk erőt
adó voltáról beszélt. Ezután a fő előadások követ -
keztek. Dr. Korányi András, az EHE docense a teo -
lógia szemszögéből ismertette azokat problémákat és
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kérdéseket, amelyek a kiégés kiváltó okai lehetnek.
Dr. Komlósi Piroska pszichológus, a KRE tanára pedig
átfogó és szakszerű bevezetőt adott a veszélyeztető
tényezőkről, illetve a megelőzés lehetőségeiről. A je-
lenlevő lelkészeknek alkalmuk nyílt önmaguk tesz -
telésére is, hogy felismerhessék a saját életükben is 
a kiégés jeleit.

A délutánt kötetlenebbül tölthették a résztvevők,
pihenéssel, vagy kirándulással. Smidéliusz Zoltán so -
mogy-zalai esperes és borász szervezésében a bada -
csonyőrsi borkombinátba látogathattak el az érdek -
lődők, ahol borkóstolásra is sor került.

Este pedig Kerekes Csaba alsósági lelkész a szép di-
csekvés tudományáról prédikált 1Kor 1,29-31 alapján
tartott áhítatában.

CSütörtöK: együtt indulunK
Az utolsó nap reggelén kerületi fórum keretében
mutatkozott be a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
immár negyednapos felügyelője, Mészáros Tamás. 
Az alkalmon aktuális kérdésekről, többek közt struk -
turális és intézményi változásokról esett szó.

A háromnapos konferenciát úrvacsorás istentiszte-
let zárta, amelyen Verasztó János kerületi missziói
lelkész 1Kor 1,18-21 alapján hirdette Isten igéjét, és
bátorította kollégáit, hogy újult erővel induljanak a
kezdődő munkaévbe.

Alakuló kerületi közgyűlést tartottak
Kőszegen

Forrás: nyugat.lutheran.hu

A kerületi tisztségviselők megválasztása volt a Nyu -
gati (Dunántúli) Egyházkerület 2012. szeptember 21-
22-én, Kőszegen megtartott közgyűlésének fő témája.

Az ülés pénteken délután Baranyayné Rohn Erzsé-
bet áhítatával vette kezdetét. A helyi lelkésznő 1Tim
1,14 alapján arról beszélt, hogy az ember életében a
gyökér és a szárny is fontos. Azaz szükségünk van egy-
részt a megtartó háttérre, másrészt a karizmákra,
Isten ajándékaira.

A délután során – a jelölő és választási bizottság
hatékony előkészítő munkájának köszönhetően – gör-
dülékenyen lezajlottak a szavazások. Közben az ak-
tuális kerületi ügyek megbeszélésére is jutott idő.

A megválasztott tisztségviselők beiktatására és es-
kütételére szeptember 22-én, szombaton délelőtt
ünnepi istentiszteleten került sor. Szemerei János
püspök Ef 4,1-6 alapján hirdette Isten igéjét. Arra biz-
tatta a jelenlévőket, hogy igyekezzenek elhívásukhoz
méltóan élni. „Abban a méltóságban van részünk,
hogy Krisztushoz tartozhatunk. Úgy tesz minket test -
vérekké, hogy mindannyiunkat elfogad övéinek” – fo-
galmazott.
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Nyugdíjas lelkészek találkozója 
Győrben

Forrás: nyugat.lutheran.hu

2012. szeptember 25-én, kedden a győri kerületi szék -
házban találkoztak egymással a Nyugati (Dunántúli)
Egyházkerület nyugdíjas lelkészei, házastársaik, vala -
mint az özvegy papnék. A délelőttöt Szemerei János
püspök Ézs 55,8 alapján tartott áhítata nyitotta meg.

Ezek után sor került Reuss András rendszeres
teológiai emeritus professzor előadására, „Nyugdí -
jasként Isten szolgálatában” címmel. A tartalmas gon-
dolatokat a résztvevők közös beszélgetés során vitat -
hatták meg, kiegészítve saját tapasztalataikkal.

A közös ebédet a kerület vezetőségével, Szemerei
János püspökkel és Mészáros Tamás kerületi felügye-
lővel folytatott fórumbeszélgetés követte. Majd zá -
rásként Loós Csaba nyugdíjas lelkipásztor tartott
rövid áhítatot Mk 1,17-18 alapján.

Parókusi alkalmassági vizsgálat 
Győrben

Forrás: nyugat.lutheran.hu

A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület székházában
2012. október 1-jén tartott megmérettetésen négy be-
osztott lelkész vizsgázott az egyházkerület vezető -
ségéből, valamint esperesekből, felügyelő lelkészek -
ből és gyülekezeti felügyelőkből álló bizottságok előtt.
Papp Juditnak, Kósa Gergelynek, Pongrácz Máténak és
Weltler Gábornak elsősorban arról kellett számot ad-
niuk, hogy teológiai tudásuk mellett alkalmasak-e egy
gyülekezet ügyeinek önálló intézésére.

A vizsgán mindannyian sikeresen szerepeltek, így
mostantól megválaszthatók.

Keresztyén nevelés – hittanórán kívül?
PEDAGÓGUSOK TALÁLKOZÓJA A NyUGATI

(DUNÁNTÚLI) EGyHÁZKERüLETBEN

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Tizenkettedik alkalommal gyűltek össze a Nyugati
(Dunántúli) Egyházkerület pedagógusai 2012. októ -
ber 6-án, Várpalotán. A találkozó a lelki feltöltődést
és a tapasztalatcserét szolgálta. A nap fő témája a hit-
tanórán kívül zajló keresztyén nevelés volt.

A program a templomban, istentisztelettel kezdő -
dött, amelyen Szemerei János püspök hirdette Isten
igéjét. A liturgiában Tóth Attila helyi lelkész segéd -
kezett. A püspök Lk 12,49-53 alapján a jézusi tűzről,
keresztségről és békétlenségről beszélt. „Jézus az
éltető tűzről beszél, amely újat kezd és a gyógyulás
eszköze” – mondta, majd hozzátette: „A jézusi békét-
lenség az élet indulásának hatalma, az életmentés fe-
szült küzdelme. Bárcsak fölverné a hamis nyugalmat,
amelybe beleszoktunk!”

Az úrvacsorai alkalmat követően került sor az idei
Gyurátz Ferenc-díjak átadására. A kerületi elismerést
Osgyán Gáborné Bauer Emília, a Bakonycsernyei
Evan gélikus Óvoda vezetője, valamint Rajnai Károly,
a soproni Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Álta -
lános Iskola igazgatója vehette át.

Ezek után a résztvevők átsétáltak az óvoda épü le -
tébe, ahol az óvodások verses-dalos műsorán keresz -
tül ismerhették meg az intézményben folyó munkát.
Lassu Tamásné óvodavezető és Talabér Márta várpa -
lotai polgármester is köszöntötte a jelenlévőket.

A bemutatkozó kör után Wagner Szilárd soproni is-
kolalelkész tartotta meg előadását Keresztyén neve lés
a hittanórán kívül címmel. „A keresztyén ne ve lés
minden pedagógust érint: evangélikus intézmé nyen
belül és kívül, gyülekezeten belül és kívül” – fogalma-
zott, majd kiemelte a családi közösség mellett a peda -
gógus és a lelkész szerepét is: „Azért fontos minden
területen a keresztyén nevelés, mert ha mi nem végez -
zük, akkor más fog másfajtát végezni helyet tünk.” 

Kerületi események 15



Az előadó szerint a keresztyén nevelés fontos te -
rületei: az imádság, a nyitott jelenlét és a figyelem.
Felvezető gondolatait követően Jancsó Kál mán né
moderálásával érdekes beszélgetés alakult ki.

Az ebédszünet után a résztvevők két szekcióban
folytatták az eszmecserét. Az óvodapedagógusok
meg beszélését Szarka Éva bakonycsernyei lelkész és
Ács Györgyné győri óvodavezető, az általános és
közép iskolában dolgozó oktatók csoportját pedig
Mesterházy Balázs soproni líceumi iskolalelkész és
Szűcs Gábor, a pápai Gyurátz Ferenc Evangélikus
Általános Iskola igazgatója vezették.

Az ezt követő fórumon a jelenlévők feltehették
kérdéseiket Szemerei János püspöknek, Varga
Mártának, az Országos Iroda Nevelési és Oktatási
Osztálya vezetőjének, és Rozs-Nagy Szilvia hittanre-
ferensnek. A moderálás feladatát Wagner Szilárd
vállalta magára. Rozs-Nagy Szilvia tájékoztatást adott
egy tervezett felmérésről, amelynek célja a gyüleke-
zeteinkben élő evangélikus pedagógusok és hitokta-
tók megtalálása és összefogása.

A záró úti áldás során a hittanreferens arról be-
szélt, mit jelent az Istenbe vetett bizalom. „Életünk
bol dogsága, sőt, egyházunk jövője is attól függ,
merünk-e tanulni a gyerekektől, merünk-e bízni Is-
tenben és egymásban” – fogalmazott.

A napot a résztvevő pedagógusok Az Úr a pász -
torom kezdetű kánon három szólamban való elének-
lésével fejezték be, majd, hogy a hallott gondolatokat
saját intéz mé nyükben hasznosítsák, lelkileg gazda-
godva indulhattak el. A következő találkozójukra
2013. október 4. és 5. között kerül sor, a soproni Ber-
zsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnáziumban.

Munkás egyházkerületi közgyűlés

Forrás: nyugat.lutheran.hu, Evangélikus Élet

A szeptemberi Kőszegen megrendezésre került ala-
kuló közgyűlés után, 2012. november 17-én immáron
a rendes őszi közgyűlésre gyülekeztek a Nyugati (Du-
nántúli) Egyházkerület székházában a kerület köz -
gyűlési küldöttei. 

A nyitó áhítatot követően, amelyet dr. Percze
Sándor győr-ménfőcsanaki lelkész tartott, azoknak az
egyházkerületi tisztségviselőknek és bizottsági tagok -
nak az eskütételére került sor, akiket a szeptemberi
alakuló közgyűlésen választott meg a közgyűlés, de
akkor nem voltak jelen, így esküt sem tudtak tenni.
Az ünnepi aktus után a közgyűlés jelölteket állított a
felsőbb egyházkormányzati testületekbe, az országos
munkaági bizottságokba. 

A hosszadalmas jelölési procedúrát az egyházkerü-
let elnökségének a beszámolói követték. Szemerei
János püspök az alakuló közgyűlés óta eltelt időszak
munkájáról számolt be. Beszélt a választásokról, és
reményét fejezte ki, hogy a választások lezárulásával
nyugodtabb, építkező időszak kezdődhet az egyház-
kerületben, hiszen nehéz helyzetben, sok munka vár
a szolgálattevőkre. Jelentésében a püspök kitért a ke -

rület lelkészi ellátottságára, és elmondta, hogy no -
vem ber elsejével az osztrák határon átnyúló ifjúsági
munka indul, a burgenlandi szuperintendens támo -
gatásával. 

A püspök elnöktársa, Mészáros Tamás egyházkerü-
leti felügyelő beiktatása augusztus 26-án volt, így ő az
elmúlt három hónapot értékelte jelentésében. Ez
alatt az idő alatt mintegy hatezer kilométert autózott,
sok gyülekezetben megfordult, sok örömteli esemény,
ünnepség részese volt, és az egyházmegyék elnöksé-
geivel, lelkészi karával is találkozni tudott.

A beszámolókat követően Szemerei János tájé -
koztatta az egyházkerületi közgyűlés tagjait az egy-
házkerületi honlap helyzetéről. A közgyűlés határo-
zatban rögzítette, hogy az egyházkerületben történt
események először az egyházkerület honlapjára kell,
hogy felkerüljenek, és csak ezt követően kaphatnak
nyilvánosságot más internetes felületeken. A régebb
óta szünetelő egyházkerületi lap, a Dunántúli Harang-
szó kapcsán elhangzott, hogy a tavaszi közgyűlésre egy
költségszámítást kell készíteni az újság újra meg -
jelenésére vonatkozóan, illetve egy felmérést kell el-
végezni azzal kapcsolatban, hogy milyen olvasói igény
mutatkozik a gyülekezetekben a tervek szerint ne -
gyed évente megjelenő újság iránt.

A tájékoztató végén Adámi Mária püspöki asszisz-
tens bejelentette, hogy – hasonlóan a tavalyi évhez –
Dunántúli Krónika címmel megjelenik egy tetszetős
kiadvány, amelyben összefoglalják az egyházkerület-
ben tavaly történteket, de a választásokra tekintettel
egyfajta adattárként is fog szolgálni. Az egyházkerü-
leti közgyűlés a jövő évi programok véglegesítésével
zárta munkáját.                               Szöveg: Kiss Miklós

Fotó: Adámi Mária
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Megváltozott a neve 
a soproni evangélikus nyugdíjasháznak

Forrás: evangelikus.hu

2012. január 1-től „Fabricius Endre Evangélikus
Szeretetotthon” néven folytatja szolgálatát a Soproni
Evangélikus Egyházközség fenntartásában működő,
2004-ben indult soproni idősek otthona. A hamaro-
san 8. születésnapját ünneplő intézményben született
kérést a fenntartó is támogatta, és már az új mű kö -
dési engedélyt is kiadták.

Ki is volt Fabricius Endre? 
Ezt olvashatjuk róla: Fabricius Endre Sopronban
született, mint Fabricius Theofil gombkötőmester és
Straner Katalin fia. Szorgalmával és tehetségével már
az elemi iskolában kitűnt. Ugyancsak mesterségre
készült és alsóbb tanulmányai befejeztével asztalos-
műhelyben kezdte meg pályáját. Baleset folytán 15
éves korában karja úgy megsérült, hogy mester -
ségének gyakorlása szinte lehetetlenné vált, így – apja
már nem élvén – a soproni evangélikus egyház sietett
anyagi támogatással további tanulása lehetőségének
biztosítására. A soproni evang. líceumban tanulmá -
nyait befejezvén, 1794-96-ban a pesti egyetem joghall-
gatója, majd Pesten ügyvédjelölt. 1798-ban nyert
Pesten ügyvédi oklevelet, és hazatérve Sopronba,
ügyvédi irodát nyitott. 1808-ban Sopron sz. kir. város
tanácsnokává, 1815-ben Sopron sz. kir. város kapi -
tányává, majd Zólyom vármegye táblabírájává vá -
lasztották.

1823. február 3-án Sopron sz. kir. város polgár mes -
terévé választották, Ugyanez év március havában 

a sop roni evangélikus egyház elnöke lett. Utóbbi tiszt -
ségében az 1823. augusztus 23-i konventgyűlésen az
evang. líceum újjáépítését javasolta. 1824. szeptember
30-án az újjáépülő ev. líceum alapkövét, mint a sop -
ro ni ev. konvent elnöke letette. Az elkészült új líce u -
mi épületet 1825. október 4-én díszes ünnepség kere -
tében avatta fel. Ugyanezen évben Sopron vármegye
táblabírájává választotta, ebben a minőségben részt
vett a megyegyűléseken.

Polgármesteri ciklusa lejártával – a városi szabály -
zat értelmében az evang. vallású polgármestert katoli -
kus vallásúnak kellett felváltania – 1827-ben másod -
szor is városkapitánnyá lett. 1832-ben Sopron sz. kir.
város országgyűlési követévé választották. Az 1836-i
országgyűlésen ugyancsak Sopron város követe volt.
1836-ban a breslaui természettudományi akadémia
(Carolina Academia) tiszteletbeli tagjává választotta.
1840-ben a soproni ev. líceum felügyelője. 1841-ben
a Soproni-Vasi Szederegylet alapító tagja, és mint
ilyen Széchenyi Istvánnal többször tárgyalt. 1846-ban
a soproni Casino Egylet alapító tagja. Ugyanez évben
a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók VIII. köz -
gyűlése – melyet 1847-ben Sopronban tartottak –
előké szítő bizottságának tagja és ugyanakkor, mint 
a városi tanács hivatalból legidősebb tagja, polgár -
mester-helyettes. Városkapitányi tiszte lejártával,
mint Sopron város tanácsnoka, a város kereskedelmi
ügyeit kereskedői biztosként irányította. Városház
téri lakásán 1847. április 9-én hunyt el és a líceum
mögötti evangélikus temetőben volt családi sírboltban
temették el.

(Forrás: Fabricius Endre: Adalék a sop roni Fabri-
cius-ház történetéhez)

Fabricius Endre fia még életében családi alapítvá-
nyul kötötte le a házat, mely kezelését a soproni evan-
gélikus konventre bízta. A Fő téren álló, államosított
házért kárpótlásként kapott összeget a Soproni Evan-
gélikus Egyházközség az Otthon létrehozására fordí-
totta.

Most – az egykori nemes szívű soproni polgár
nevének felvételével – így emlékezünk arra, aki a
múltban is sokféle módon jótékonykodott, s akinek
egykori vagyona – valamint a Széchenyi terv nyújtotta
támogatás – alapot adott a nyugdíjasház létrejöttének.

Szöveg: Mihácsi Lajos

Intézményi hírek



Ökumenikus alkalom 
a várpalotai óvodában

Forrás: nyugat.lutheran.hu

A várpalotai evangélikus óvoda által szervezett alkal-
mon 2012. január 12-én, csütörtökön Szemerei János,
a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület
püspöke tartott előadást Az ökumené jelentősége a csa-
ládban címmel.

A püspök gondolatmenetében kifejtette, hogy a fi-
zikai és lelki falak építése mennyire fontos szerepet
játszott a történelem során. Majd hangsúlyozta: Jé-
zusban megvalósult a falbontás, lehetővé vált a hatá-
rok átlépése.

20 éves a győri Péterfy Evangélikus
Oktatási Központ

Forrás: Evangélikus Élet

Újraindulásának huszadik évfordulóját ünnepelte
2012. április 13-án a győri Péterfy Sándor Evangélikus
Oktatási Központ. A jeles alkalomra hálaadó isten-
tisztelettel, jubileumi gálaműsorral és egy ünnepi
kiad vánnyal emlékeztek.

Az intézmény emlékfalánál és külső emléktáblájá-
nál rövid műsorral és koszorúzással tisztelgett a fenn-
tartó gyülekezet, az iskola vezetősége, valamint a di-
ákság. Az egybegyűltek ezután az iskola udvarán álló
Öregtemplomban vettek részt hálaadó istentisztele-
ten, amelyen az igehirdetés szolgálatát Szemerei
János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke
végezte 1Móz 21,5 alapján.

Az intézmény igazgatója, Hallgatóné Hajnal Judit
köszöntötte az intézményalapító, még aktív, illetve
már nyugdíjba vonult testvéreket, a húsz, tizenöt és
tíz éve itt dolgozó munkatársakat.

A délelőtt további részében tartalmas elfoglaltsá-
gok várták az iskola diákságát (Péterfy-vetélkedő, in-
teraktív előadások, helyi vonatkozású ifjúsági film
stb.).

Kora délután a püspöki hivatalban fogadáson
találkoztak az egyházi, gyülekezeti, iskolai és szülői
munkaközösségi vezetők, s felelevenítették az iskola
újraindítása óta eltelt húsz esztendőt.

A késődélutáni órákban vette kezdetét a győri
Richter-teremben a jubileumi műsor. Hallgatóné
Haj nal Judit köszöntötte az egybegyűlteket, megkü -
lönböztetett figyelemmel az újraindított intézmény
első, ma már nyugalmazott igazgatónőjét, Jancsó
Kálmánnét.

Ezt követően színvonalas műsorszámokból össze -
állított, gazdag programot láthattak a jelenlévők,
Csorbáné Farkas Zsófia iskolalelkész moderálásával.

A koncepció világos volt: a legfiatalabb korosz -

tálytól a legidősebbek felé haladtak a produkciók, jel-
képezve az újraindulás tényleges kronológiáját. Az
óvodások óvónőikkel együtt énekeltek, őket a kis -
iskolás néptánccsoport követte, majd egy vidám
verset és a furulyakórust hallgathatták meg a ven -
dégek. A kórus vezetője összegyűjtötte az együttes
hajdani és jelenlegi tagjait, s így muzsikáltak együtt 
– közel hetvenen.

A felső tagozat és a nagygimnázium műsora színes,
szépen komponált virágcsokorhoz volt hasonlítható.
Elhangzottak ütős hangszerrel, hegedűvel, gitárral,
zongorakísérettel előadott komolyzenei darabok. Az
elballagott diákokból álló néptáncos duó kalotaszegi
hajnali éneket és legényes táncot adott elő, és az is-
kolában tanított nyelveken is felcsendült egy-egy de -
rűs dallam. Az intézmény kórusa rábaközi népdal -
csok rot szólaltatott meg mindenki örömére.

Megemlékeztek az egybegyűltek – gyertyagyújtás
kíséretében – az intézmény elhunyt munkatársairól is. 

A záró műsorszám a Laza’C könnyűzenei együttes
előadásában szólalt meg. Ócsai Zoltán, a győri evan-
gélikus gyülekezet igazgató lelkésze megzenésítette
Ady Endre, Sütő András és Mihalik Zsolt egy-egy
művét, s ezeket a fiatalokkal – és egyházunk ifjúsági
osztályának munkatársával, Huszák Zsolttal – együtt
adták elő.
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Ócsai Zoltán záró gondolatai után az apróbb-
nagyobb szereplők ismét a színpadra perdültek, hogy
a rendezvény zárásaként a vendégekkel közösen szó -
laltassák meg énekeskönyvünk 571. énekét.

Szöveg: M. J. H.
Fotó: Adámi Mária

Évnyitó a pápai evangélikus iskolában

Forrás: nyugat.lutheran.hu

A pápai Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola
idei tanévnyitóján, 2012. szeptember 2-án, vasárnap
délelőtt Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egy-
házkerület püspöke hirdette Isten igéjét.

Mi az egyházi iskolák különlegessége, szerepe, je-
lentősége, esetleg többlete? – tette fel a kérdést Zsolt
121,1-2 alapján tartott prédikációjában a püspök,
majd így válaszolt rá: „Nem a névtől, nem a jelképek-
től, nem a formális alkalmaktól lesz evangélikus egy
iskola, hanem egy kapcsolattól. Ez, az Istennel való
kapcsolat a lényeg.”

Az istentiszteleten bemutatkoztak az elsősök, illet -
ve rövid műsort adtak az intézmény előző heti nyári
tábo rának résztvevői is. Polgárdi Sándor Veszprém me -
gyei esperes, helyi lelkész tájékoztatta a jelenlévőket
az idei évre tervezett munkálatokról, melyek keretében
az iskola négy tanteremmel bővül. Elmondta azt is,
hogy az iskolalelkészi feladatokat szep tembertől Német
Katalin lovászpatona-vanyolai lel kész látja majd el.

Végül Szücs Gábor igazgató köszöntötte a tanévet
megkezdő megközelítőleg 180 tanulót és szüleiket.

Tanteremavató a Hunyadiban

A soproni Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Ál -
ta lános Iskola közel 700 tanulóval büszkélkedhet, így
szükségessé vált egy nagyobb beruházás, új tanter mek
kialakítása. Az építkezés önerőből, összesen 71 millió
forintból valósult meg.

A projekt során 5 új termet alakítottak ki az iskola
tetőterében, melyeket az első napon már birtokba is
vettek a diákok. A tantermeket 2012. szeptember 3-
án, ünnepélyes keretek között adták át. 

Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus
Egyházkerület püspöke mondott áldást. Rajnai Ká -
roly, az iskola igazgatója megköszönte a támogatást 
a szülőknek, a fenntartó egyháznak, a pedagógu sok -
nak, valamint a kivitelezőknek, hiszen a segítségük
nélkül nem valósulhatott volna meg a projekt. Az is-
kola diákjai nevében Tar Blanka Múzsa 4. a osztályos
tanuló szavalt. Az ünnepélyes átadáson jelen volt
Abdai Géza, Sopron Megyei Jogú Város alpolgármes-
tere is.                               Szöveg és fotó: Adámi Mária

Gyermekek és idősek közös ünnepe
Lajoskomáromban

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Az egyházunk által frissen átvett oktatási intézmé-
nyek közül egyetlen egy található a Nyugati (Dunán-
túli) Egyházkerület területén. A lajoskomáromi
Kerek  erdő Evangélikus Óvoda megáldása és vezetője
beiktatása 2012. szeptember 9-én, vasárnap délelőtt
történt meg. Ez a nap ugyanakkor kettős okot adott
a hálaadásra: az Agape Szeretetszolgálat húsz éves
működését is ünnepelte a gyülekezet a helyi evangé-
likus templomban tartott istentiszteleten.
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Az igehirdetés szolgálatát Szemerei János püspök
végezte, a liturgiában Decmann Tibor és dr. Labossáné
Sánta Anikó lelkészek működtek közre. Az esemény
zenei keretét a lajoskomáromi fúvószenekar biztosí-
totta. Emellett műsort adtak az óvo dások, és éne -
keltek a szeretetszolgálat dolgozói is.

„Jézus a verebeken keresztül az isteni gondvise-
lésre hívja fel a figyelmünket, és Istennek az ember
iránt érzett felelősségét mutatja be” – mondta Mt
10,29-31 alapján tartott prédikációjában a püspök,
majd arról beszélt, hogy a mai kor az ember értékét
abban látja, hogy mit ér a munkaereje, a szellemi ké -
pes sége. Istennek viszont a semmibe vett veréb is
értékes – hát még az ember! Becsüljük meg mi is azo-
kat, akik elesettek, gyengék; akik – mint a gyerekek
és az idősek – rászorulnak a segítségünkre.

Az ünnepi istentiszteletet követően a résztvevők
átvonultak az újonnan átvett létesítményhez, ahol
Pirtyák Zsolt polgármester átadta az óvoda kulcsát
Szemerei János püspöknek, aki Szarka István fejér-
komáromi esperesnek továbbította azt. A szalagok

átvágása után a jelenlévő egyházi vezetők megtekin -
tették a helyiségeket. A köszöntésekre azonban már
a helyi iskola tornatermében tartott szeretetven dég -
ségen került sor.

A Magyarországi Evangélikus Egyház képvi sele -
tében Kákay István országos irodaigazgató beszélt,
megköszönve a bizalmat, amelyet az önkormányzat
tanúsított azzal, hogy a jelenleg mintegy nyolcvan
gyermeket befogadó óvoda további fenntartását az
egyházra bízta. Pirtyák Zsolt polgármester a döntés
hátterével kapcsolatban elmondta, hogy az Agape
Szeretetszolgálat révén a falu már megtapasztalta egy
egyházi kézben lévő intézmény áldásos tevékenységét.
Buda Annamária, a diakóniai osztály vezetője mél -
tatta az Agape húszéves munkáját, amely az idősek
gondozása mellett családsegítést és gyermekjóléti
alapszolgáltatást is végez. Köszöntőt mondott Mészá -
ros Tamás kerületi felügyelő is. Decmann Tibor helyi
lelkész az óvoda küldetéséről szólva így fogalmazott:
„Szeretnénk megmutatni a gyerekek számára, hogyan
lehet keresztyén módon látni és értelmezni a világot”.
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Ökumenikus alkalmak

Ökumenikus imaheti alkalmak 
– püspöki szolgálattal

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Krisztus átformáló erejéről szóltak 2012. január 15.
és 22. között az ökumenikus imanyolcad alkalmai a
Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületben
is. Szemerei János püspök a hét során a székesfehér -
vári bazilikában, a kaposvári Szent Margit templom -
ban, az esztergomi evangélikus templomban, a veszp -

rémi ferences templomban és a győri baptista imaház-
ban hirdette Isten igéjét.

Prédikációiban Jézus személyét állította közép -
pont ba, aki a szeretet hatalmát hozta el; aki a lé -
nyegre tanít minket; aki békét teremt bennünk és
közöt tünk; aki győzelmet kínál. A győri záróalkalmon
a püspök így fogalmazott: „Fontos, hogy Jézus ne az
ajtón kívül, hanem belül legyen. Legyen helye közöt -
tünk, mert Ő a forrás, aki erőt és energiát adhat ener-
vált közösségeinknek”.



Ökumenikus kórházkápolna 
Kaposváron

Forrás: Evangélikus Élet

az európai uniós támogatással megvalósult, 2012
márciusában átadott, korszerű épületben – ahol öt
gyógyító osztály kapott helyet, és tizenegy szakterület
járóbeteg-ellátása történik – ezúttal az ima jelentő-
ségére és a lélek gyógyítására irányult a figyelem.

A bensőséges hangulatú, pünkösd előtti kápolna -
átadási ünnepségen dr. Kocsev Miklós, a Pápai Refor -
mátus Teológiai Akadémia tanszékvezető tanára a
Magyarországi Református Egyház két évtizedes

kórházmissziójáról beszélt. Örömmel szólt arról, hogy
a reformátusok bekapcsolódhattak e nemes szolgá -
latba, ami többnyire pénz és politika kérdése is. Mint
megjegyezte, a kórházmisszió szót szívesen lecserélné
kórházi lelkigondozásra, hiszen nem meggyőzni sze -
ret nék az embereket; az a feladatuk, hogy segítsék
Isten és ember találkozását. A betegek egy része 
a ma ga nyomorúságában és kiszol gáltatottságában
lelki kapaszkodókra vágyik, s ebben kulcsszerepet
kaphat a kórházi lelkész, aki a világi munkatársakkal
együtt közelebb hozhatja számukra az Istent.

Az előadó, aki egykor Somogyban volt lelkipásztor,
arra is utalt: a modern orvostudomány jól megvan 
a lelkészek nélkül is, viszont egy kórház gyógyító kul -
túráját az is minősíti, törődik-e az emberi lélekkel. 
A kaposvári kórház ebben élen jár: huszonhárom
önkéntes beteglátogató visz rendszeresen vigaszt 
a be tegágyakhoz.

Miután elhangzottak dr. Moizs Mariann stratégiai
igazgató ünnepi gondolatai – és az álomtól a meg -
valósításig terjedő időszakról is beszámolt –, átadta 
a kápolna kulcsát Köteles Attila kórházi lelkésznek.

A második szinten kialakított kápolnában Kurucz
Miklós festőművész bibliai jeleneteket ábrázoló,
nagyméretű képei fogadják a betérőket, de megakad
a szem Beiczer Judit iparművész üvegablakán is, ame-
lyen a Dávid-csillag, a galamb, a Luther-rózsa s az
életfa is feltűnik.

Elsőként Balás Béla kaposvári megyéspüspök ál -
dotta meg és szentelte fel az imahelyet, majd Szeme -
rei János evangélikus püspök kérte Isten áldását a ká -
polnára: „Legyen a békesség helye ez a kápolna, ahol
megpihenhet a fáradt lélek, legyen erőforrássá, ahol
feltöltekezhet az ember, s legyen gyógyító hely, ahol
együtt gyógyulhat test és lélek! Legyen Úrnak szentelt
hely, táborozzon e szent helyen Isten dicsősége.”

Schönberger András pécsi főrabbi és Nagy Csaba
református esperes is Isten áldását kérte a kápolnára,
ahol az ima jelenti a közös nyelvet és a gyógyulásba
vetett hitet.

Köteles Attila református kórházlelkész, kezében 
a ká polna kulcsát tartva, zárszavában köszönetet
mondott az európai színvonalú kórházi kápolnáért.
Arra biztatott: használjuk, koptassuk, találjuk meg
benne lelkünk gyógyulást hozó békéjét, s mint
megjegyezte, ugyan megkapta a kápolna kulcsát, ám
az ajtaja soha nem lesz bezárva.

Az avatóünnepség résztvevői végezetül közösen el-
imádkozták a Miatyánkot. 

Lőrincz Sándor
Fotó: Kovács Tibor
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Evangélikusok a REND-en

Forrás: nyugat.lutheran.hu

„Ti vagytok a föld sója!” (Mt 5,13) címmel zajlott 2012.
június 29. és július 1. között a Református Egyházi
Napok Dunántúl (REND) elnevezésű találkozó Szé -
kes fehérváron. A felkért előadók között több evan-
gélikus is szót kapott. Szemerei János, a Nyugati (Du-
nántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke június
30-án délután A keresztyénség jelenléte a társada -
lomban című pódiumbeszélgetés egyik vendége volt.

Szarka István fejér-komáromi esperes, a zsinat
lelkészi alelnöke a fesztivál fő témájáról beszélgetett
Steinbach József dunántúli református püspökkel és
Cseri Kálmánnal.

Vasárnap délután az ifjúsági záróistentiszteleten
pedig a Szélrózsa Band zenélt.

Ökumenikus konferenciát rendeztek
Csurgón

Forrás: nyugat.lutheran.hu

„Lelki megújulás. Az újraevangélizáció szükségessége és
lehetőségei” címmel rendeztek ökumenikus konfe -
renciát 2012. október 15-én a csurgói Csokonai Kö -
zös ségi Házban. Az alkalmat Füstös János, a város
pol gár mestere nyitotta meg, majd Szemerei János, a
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke tartott
rövid áhítatot. Ezt követően Balás Béla, a Kaposvári
Egyházmegye püspöke, Steinbach József, a Dunántúli
Református Egyházkerület püspöke, illetve Szeveré -
nyi János evangélikus országos missziói lelkész osz -
tották meg az evangélizáció témájával kapcsolatos
gondolataikat a jelenlévő protestáns és római kato -

likus lelkészekkel. A tartalmas találkozót a hozzászó-
lások meghallgatása után Smidéliusz Zoltán evangéli-
kus, Nagy Csaba református és Maczkó Gyula katoli -
kus esperesek imádsága zárta.

Evangélikus igehirdető 
a katolikus templom jubileumán

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Rendhagyó módon evangélikus igehirdetőt hívott ju-
bileumi ünnepére a kaposvári római katolikus Szent
Imre Egyházközség. A templom száz éves születés -
nap jára szervezett, és az egész éven át zajló program -
sorozat 2012. november 3-án és 4-én tartott záró is-
tentiszteletein Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli)

Evangélikus Egyházkerület püspöke prédikált. 
A szombat esti alkalmat a helyi evangélikus ének -

kar szolgálata is gazdagította. Vasárnap délután pedig
Balás Béla megyéspüspök tisztelte meg jelenlétével az
eseményt, és vezette a szentmise liturgiáját.
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Szlovák-magyar partnerszerződés
született

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Történelmi pillanatnak lehettek szemtanúi azok, aki
jelen voltak a magyar és a szlovák evangélikus egyház
szerződéskötésén, amelyre Komáromban került sor,
2012. március 21-én. A Szlovák Ágostai Hitvallású
Evangélikus Egyházat Miloš Klátik országos püspök
képviselte, míg a Magyarországi Evangélikus Egyház
részéről mindhárom püspök részt vett az eseményen.
A kétnyelvű alkalmon Nagy Zoltán lelkész tolmá csolt.

Az ünnepi istentisztelet Ihász Beatrix helyi evangé-
likus lelkész köszöntőjével kezdődött. Az igehirdetés
szolgálatát Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egy-
házkerület püspöke végezte, Ézs 43,1-2 alapján. 
A kül ügyi kapcsolatokért felelős egyházvezető fel-
idézte a közös múlt sérelmeit, majd a bocsánatkérés
és -adás fontosságára hívta fel a figyelmet. „Böjt ide-
jén különösen is önvizsgálatot kell tartanunk: mikor
és hogyan vétkeztünk egymás ellen szóval, cseleke-
dettel, mulasztással” – fogalmazott, majd hozzátette,
a politika talán egyelőre nem tud bocsánatot kérni,
de az egyház képes lehet erre. A partnerszerződés
mai aláírása akkor hiteles, ha Isten színe előtti bűn-
bánatban történik meg.

A prédikációt követően Gáncs Péter elnök-püspök
és Miloš Klátik szlovák országos püspök imádkozott
a két nép, és a két egyház jó kapcsolatáért, majd
mind ket ten áldást kértek a gyülekezetre. Ezután
került sor a partnerszerződés ünnepélyes aláírására.
A két egyházvezető mellett magyar részről Prőhle
Gergely országos felügyelő, szlovák részről Pavel
Delinga országos felügyelő hitelesítette az iratot.

Köszöntő szavaiban Prőhle Gergely az evangéliku-
sok gyakorlatiasságát, amely mindig a lényeget keresi.
Ez a lényeg pedig a hívő ember kapcsolata Istennel.
Ennek a szerződésnek is az a célja, hogy eltávolítsa a
földrajzi, nyelvi, kulturális, politikai határokat, ame-
lyek akadályozhatnák ezt a mindennél fontosabb kap -
csolatot – mondta az országos felügyelő.

Az ünnepség fényét emelte a komáromi énekkar
szolgálata, Miklós Józsefné vezetésével, valamint Dráfi
Miklós színművész szavalata magyar és szlovák nyel -
ven.

Az istentisztelet után a két egyház képviselői sajtó -
tájékoztatót tartottak, amelyen a jelen lévő újságírók
elsősorban a partnerszerződés gyakorlati megvalósí -
tásával, jövőjével kapcsolatban tettek fel kérdéseket.
Gáncs Péter elmondta: a dokumentum próbája az,
hogy mi lesz belőle a hétköznapokban, a leírt szöveg
hogyan válik életté. Miloš Klátik püspök hangsú-
lyozta, hogy ez az irat egy keretszerződés, amely 
jó alapot ad a további együttműködésre, azonban 
a konk rétumoknak kölcsönös megegyezés keretében
kell megszületniük.

A nap lezárásaként a magyar és a szlovák egyház
küldöttsége Révkomáromban oldott hangulatú közös
ebéddel erősítette az egymás közötti kapcsolatokat.

Látogatás Eisenstadtban

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Eisenstadtba (Kismarton) látogatott 2012. április 19-
én Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus
Egyházkerület püspöke. Manfred Koch szuperinten -
denssel a közeljövő közös projektjeiről egyeztettek.
A tervek között szerepel egy közös, magyar és osztrák
területen is dolgozó gyülekezeti hittanár szolgálatba
állítása 2012 szeptemberétől, valamint egy evangéli-
kus történelmi helyeket összekötő vándorút kialakí -

Nemzetközi kapcsolatok



tása a határ mindkét oldalán, „a tolerancia útja” né -
ven. A megbeszélésen részt vett Otto Mesmer burgen-
landi esperes is.

Szemerei János az Olaszországi 
Evangélikus Egyház vendége volt

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Az Olaszországi Evangélikus Egyház (Evangelisch-
Lutherische Kirche in Italien, ELKI) 2012. április 25.
és 29. között Rómában tartotta éves zsinatát, amelyen
egyházunkat Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli)
Evangélikus Egyházkerület püspöke képviselte.

A zsinaton a költségvetés és a zárszámadás megtár -
gyalásán, valamint a választások lebonyolításán túl a
tagok a migráció témájával, annak egyházi vonat -
kozásaival foglalkoztak. Szóba került az olaszországi
evangélikusok Szlovéniába valamint Magyarországra
tervezett látogatása is, amelyre szeptember elején ke -
rül sor. Szemerei János az olasz evangélikusok meg -
isme résén kívül erősítette a szomszédos egyházakkal
való partnerkapcsolatot is. Így beszélgetést folytatott
többek között Geza Erniša szlovén püspökkel, illetve
az ausztriai protestáns egyház képviselőivel, Michael
Bünker püspökkel és Erwin Schranz vezetőségi taggal.

20 éves a bajor-magyar partnerkapcsolat
– Kerületünk küldöttei is részt vettek

a jubileumi találkozón

Forrás: nyugat.lutheran.hu

A bajor-magyar partnerkapcsolat hivatalos kezde -
tének huszadik évfordulóját ünnepelték 2012. októ -
ber 11. és 14. között Nürnbergben. A jubileumi na -
pok ra hazánkból mintegy ötszáz fő látogatott el:
énekkarok, ifjúsági csoportok, diakóniai és oktatási
intézmények, illetve gyülekezetek küldöttei. 

A Magyar országi Evangélikus Egyház részéről
Gáncs Péter elnök-püspök és Prőhle Gergely országos
felügyelő mellett Fabiny Tamás külügyi kapcsola -

tokért felelős püspök, Kákay István országos iroda-
igazgató és Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli)
Egyházkerület püspöke is képviselte egyházunkat 
a ta lálkozón.

Kerületünkből részt vettek többek között a csák-
vári gyülekezet és énekkar tagjai; a lébényi, a pápai
és a veszprémi egyházközségek küldöttei. Zenés-
táncos műhelyt tartott a balatonszárszói Evangélikus
Konferencia és Missziói Otthon igazgatója, Végh
Szabolcs és a Menyegző együttes. Az ifjúsági zene -
karok sorában pedig többek
között a győri Laza’C is fel-
lépett.

A szervezésben nagy sze -
repet vál lalt Cselovszky né dr.
Tarr Klára, az Ökume ni kus
és Kül ügyi Osz tály ve zetője,
bajor oldal ról pedig Holger
Manke és Claudia Dunckern.
Az eseményen jelen volt Mi -
chael Martin egyházfőtaná-
csos, a bajor tar to mányi egy-
ház Öku mené és Egyházi Élet Osz tályának vezetője
és dr. Heinrich Bedford-Strohm tartományi püspök is.

Osztrák-magyar lelkésztalálkozó
Révfülöpön

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Osztrák, magyar és szlovén lelkészek találkoztak egy-
mással 2012. október 22. és 24. között Révfülöpön. 
A kétévenkénti rendszerességgel, változó helyszínen
megrendezett, és német nyelven folyó konferencia 
a tapasztalatcserét és a kapcsolatépítést szolgálta. 
A résztvevők előadást hallhattak dr. Hafenscher
Károlytól az új liturgiával kapcsolatban. Koháry Fe-
renc, az összejövetelek egyik fő szervezője a dia -
szpórahelyzetben bevethető missziói lehető ségekről
beszélt. Esti áhítatot tartott Evelyn Bürbaumer szuper -
intendens-helyettes, a  Kővá góörsön tartott úrvacsorás
istentiszteleten pedig Otto Messmer őriszigeti lelkész
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prédikált. A vendégek a három nap során kirándultak
a Balaton-felvidéken, és megkóstolták a környék bo-
rait is.

Adventi sokadalom Kolozsvárott

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Hatodik alkalommal rendezték meg az adventi vásárt
a kolozsvári evangélikus gyülekezetben Advent első
vasárnapján, 2012. december 2-án. Az alkalom ün -
nepi istentisztelettel kezdődött, amelyen Szemerei
János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke

hirdette Isten igéjét. A liturgiában Adorjáni Dezső, az
Erdélyi Evangélikus Egyház püspöke, valamint Tóth
Zoltán esperes-helyettes, a beszterce-zselyki gyüleke-
zet lelkésze szolgált.

Az istentisztelet zenei keretét kántorként Horvát
Zoltán orgonaművész biztosította, közreműködött
Kovacsinszki Jolán és Szabó Adorján, illetve a beszter-
cei vegyeskar.

Szemerei János Ézs 55, 6-11 alapján tartott prédi -
kációjában elsőként a határokról beszélt. Az életünk
során átlépett határok, így minden adventi időszak is
azt jelzik, hogy még van lehetőségünk az Istennel való
találkozásra – mondta. Majd az Isten és ember közötti
távolságról szólva hozzátette: „Az a felfoghatatlan,
hogy a hatalmas Úr keres minket. Hogy neki fontos
ez a kis bolygó, a kisebbségben élő egyházak, a kicsi
népek.” Végül hangsúlyozta Isten szavának átformáló

erejét. „Isten igéje élettel akar megajándékozni min -
ket. Hogy az Ő szeretete valóság legyen az életünk -
ben” – fogalmazott.

Az úrvacsorás istentisztelet zárásaként került sor
Járosi Andor egykori kolozsvári lelkész emléktáblá-
jának felavatására, amelyet Kolozsi Tibor szobrász -
művész készített. A „Szamos-parti Wallenberg” életét
és munkásságát Horváth Anna alpolgármester mél -
tatta. Beszédet mondott Magdó János, Magyarország
kolozsvári képviseletének frissen kinevezett főkon-
zulja is. Az erdélyi származású, evangélikus főkonzul
arra biztatta a népes hallgatóságot, hogy kövessék
Járosi Andornak az emberség terén mutatott pél -
dáját.

Ezek után a templomudvaron megnyílt a hagyomá-
nyos adventi vásár, amelyen többek között a helyi
közösség vallásórásai, cserkészei és óvodásai, vala -
mint a Nőszövetség tagjai árusították a maguk által
készített kézműves termékeket. Külön standot kaptak
a zselyki egyházközségekből érkezett hívek. Adorjáni
Dezső püspök elmondása szerint minden megvásárolt
ajándék karitatív célokat szolgál. Így adományokat
gyűjtöttek például egy hároméves leukémiás kisfiú
támogatására, illetve a Dorcas szervezetnek is.

Győrben járt a finn nagykövet

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Bemutatkozó látogatásra érkezett Pasi Tuominen,
Finnország nagykövete Szemerei János püspökhöz, a
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület győri székházába
2012. december 12-én, szerdán. A találkozón részt
vett Peregi Dóra, a nagykövetség program koor diná -
tora és Baranyay Csaba kőszegi lelkész is.

A beszélgetés során szó esett a magyar és a finn
evan gélikus egyházak kapcsolatairól, valamint a ma -
gyarországi politikai és társadalmi helyzetről is.

A nagykövet ezt követően a győri Finn-Magyar Ba-
ráti Kör által meghirdetett „Ismerd meg Finnorszá-
got!” című vetélkedő döntőjén vett részt a Galgóczi
Erzsébet Városi Könyvtárban.
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Emléktáblát avattak 
Szépfalusi István tiszteletére

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Egyetlen magyarországi szolgálati helyén, Vértes -
kethelyen emléktáblát avattak a 80 éve született
Szépfalusi István (1932–2000) evangélikus lelkész
tiszteletére. A 2012. február 26-án, vasárnap délután
az evangélikus templomban tartott ünnepségen Sze -
me rei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egy-
házkerület püspöke szolgált igehirdetéssel. A liturgiá -
ban Szarka István esperes és Kadlecsik Zoltán helyi
lelkész működött közre.

Lk 19,40 alapján tartott prédikációjában a püspök
kiemelte: „Ma egy beszédes követ adunk át, amely
olyan kort idéz, amikor megpróbálták elhallgattatni
Jézus tanítványait. Hálával gondolunk arra, hogy
mégis voltak, akik beszéltek szavaikkal és tetteikkel.”
„Példájukból erőt meríthetünk, hogy ne csak a kövek
beszéljenek, hanem szóljon maga az Úr – bennünk és
általunk” – fogalmazott a püspök.

Az emléktábla leleplezését követően Adorján Ist-
ván helyi presbiter ismertette Szépfalusi István élet -
rajzát. Jókai Anna köszöntőjében így méltatta a lel -
kipásztort: „Igazi polihisztor volt, egyszerre író,
dip lo mata, szervező és lelkipásztor.” „Tudta, hogy
minden ember, minden igehirdető annyit ér, ameny-
nyit az igéből megvalósít az életében” – fogalmazott
az írónő. Antal Imre és felesége, Sebestyén Ágnes nép -
zenészek emlékműsora színesítette a megemlékező
istentiszteletet, amelyen részt vett többek között 
dr. Szépfalusi Zsolt, az ünnepelt egyik fia is, valamint
a gyülekezet korábbi lelkészei közül Selmeczi Lajos és
Csonkáné Szabó Magda. Adámi Mária

Templomfelújítási hálaadás Bicskén

Forrás: nyugat.lutheran.hu

A templom titkáról beszélt Szemerei János, a Nyugati
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke

azon az ünnepségen, amelyen a bicskei gyülekezet fel-
újított templomáért adott hálát. A 2012. április 30-án,
hétfőn délután tartott istentiszteleten a csákvári kórus
énekelt.

2Krón 6,18-21 alapján tartott prédikációját a püs -
pök három kérdésre építette fel. Az első: Kié a temp -
lom? „Isten háza. – fogalmazta meg a választ Szeme -
rei János – Egyrészt azért, mert Isten megtiszteli
jelenlétével, másrészt azért is, mert olyan anyagokból
építették, amelyeket Isten adott.” 

„De mire való a temp lom? – tette fel a második
kérdést. „Nem arra, hogy csak kívülről nézzük, mint
égre mutató jelet.” „A lényeg csak a templomon belül
érinthet meg minket, – hangsúlyozta – a lényeg ott
van, ahol Isten meg szó lal. A templom attól értékes,
hogy Isten beszél, szóba áll a népével. És aki hallgat
rá, annak megváltozhat az élete.”

Végül a harmadik kérdés: „Hogyan működik a
templom?” „Mindig úgy, hogy Isten tiszteli meg a je-
lenlétével. Így találkozási hellyé válik Isten és ember
között. És az embereken keresztül kiáradhat az áldás
a világra.”

A közgyűlésen Zászkaliczky Tamásné Göllner Zsu -
zsanna felügyelő asszony rövid tájékoztatást adott 
a felújítás történetéről, és megköszönte az országos
egyház, az önkormányzat, a testvéregyházak, valamint
a gyülekezeti tagok segítségét. Áldáskívánását fejezte
ki Szabó György kerületi felügyelő, Szarka István fejér-
komáromi esperes és Schermann Gábor tatabányai
lelkész. Mészáros Tamás egyházmegyei, illetve társ -
gyülekezeti felügyelő kiemelte, hogy a felújítás nem
jöhetett volna létre a csákvári, csabdi és bicskei közös -
ségek lelkésze, Szebik Károly nélkül.

Az istentiszteletet a templom mellett felállított
sátorban szeretetvendégség követte, majd a csákvári
kórus hangversenyére került sor, Szebik Ildikó veze -
tésével.
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A bicskei templom rövid története során hamar
megélte törékenységét. A második világháborúban
találatot kapott, és berendezése csaknem teljesen
leégett. De a templom oltárán a Biblia csodálatos
módon épen maradt. Isten gondoskodása megmutat -
kozott akkor is, és a mostani felújításban is ezt élte
meg, ezért adott hálát a gyülekezet.

Látni a távlatot
– beiktatták a Fejér-Komáromi 
Egyházmegye tisztségviselőit

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Újra megkapta a gyülekezetek bizalmát Szarka István,
a Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye espe-
rese és Mészáros Tamás egyházmegyei felügyelő. Fo-

gadalomtételükre, a többi tisztségviselővel együtt,
2012. május 4-én, pénteken délután került sor a csák-
vári templomban. Az esperest Bencze András és Kad -
lecsik Zoltán, a szolgálati ideje szerint legidősebb, il-
letve legfiatalabb lelkész iktatta be hivatalába. Az
igehirdetés szolgálatát Szemerei János, a Nyugati (Du-
nántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke végezte.

Magasság és mélység, ünnep és hétköznap szoros
összetartozásáról beszélt Mt 17,1-9 alapján tartott
prédikációjában a püspök. „Nagy ajándék, hogy az
ember időnként feljuthat a csúcsra, láthatja a táv -
latokat – fogalmazott –, de Jézus azt kéri tőlünk, hogy
menjünk le. A remény hírnökeként kell lemennünk.
Ez a küldetésünk.”

Az ünnepi istentiszteletet szeretetvendégség
követte. Itt többek között Katonáné dr. Venguszt Bea -
trix, Csákvár polgármestere köszöntötte a vendégeket,
majd gratulált Mészáros Tamás újraválasztott egyház-
megyei felügyelőnek, aki egyben a község alpolgár-
mestere is.                                                              A. M.

80 éves a székesfehérvári templom 
– ünnepi hetet szerveztek

Forrás: Fejér Megyei Hírlap / B. Kiss László,

és evangelikus.hu

Nyolcvan éve szentelték fel a me gyeszékhely evangé-
likus templomát, ez alkalomból szerveztek progra -
mokat a hétre.

A sorozat első alkalmaként 2012. május 8-án, kedden
zenés áhítatra gyülekezett össze a templomot szerető
közösség.

Az ünnepségen a gyülekezet alkalmi kamara kórusa
és -zenekara szolgált Szebik Attila vezetésével. Bach,
Händel, Purcell és Rachmanyinov darabjait szólal -
tatták meg igényesen. Kiváló szólisták és zené szek
tették különösen is élménydússá a kórus szolgá latát.
A két a capella megszólaltatott Rachmanyinov-darab
méltó zárása volt a zenés áhítatnak. 

Az ünnepségen részt vett Prőhle Gergely országos
felügyelő, Cser-Palkovics András, Székesfehérvár pol -
gármestere és Mészáros Tamás egyházmegyei felü-
gyelő.

Prőhle Gergely országos felügyelő köszöntésében
felidézte azt az alkalmat, amikor először látogatott
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ebbe a templomba. Édesanyja itt tanító zene tanár -
ként ugyanis elhozta őt is arra az ünnepségre, amelyet
az akkori lelkész, Nagy Tibor vezetésével tartottak 
a templom szentelésének negyvenedik évfordulóján.

Köszöntőjében elmondta azt is, hogy a templom
nemcsak falakat jelent, hanem – ahogy az ige is
mond ja – élő kövekből épült templomot. Ez a temp -
lom pedig személyes történelmünkben épül, talán
életünk egy-egy fordulójánál.  

Az igehirdetésben Bencze András lelkész 1Kor
1,4–9 alapján arról a gazdag örökségről beszélt, ame-
lyet ebben a templomban Istentől kapott a gyüleke-
zet. Az építészeti szépség mellett az akkori kor
számára fontos tartalom is örökség. A legnagyobb
örökség azonban – s itt az igehirdetés és a felügyelői
köszöntő gondolatai találkoztak – a folyamatosan
hangzó ige, Jézus Krisztus életformáló, életet meg -
tartó evangéliuma.

Szöveg: Bencze András.

Örökség és ígéret – hálaadó 
istentisztelet Székesfehérváron

Forrás: nyugat.lutheran.hu

A székesfehérvári templom 80. felszentelési évfor -
dulójára szervezett ünnepségsorozat zárásaként há-
laadó istentiszteletre került sor 2012. május 12-én. Az
alkalmon Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli)
Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdette Isten
igéjét.

Énekkel szolgált a kaposvári gyülekezet kórusa.

Finn-magyar ébredési napok 
Bakonycsernyén

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Sátrak fehérlettek a bakonycsernyei templom kert -
jében. Itt ünnepelték 2012. augusztus első hétvégéjén
a gyülekezet tagjai a messzi északról és a környékről
érkezett vendégeikkel az első finn-magyar ébredési
napokat.

Finnországból jött az ötlet – mesélte a szervező és
házigazda Szarka István fejér-komáromi esperes.
„Amikor először jártam ott, elvittek egy ébredési
ünnepre, ahol akkor talán húszezer evangélikus volt
együtt. És engem nem is a szám rendített meg, hanem
az, hogy ha tűzött a nap, ha szakadt az eső, ezeknek
az embereknek a nagy része ott ült, és hallgatta az ige-
hirdetéseket, énekeltek együtt, a kórus vezetésével.
Mellbevágó, felemelő érzés volt” – mondja. Azóta
kisebb-nagyobb csoportokkal több ilyen alkalmon is
megfordult. A legutóbbi, Ouluban tartott rendezvény
során gondolkodtak el azon, mi lenne, ha Magyar -
országon is megpróbálnának valami hasonlót csinálni.
Persze nem tömegméretekben, hanem egy kicsit ki -
sebb léptékben.

Ugyanakkor a finn-magyar ébredési napok a ba-
konycsernyei és a nivalai gyülekezet több mint húsz
éve fennálló partnerkapcsolatának az ünnepe is.
Ezért az első programpont az emlékezés és a hálaadás
alkalma volt. Erre meghívást kaptak az egykori cse-
rediákok, akik akár Bakonycsernyén finn ösztön dí -
jasként, akár Finnországban magyar diákként jártak,
és általában két szemesztert töltöttek egy-egy főisko-
lán vagy középiskolában, egy kis nyelvet, kultúrát
tanulva.

Mottóként a szervezők a Római levél 1. fejezeté-
nek 12. versét választották: „Bátorodjunk meg egymás
hite által”. Ennek jegyében zajlott a hétvége egész
programja, amelyet – a „felébredtek” hagyományai-
nak megfelelően – az igeorientáltság és az egyszerű-
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ség jellemzett. A templom mellett felállított sátrak
alatt gyűltek össze a résztvevők az igei alkalmakra, az
úgynevezett seurat-okra (összejövetelek). A fő témá -
hoz kapcsolódó bibliai textusokat meghívott előadók,
így többek között Zászkaliczky Péter nyugdíjas lelkész,
Bence Imre, a Budai Egyházmegye esperese és a finn
Heikki Hurskainen magyarázták. A tolmácsolás fela-
datát Papp Kinga Marjatta látta el.

Szombaton este közös koncertet adott a házigazda
közösség Örömhír kórusa, valamint a nivalai gyüleke-
zet énekkara és fúvós szextettje. A finn vendég zené -
szek a vasárnap délelőtti istentiszteleteken is aktív
szerepet vállaltak.

A súri evangélikus templomban augusztus 5-én dé-
lelőtt Martti Viljanen lelkész hirdette Isten igéjét Róm
1,12 alapján. A nyelvrokonsági kapcsolatnál is erő-
sebb kötelék a közös evangélikus hitünk – emelte ki
–, mert ezáltal sokkal mélyebb szinten érezzük, hogy
testvérei vagyunk egymásnak.

Ezt követően a bakonycsernyei istentiszteleten
Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
püspöke szolgált. 

„Aki felfedezi, hogy Isten munkálkodik az övétől
eltérő környezetben, a övétől eltérő szokások, gyakor-
latok között is, annak a figyelme előbb-utóbb a ke -
retektől a lényeg felé, Isten munkája felé fordul. Mert
valóban az a tapasztalatunk, hogy Ő munkálkodik.
Embereket megragad és átformál. Elveszi a félelmet,
megerősít és megújít. Átrendezi a belső fontossági
sorrendünket, békességgel ajándékoz meg. Még a re -
ménytelenségben is távlatot, kapaszkodót kínál” –
fogal mazott prédikációjában.

Lesz-e folytatás? Szarka Istvánék szeretnének ha-
gyományt teremteni: az ébredési napok alatt gyűjtött
kollektával is a következő találkozó létrejöttét akarják
támogatni. Sőt, elmondása szerint már néhány finn
lelkész is jelezte, hogy szívesen csatlakozna a magyar -
országi ébredési napok közösségéhez.

Adámi Mária

Dupla jubileum Oroszlányon

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Kétszázhuszonöt szál kardvirággal díszítették fel a
hívek az oroszlányi templomot, 1787-ben történt fel-
szentelésének jubileuma alkalmából. A gyülekezet
tagjai kétnapos ünnepséggel emlékeztek meg az év -
fordulóról, ugyanakkor adva hálát ötven éve fennálló
énekkarukért is. Így 2012. szeptember 15-én, szom -
baton délután került sor a gyülekezettörténeti kiállí -
tás megnyitójára, majd a kórus adott magas színvo -
nalú koncertet, amelyen Ittzés János nyugalmazott

püspök prédikált. Szeptember 16-án, vasárnap déle-
lőtt pedig ünnepi úrvacsorai istentiszteletet tartottak,
Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
püspökének szolgálatával.

Az alkalmon a liturgiát Farkas Etelka helyi lelkész
és Szarka István fejér-komáromi esperes végezte. Az
egyházközség ének- és zenekara Milán Zoltánné
vezetésével Johann Sebastian Bach 79. kantátáját
adta elő. Az énekek kísérésében segédkezett a plo -
chingeni testvérgyülekezet fúvószenekara is.

„Isten szabadításának megélése az élet különböző
területein örömmel tölti el a szívünket” – fogalmazott
Szemerei János Zsolt 126,1-3 alapján tartott igehir-
detésében. Majd arra hívta fel a résztvevők figyelmét,
a múltra visszatekintve lássák meg, hogy Isten végig
ott volt, kísérte eleiket is.

A közgyűlésen Sztruhár András felügyelő számolt
be a templomnak a kétszázhuszonöt éves jubileumra
végbement felújításáról. Prőhle Gergely, a Magyar -
országi Evangélikus Egyház országos felügyelője
köszön  tőjében a kórus szolgálatát méltatta. „A zene
ereje nem falakat rombol, hanem a Lélek templomát
építi” – mondta. Mészáros Tamás, az egyházkerület
felügyelője szintén arról beszélt, hogy az oroszlányi
énekkar kisugárzásának köszönhetően a fejér-komá -
romi egyházmegyében mára már tíz kórus működik.

Jókívánságait adta át többek között Szarka István
esperes, Takács Károly polgármester, valamint Stefan
Heinemann, a plochingeni testvérgyülekezet kép -
viselője. Köszöntőt mondott Timo Suutari lelkész is,
aki a finnországi Kuhmo evangélikus közösségének
üdvözletét hozta. Szabó Istvánné, a helyi szlovák
nemzetiségi önkormányzat elnöke pedig népviseletbe
öltözve, szlovákul és magyarul is szólt a jelenlévők-
höz.                                                            Adámi Mária
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Kis János műveltségi vetélkedő volt 
Győrújbaráton

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Kis János költő, műfordító, evangélikus lelkész és
szuperintendens életével és műveivel kapcsolatos
műveltségi vetélkedőt tartottak nyugdíjasok részére

2012. február 23-án, csütörtökön Győrújbaráton. 
A versenyen 11 négyfős csapat vett részt. A helyből
és a környékről érkezett nyugdíjasklubok tagjai ko -
moly felkészültségről tettek tanúbizonyságot.

A díjak kiosztását követően Szemerei János, a Nyu -
gati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püs pöke
emléklapot nyújtott át minden résztvevőnek. Ezt kö -



egész történetében felismerhetőek „a kegyelem füst-
jelei”, amelyekre mindig Isten szabadítása következik.
„Figyeljünk ezekre a jelekre ma is” – biztatta a gyü-
lekezetet.

Az istentiszteletet követő díszközgyűlésen Kiss
Miklós „történelmi pillanatnak” nevezte az alkalmat,
hiszen a gyülekezet hosszú idő után újra parókus
lelkészt kaphatott.

A korábban Mórichidán szolgáló, helyettesítő lel -
készek közül Szabó András vanyarci, és Farkas Ervin
bezi lelkész is jókívánságait adta át a lelkész nőnek.
Az ünnepség jó hangulatú szeretetvendég séggel zá -
rult.

Felszabadítva a szolgálatra 
– esperes- és felügyelőiktatás 

Győrújbaráton

Forrás: nyugat.lutheran.hu

A Győr-Mosoni Evangélikus Egyházmegye gyüleke-
zetei 2012. május 5-én, szombaton Győrújbaráton
ünnepeltek, abból az alkalomból, hogy sor kerülhetett
esperesük és egyházmegyei felügyelőjük beiktatására.
Kiss Miklós mosonmagyaróvári lelkészt, az újraválasz -
tott esperest Koháry Ferenc és Karsay Lajos lelkészek
iktatták be hivatalába. Az istentiszteleten Szemerei
János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházke-
rület püspöke hirdette Isten igéjét.

Az első diakónusok megválasztásának történetét
elevenítette fel ApCsel 6,1–7 alapján tartott prédiká -
ciójában Szemerei János. „Az egyházban szükség van
a munkamegosztásra – mondta –, azért, hogy egyes
embereket felszabadítsunk a legnemesebb szolgálat
végzésére.” Majd hangsúlyozta: „Az egyházmegye egy
közigazgatási szint: azért van, hogy a gyülekezetekben
jól folyjon a munka; hogy az igeszolgálat minél
tisztábban, minél jobban hangozzék. Az egyházban
mindennek erre kell irányulnia.”
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ve tően a jelenlévők átvonultak a győrújbaráti evangé-
likus templomba, ahol megkoszorúzták Kis János em-
léktábláját.

Isten kegyelmének füstjelei –
lelkésziktatás Mórichidán

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Több mint ötven elteltével ismét lelkészbeiktatást
ünnepelhetett a mórichidai evangélikus gyülekezet
2012. március 3-án, szombaton délután. Bakay Beatrix

személyében az első lelkésznő állhatott a Győr-Mo -
son egyházmegyében található egyházközség élére.
Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke hir-
dette Isten igéjét, a beiktatás szolgálatát pedig Kiss
Miklós esperes végezte.

Isten országa egy rejtett kincs – emelte ki Mt 13,44
alapján tartott prédikációjában a püspök. „De ez a
kincs megtalálható” – tette hozzá. „Akinek fölsejlik,
aki megérti, hogy micsoda értékeket rejt az Isten
közelsége, az Istennel való kapcsolat, annak az élete,
az értékrendje megváltozik. Úgy átalakítja az életét,
hogy ennek a kincsnek a szolgálata mindennél fonto-
sabb lesz.”

A beiktatott lelkésznő Ézs 49,8-10 alapján a kül -
detéséről beszélt, nagy lelkesedéssel. A mórichidai



A közgyűlésen elhangzott esperesi székfogla lójá -
ban Kiss Miklós felsorolta azokat a kihívásokat, ame-
lyekkel ma szemben kell nézniük az egyházi szolgá -
latban állóknak. Ilyen problémát jelent többek között
a szekularizáció, az elegyháziatlanodás, a kisközösségi
élet megszűnése, az elmagányosodás, az értékválság,
és az embertársaink iránti közöny. „Tudom, hogy
erőm és tudásom kevés. Segítséget az Úrtól várok. De
szükségem van a mellettem, velem szolgálók támoga -
tására is” – mondta a régi-új esperes.

Rátz András győrújbaráti felügyelő most első alka-
lommal beiktatott egyházmegyei felügyelőként áll -
hatott gyülekezete tagjai elé. Beszédében személyes
élettörténetéről szólt néhány szót, majd terveire tért
ki. „Azon fogok munkálkodni, hogy segítsem a gyü-
lekezeteket, hogy be tudják tölteni küldetésüket.
Szeretném az egyes gyülekezeteket közelebb hozni
egymáshoz” – fogalmazott.

Ezek után köszöntések következtek. Jókívánságait
fejezte ki többek között Sólyom Tibor, az előző ciklus
egyházmegyei felügyelője, Karsay Lajos helyi lelkész,
Bencze Imre budavári lelkész, esperes és Kissné Kárász
Rózsa, a kerület másodfelügyelője. Az esperesnek és
elnöktársának gratulált Juhászné Árpási Irma győrúj-
baráti és Nagy István mosonmagyaróvári polgár -
mester is.

A helyi gyülekezet jóvoltából az ünneplés gazdagon
terített asztalok mellett folytatódhatott, ahol a külön -
böző helységekből érkezett résztvevőknek lehetősé -
gük nyílt a gyülekezeti kapcsolatok elmélyítésére.

Hagyományteremtő egyházmegyei
missziói nap Győrött

Forrás: Evangélikus Élet

Egy héttel a Tatabányán megrendezett egyházkerületi
missziói nap után a Győr-Mosoni Egyházmegye
szervezett missziói napot pünkösd második napján,
2012. május 28-án a győri Öregtemplomban. 

Pünkösd hétfőn az egyházmegye templomaiban
nem tartottak istentiszteleteket, hanem Győrbe vár -
ták a megye népét. Szinte mindegyik gyülekezet
népes kül döttséggel képviseltette magát, mintegy há-
romszázötvenen jöttek el az eseményre. 

Gyülekezeti nap Győrújfalun

Forrás: Evangélikus Élet

Hatszáz meghívót küldtek ki a szervezők arra az evan-
gélikus találkozóra invitálva, amelyet az elmúlt hét
szombatján, 2012. június 9-én hagyományteremtő
szándékkal rendeztek meg első ízben Győr leány -
gyüle kezetében, Győrújfalun. A meghívottak közül
mintegy háromszázan jeleztek vissza valamilyen mó -
don, és közel kétszázan el is jöttek a találkozóra. 

Az egész napos rendezvényen a lelki töltekezés mel -
 lett piknikezéssel egybekötött kötetlen beszélgetés,
ismerkedés, lovaskocsis falunézés várta a ven dé geket.

225 éves 
a győrújbaráti evangélikus templom

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Egy jól sikerült Leader-pályázatnak köszönhetően
közösségépítő gyülekezeti napot szervezhettek az el-
múlt hét vasárnapján a győrújbaráti evangélikus gyü-
lekezetben. Ennek keretében adtak hálát kétszáz -
huszonöt éves templomukért is, illetve köszöntötték
a jubiláló konfirmandusokat.

Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a
Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püs -
pöke Jn 3,8 alapján hirdette Isten igéjét. „ünnep -
lésünk, hálaadásunk akkor lehet teljes, ha a forrást
megkeressük. Azt az erőforrást, amelyet Isten Lelke
ajándékoz” – mondta prédikációjában a püspök.

Karsay Lajos, a gyülekezet lelkésze köszöntőjében
így fogalmazott: „Nekünk itt kell otthon lennünk,
mert az Úr Jézus itt akar megszólítani minket.”
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Ráhangolódás 
– fiatalok istentisztelete Győrben

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Immár harmadszor került sor a Fiatalok istentiszte-
lete elnevezésű alkalomra 2012. szeptember 19-én,
szerdán este a győri Öregtemplomban. A Bogdányi
Mária evangélikus egyetemi lelkész által havonta egy-
szer szervezett program elsősorban a felsőoktatásban
tanuló diákokat szeretné megszólítani.

A hétköznap este tartott istentisztelet a rövid, egy-
egy adott témához kapcsolódó mondanivalón túl 
a liturgiai formák megismerésére, megtanulására is
szolgál. Az idei tanév első ilyen alkalmának mottója
a ráhangolódás volt. Az ifjúsági énekek kíséréséről és
vezetéséről a győri Laza'C együttes gondoskodott.

Bogdányi Mária a Zsid 4,7 alapján bontotta ki a
témát. Arra biztatta a hallgatóságot, hogy hangolód-
janak rá az új tanévre, egymásra, és a kommunikáló
Isten re, aki próbál nekünk csendeket teremteni. 

A ben sőséges hangulatú istentiszteletet követően
a résztvevők a gyülekezeti teremben közös teázással
kezdhették meg a ráhangolódás gyakorlását.

A következő Fiatalok istentiszteletére 2012. októ -
ber 17-én, este 19 órakor kerül sor. Erre is szeretettel
várnak minden érdeklődőt.

Két évszázada áll 
a kisbaboti templom

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Kétszáz éves jubileumot ünnepelt 2012. szeptember
23-án, vasárnap a kisbaboti evangélikus gyülekezet.
Az egyházközség harmadik, máig fennmaradt temp -
lomát 1813-ban szentelte fel Kis János akkori püspök.
Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati
(Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten
igéjét. A liturgiában Kiss Miklós győr-mosoni esperes
és Deák Ágota helyi lelkész működött közre.

A tíz leprás gyógyulásának története (Lk 17,11-19)
alapján a hálaadás fontosságára hívta fel a figyelmet
Szemerei János. „Köszönetet mondani mindig saját
magunk miatt kell. Aki hálát tud adni, az tudatára
ébred annak, hogy ajándékot kapott” – fogalmazott a
püspök. Majd hozzátette: az ajándékozó Isten taní -
tani akar minket a köszönetmondásra.

Az alkalmat követő közgyűlésen Sárközi Lászlóné
presbiter olvasta fel a gyülekezet és a templom törté -
netét. Zsédely Zsigmond felügyelő beszámolt a paró -
kia és a gyülekezeti terem felújításáról, ami kárpótlási
pénzből valósulhatott meg. Köszöntőt mondott Kiss
Miklós esperes, valamint Farkas Ervin bezi lelkész, aki
fél évig helyettesített Kisbaboton. Ő a szomszédos
gyülekezetek üdvözletét is tolmácsolta.

Ezek után a résztvevők átvonultak a megújult paró -
kiához, ahol sor került az épület, valamint a Német
József volt felügyelő által elkészített kis oltár meg -
áldására.

225 éves a bezi templom

Forrás: nyugat.lutheran.hu

A több mint négyszáz éve fennálló – és ezzel Magyar -
országon a legősibbek közé tartozó – bezi gyülekezet
2012. szeptember 29-én, szombaton délelőtt ünnepi
istentiszteleten adott hálát kétszázhuszonöt éves
temp lomáért. Igehirdetéssel Szemerei János, a Nyu -
gati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke szolgált. 
A li turgiában Farkas Ervin helyi lelkész működött
közre.

Jézus arra figyelmeztet, hogy biztos alapra kell
építkezni, emelte ki prédikációjában a püspök a
kősziklára épült ház példázatát (Mt 7,24-27) magya -
rázva. „A templomok túl akarnak mutatni saját
magukon. Helyet akarnak adni annak, hogy Isten
szólalhasson meg. Arra hivatottak, hogy Isten örök -
kévaló országába hívogassanak” – fogalmazott.

Az igei alkalmat követő díszközgyűlésen Horváthné
Bősze Katalin ismertette a gyülekezet történetét.
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Köszöntőt mondott többek között Jánosa Attila,
a győr-mosoni egyházmegye esperes helyettese, Ko -
háry Ferenc lébényi lelkész, aki korábban Beziben és
a hozzá tartozó Enesén szolgált, és Bősze Kornél helyi
polgármester.

Az ünneplés szeretetvendégséggel zárult, ahol a
gyülekezet tagjai saját készítésű ebéddel vendégelték
meg a jelenlévőket.

Az emberi felelősség felvállalásáért is
könyörögtek – teremtésünnep 

Felpécen és Kajárpécen

Forrás: evangelikus.hu

2012 októberének második hétvégéjén immáron har-
madik alkalommal tartották meg a felpéci és kajár -
péci gyülekezetben az aratási hálaadással egybekötött
teremtés ünnepét. 

A vasárnapi istentiszteleten a terményekkel feldíszí-
tett oltár előtt a földi javakért való hálaadás mellett
számba vették azokat az emberi mulasztásokat is,
amelyekkel hozzájárulunk a teremtett világ állapo -
tának romlásához. Egyben könyörögtek azért, hogy
az emberek megtalálják a helyes utat, és hogy legyen
erejük felvállalni azt a felelősséget, amelyet az Úr -
istentől kaptak.

Szombaton a gyerekekkel egy délutáni foglalko-
zásra gyűltünk össze, ahol éneklés és játékos ismeret-
terjesztés mellett az újrahasznosításnak – kiemelten

a papír újrahasznosításának – a lehetőségeiről beszél-
gettek a győri Reflex Környezetvédő Egyesület mun -
ka társának segítségével. A gyerekek a gyakorlatban
is kipróbálhatták az újrahasznosítást: régi újság -
papírból saját kezük munkájával őszi falevelekkel dí-
szített papírt „varázsolhattak”.

A hétvégét vasárnap délután filmklubbal zárták,
ahol levetítették Yann Arthus-Bertrand Otthonunk
című képkölteményét bolygónkról és annak törékeny

egyensúlyáról. A film a világ több mint ötven orszá -
gába kalauzol el bennünket, miközben csodákkal,
kér désekkel és aggodalommal teli képsorai egyszerre
tanítanak és ösztönöznek cselekvésre.  

Szöveg és fotó: Jerabek Cserepes Csilla

Felújították a felpéci templomot

Forrás: nyugat.lutheran.hu

A Győr-Mosoni Egyházmegyéhez tartozó felpéci
evan gélikus templomot még a türelmi rendelet előtt,
1776-ban kezdték építeni. Felszentelésére 1777-ben
került sor. A tornyot azonban csak 1794-ben építettek
hozzá. Az ősi templom legújabb kori felújítása érde -
kében megtett első lépések még az ezredfordulóhoz
köthetőek. Akkor, a gyülekezetben helyettes-lelkész -
ként szolgáló Jankovits Béla adománygyűjtés elindítá-
sával és a felújítási tervek elkészítésével indította el
az akkori költségvetés alapján 89,5 millió forintba
kerülő munkát. Később azonban a halaszthatóbb
munkálatok elhagyásának köszönhetően sikerült a
költségeket 57 millió forintra lecsökkenteni. Tizenkét
évvel az első lépések megtételét követően a munká -
latok már Smidéliusz Andrásnak, a gyülekezet mostani
lelkészének irányításával fejeződtek be.

A templomfelújítás részleges befejezését 2012.
október 21-én, vasárnap hálaadó istentisztelettel
ünne pelte meg a gyülekezet. Az alkalmon Szemerei
János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke
szolgált igehirdetéssel. 
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Az oltári szolgálatban Jan kovits Béla ny. esperes,
Kiss Miklós jelenlegi esperes és Smidéliusz András
vett részt. A püspök a hálaadó ünnepre invitáló
meghívón szereplő igéről prédikált. „Leborulok szent
templomodban, és magasztalom nevedet” (138. Zsolt.
2). Az ünnepi alkalmon fellépett, és énekkel szolgált
a kajárpéci kórus.

A hálaadó istentiszteletet ünnepi díszközgyűlés
követte. Itt Smidéliusz András röviden ismertette 
a fel újítás menetét. Köszöntést mondott Mészáros
Tamás egyházkerületi felügyelő, Rátz András egyház-
megyei felügyelő és Szemerei János.

A felújítás azonban itt még nem fejeződött be. 
A templom homlokzatának, tornyának, további be-
rendezéseinek és orgonájának renoválása, illetve
restaurálása még várat magára. A munkák elvégzé-
sére azonban az igen magas költségek miatt, ami
becslések szerint elérheti az akár 40-50 millió forintot
is, csak egy újabb pályázat keretében nyílhat lehe -
tőség.                                               Szöveg: Kiss Miklós

Fotó: Adámi Mária

Szeretetvendégség 
Csikvándon

Forrás: evangelikus.hu.

A szokásos őszi szeretetvendégségen 2012. november
25-én, vasárnap délután találkoztak a falu evangéli-
kusai és a gecsei és szerecsenyi gyülekezetek tagjai.
Ez az alkalom mindig fontos esemény az egyházkö-
zség életében. Ebben az évben Csikvánd vendég -
szerető közössége fogadta a pesthidegkúti gyülekezet
énekkarát és lelkészét, Fodor Viktort. Hamar kiderült,
hogy kevés lesz a 80 ülőhely, hiszen száznál is többen
voltunk együtt.

A szeretetvendégség elején a csikvándi énekkar
népdalokkal alapozta meg a délután hangulatát. Ezu-
tán Fodor Viktor lelkész a vasárnap igéje alapján

tartott áhítatot. Majd a csikvándi gyerekek az új egy-
házi esztendő küszöbén adventi verseket mondtak el.
A gyerekek után a pesthidegkútiak kórusának előadá-
sában egyházi dallamokat hallhattunk, a vendéglátó
közösség nagy tetszésére.

Bácsi János helyi lelkész előadásában adventről, az
adventi szokásokról szólt. Ehhez kapcsolódva Kalmár
Ede gecsei gondnok előadásában a néhai lovász pa -
tonai evangélikus lelkésznek, Szalay Mihálynak még
nem publikált, Szeretnék című megható verse hang-
zott el.

A kötött programot a csikvándi énekkar népda lok -
kal zárta. A sütemények és a tea mellett még sokáig
beszélgettek a vendéglátók és a vendégek. Már ezen
a délutánon elhatározták, hogy máskor is szívesen
találkoznának egymással.

Szöveg: Bácsi János. 

„Ádventi vendégség” 
– fiatalok istentisztelete Győrben

Forrás: nyugat.lutheran.hu

„Ádventi vendégség” címmel került sor a fiatalok is-
tentisztelete decemberi alkalmára 2012. december
12-én, a győri Öregtemplomban. Bogdányi Mária
egyetemi lelkész Lk 9,12-17 alapján arról beszélt,
hogy Jézus gondoskodik testi és lelki táplálékunkról
is.

„Jézus megáldja azt, amit elé teszünk, amit rá bí-
zunk. Megáldja életünket, tanulmányainkat, párkap -
csolatunkat, ha kérjük” – fogalmazott a lelkésznő.
Majd a „12 tele kosár” szimbolikus jelentésére utalva
hozzátette: Isten áldásából nem lehet kifogyni.

Az immár havi rendszerességgel zajló, hétköznap
este tartott istentiszteleten ismét a Laza'C együttes
tagjai zenéltek és kísérték az énekeket. Az alkalmat
követően pedig szeretetvendégségre került sor, me -
lyen a fiatalok egyre gyarapodó közössége beszélget-
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A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye
tisztségviselői

                                            Esperes:    Smidéliusz Zoltán              E-mail: smidelz@freemail.hu
                                                                                                            zoltan.smideliusz@lutheran.hu
                Egyházmegyei felügyelő:    Dr. Hári Tibor                    E-mail: harit4@t-online.hu
                             Espereshelyettes:    Deme Dávid                        E-mail: david.deme@lutheran.hu
 Egyházmegyei felügyelőhelyettes:    Kiss Bódog Zoltán

                           Gazdasági felelős:    Nagy Ágnes
                     Számvevőszéki elnök:    Krihó József
                       Számvevőszék tagjai:    Deme Dávid, Kováts Péter, Sikter János

 Evangélizációs és missziói felelős:    Szigethy Szilárd
                                Ifjúsági felelős:    Pongrácz Máté
                                    GAS-felelős:    Koczor György
                        Egyházzenei felelős:    Koczor György
                       Gyűjteményi felelős:    Dr. Jáni János

                     Jelölőbizottság tagjai:    Czöndör István, Dubovay Géza, 
                                                              Nagybocskai Tamás, Dr. Reinhardt Miklós

                                                 Egyházkerületi közgyűlési tagok

                              Lelkészi küldött:    Deme Dávid
                  Lelkészi küldött póttag:    Smidéliuszné Drobina Erzsébet
                       Nemlelkészi küldött:    Teke Ilona
           Nemlelkészi küldött póttag:    Németh Lajos

                                                 Zsinati tagok

                              Lelkészi küldött:    Smidéliusz Zoltán
                           Lelkészi póttagok:    Lampért Gábor, Koczor György
                       Nemlelkészi küldött:    Kendeh Gusztáv
                    Nemlelkészi póttagok:    Szmodics Zoltán, Dr. Horváth József

Somogy-Zalai Egyházmegye 
Esperesi Hivatala

H-8856 Surd, Hősök tere 15.
Tel.: (+36) 93/377-015; (+36) 20/824-5235

Honlap: http://somogyzala.lutheran.hu
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Amikor Belső-Somogy megmozdul... 
– Házi hittanverseny és Keresők 
istentisztelete volt Kaposváron

Forrás: evangelikus.hu

Immár hagyományosnak mondható, hogy Kapos -
váron február végén, március elején a megyei és
országos hittanversenyt megelőzve az iskolás csapa-
tokat kihívják a kaposvári gyülekezet valamely kor -
osz tályának tagjai. Az idei, 2012-es évben sem volt ez
másként, a négy hittanversenyes korosztály öt csapa-
tát kihívta versenyezni két szülőkből álló, egy egyete-
mistákból álló és egy gimnazistákból álló csapat. Így
közel negyven versenyző készülődött március 3-án,
délután három órakor a gyülekezet termében a meg -
mérettetésre. A verseny anyagát helyi peda gó gusok
állították össze. 

A közel másfél órán át tartó küzdelemnek a győz-
tese végül az 5-6. osztályos csapat lett, akik jutalom-
ban részesültek. Második helyen az egyetemisták, míg
harmadik helyen a konfirmandus szülőkből álló csa-
pat végzett, akik nagyszerű hajrával, fél pont előnnyel
tudtak végül a dobogóra állni. A hittanverseny egy
közös kép elkészítésével zárult. 

Közvetlenül a hittanverseny után kezdődött egy
kivételes istentisztelet. Minden versenyzőt és érdek -
lő dőt várt már a különleges állomásokkal berendezett
kaposvári templom, ahol az első kaposvári keresők is-
tentisztelete vette kezdetét.

Az alkalmat gyülekezetünk zenekara tette még
köz vetlenebbé, akik közel fél éve zenélnek együtt, és
mind a családi istentiszteleteken, mind egyéb gyüle-
kezeti rendezvényeken nagy lelkesedéssel működnek
közre.

Az istentiszteleten két felnőtt is kérte Isten drága
szent ségét, így kezdésként az ő keresztelésükre került
sor. 

Az igei szolgálatot Kőszeghy Miklós ecsenyi lelkész
végezte, akit gyülekezeteiből pár fiatal is elkísért. 
De voltak Kaposváron kívül Kadarkútról, Jutából,
Kapos füredről és Toponárról is evangélikus fiatalok
a márciusi délutánon. 

Az istentisztelet végén gyertyagyújtásra, emlékke-
resztségre, személyes áldásra és imádságírásra is volt
lehetőség. A sok-sok ima végül a vasárnapi istentisz-
telet imádságának alkotója lett. 

A hosszú szombatot szeretetvendégség zárta, ahol
örömmel mesélte mindenki élményeit a tartalmas dé-
lutánról és tervezgette a következő alkalmat.

Szöveg és fotó: Pongrácz Máté. 

120 liter gulyásleves, 
20 zsák ruha, 2 kosár játék 

– Tabon 2012. március 3-án jótékonysági
ételosztást tartottunk a templomkertben

Forrás: tab.lutheran.hu
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Várakozáson felüli érdeklődés övezte a mai jótékony-
sági akciónkat. Az utolsó csepp gulyásleves is elfo-
gyott, sőt, sajnos néhány később érkezőnek már nem
is jutott. Sokan találtak maguknak ruhákat, a gyere-
kek játékokat. Megrendítő és örömteli is volt ez az al-
kalom.

Nagyon jó volt látni, hogy gyülekezeti tagok és az
ifjúság is aktívan kivette a részét a szolgálatban.

Köszönjük a támogatóknak, a segítőknek, a szaká -
csoknak a segítséget!

Istené a dicsőség a szép napsütésért, a testvéri sze -
retetért!

Először adták át a kaposvári 
evangélikus gyülekezetért-díjat

Forrás: Evangélikus Élet

A Kaposvári Evangélikus Egyházközség presbité -
riuma ez év február 2-án hozott határozatot egy díj
alapításáról, amellyel a kaposvári gyülekezetért, an -
nak fejlődéséért, növekedéséért sokat tevő szemé -
lyeket kívánja elismerni. A Kaposvári Evangélikus
Gyülekezetért díjat és mellé a templom kapuját
ábrázoló emlékplakettet egyhangú presbiteri döntés-
sel elsőként dr. Horváth Józsefnek, az egyházközség
leköszönő felügyelőjének ítélték oda. 

A díj átadására március 4-én úrvacsorás istentisz-
telet keretében került sor a kaposvári evangélikus
templomban. A díjat Kováts Péter, a gyülekezet meg -
választott felügyelője, Nemes-Vecseráné Schmidt Juli-
anna presbiter és Pongrácz Máté lelkész adták át a ki -
tüntetettnek.

Indulás új parancsolattal 
– beiktatták a somogy-zalai egyházmegye

elnökségét és tisztségviselőit

Forrás: Evangélikus Élet

A Somogy-Zalai Egyházmegye ünnepi istentisztele-
tére gyülekeztek a hívek 2012. május 12-én a nemes -
pátrói templomba. A régi-új esperes, Smidéliusz
Zoltán gyékényesi-nemespátrói lelkész, valamint a fe-
lügyelő, dr. Hári Tibor ügyvéd és az egyházmegye
tisztségviselőinek fogadalomtétele és beiktatása előtt
Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
püspöke hirdette Isten igéjét. 

III. motoros istentisztelet 
Balatonbogláron

Forrás: balatonboglari-hirhatar.hu, és

evangelikus.hu 

Immár harmadik alkalommal rendezték
meg 2012. május 13-án a balatonboglári
evangélikus templomban a motoros isten-
tiszteletet, amelyen a helyi és környékbeli
kétkerekűek tulajdonosai vettek részt. 

Még a rendszeresen templomba járók
között is meglepetést okozott a gyalogos fel-
járón a bejárathoz felgördülő kétkerekűek
látványa, amelyek a posta melletti parko -
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lótól rendőri felvezetéssel érkeztek az istentiszteletre.
A tényleg szelíd motorosokat Czöndör István lelkész
fogadta, aki erre az alkalomra különleges programot
állított össze. 

Az ünnepi istentiszteleten fellépett a Seven Houses
Gospelkórus, majd a lelkész megáldotta az oltárra he-
lyezett sisakok tulajdonosait is. A program pedig kö -
zös ebéddel és útiáldással zárult.

Szöveg: Sz. L.

Emléktáblát avattak Barcson

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Hálaadással emlékeztek meg Fuchs Pál egykori levita
tanítóról és Molnár Lajos lelkészről leszármazottaik
és a barcsi gyülekezet tagjai 2012. július 22-én, vasár -
nap délután. Ebből az alkalomból emléktáblát avat-
tak, amelyet a lelkészi hivatal homlokzatán helyeztek
el. Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette
Isten igéjét. A liturgiát Smidéliusz Zoltán somogy-

zalai esperes és Györgyi Zsolt csurgói gyülekezeti
munkatárs végezte.

„Emlékezni azért fontos, hogy a kapaszkodót
lássuk – mondta Zsid 13,7-8 alapján tartott prédiká -
ciójában a püspök. – Azt a Jézus Krisztust, aki tegnap,
ma és mindörökké ugyanaz.” „Érdemes felfedezni az
előttünk jártak hitét – fogalmazott. – Kapaszkodót
találni annál, aki a törékeny embernek az örökké -
valóságot, a bűnösnek a bocsánatot közel hozza.”

A barcsi gyülekezet történetébe Somogyiné Kar va -
lics Rózsa adott bevezetőt. Az egykori levita tanító
életrajzát unokája, Barátossy Jenő ismertette. 
Az éppen száz éve született Molnár Lajosról fia, Prof.
Dr. Molnár Péter emlékezett meg. Györgyi Zsolt pedig
Fónyad Pál nagykanizsai lelkész gondolatait tolmá -
csolta.

Szeretettel köszöntötték a közösséget a korábban
itt munkálkodó Smidéliusz Zoltán esperes, és Sikter

János porrogszentkirályi lelkész is. Az alkalom fényét
emelte a helyi német kórus éneke, valamint Haga
Kálmán és lánya, Réka fúvószenei szolgálata. Az
ünnep séget szeretetvendégség követte a régi paró -
kián, ahol a jelenlévők egy kiállítás keretében Fuchs
Pál és Molnár Lajos munkájának dokumentumait is
megtekinthették.

Somogyi koncertturnén a kaposvári
LéleKvár

Forrás: evangelikus.hu

A LéleKvár együttes 2011 szeptemberében alakult
Kaposváron, az evangélikus gyülekezetben. Az ala-
pító fiatal felnőttek elsőként azt a célt tűzték ki ma -
guk elé, hogy a gyülekezet családi istentiszteletein
tapasztalható megnövekedett létszámhoz olyan zenei
színvonalat biztosítsanak, amely még vonzóbbá teheti
a kereső családoknak az istentiszteleti alkalmakat. 

A nagy sikert látva és a sok bátorító szót meghallva
a zenekar nagyobb célokat tűzött ki maga elé. Egy
olyan repertoárt kezdtek kialakítani, amely egyszerre
hordozza az evangélikus zenekarok sajátosságait, mé -
gis kilép annak keretei közül. Sok munka és rengeteg
próba eredményeként végül zenészeink eljutottak
több egyházmegyei, sőt egy országos rendezvényre is.
2012 nyarán a Szélrózsa IX. országos evangélikus if-
júsági találkozón nemcsak a kisszínpadon, de a so -
mogy-zalai sátorban is nagy sikerű koncertet adtak.

Az év zárásaként és az új munkaév kezdetén végül
egy koncertsorozatot szervezett az együttes vezetője,
Hricó Iván. Ezek az alkalmak bizonyos értelemben 
a búcsúzásról is szóltak, hiszen a zenekar két tagja
egyetemi tanulmányok miatt elhagyja Kaposvárt, bi-
zonyos értelemben azonban valami újnak a kezdetét
is jelentette, hiszen megfogyatkozva is tovább akar-
nak zenél ni a Kaposváron maradt tagok.

A sorozat első állomásaként a Kaposvári Metodista
Egyházközség vendége lehetett a zenekar, majd 2012.
szeptember 16-án a Kaposvári Evangélikus Egyház-
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község tanévnyitó istentiszteletén zenéltek nagy siker -
rel. Ez az istentisztelet egyben adománygyűjtő alka-
lom is volt, hiszen nagy álma a kaposvári gyüleke -
zetnek és a zenekarnak, hogy egy CD-t adjanak ki 
a zenekar elmúlt évi munkájából. Amennyiben erre
nem kerül sor, akkor pedig új hangszerek és eszközök
beszerzésével szeretnék a fiatal felnőttek segíteni az
új zenészgeneráció felnövekedését a kaposvári evan-
gélikus gyülekezetben.

A délelőtti kaposvári szereplést aztán követte egy
tabi fellépés. A zenekar Tab és a környező evangéli-
kus közösségek gyülekezeti napjára volt hivatalos,
ahol közel egyórás koncert keretében tettek bizony-
ságot Isten szeretetéről.

A sorozat zárásaként végül 2012. október 23-án 
a Kaposvári Baptista Egyházközség látta vendégül a
LéleKvárt. Szebenyi Ágnes, a zenekar énekese ismét
elkápráztatta hangjával a nagyközönséget, olyan han-
gulatot teremtve, ahol a hallgatóság egészen közelről
élhette meg Isten hatalmas szeretetét. Erre az alka-
lomra sok evangélikus gyülekezeti tag is összegyűlt,
hiszen pár hónapig biztosan az utolsó fellépését lát -
hatta a nagyközönség az együttesnek.

A koncertsorozat zárásaként reménységünk lehet,
hogy a keresztyén zene szeretete összeforrasztotta 
a LéleKvár együttest. Így talán lesz is folytatás, hiszen
lépten-nyomon érezni lehetett, milyen nagy szüksége
van az embereknek itt, Somogyban a keresztyén zene
csodálatos dallamaira. Mert ha csak pár percre is, de
az együttes zenéjét hallgatók kizökkentek a hétköz-
napokból, és közelebb kerültek ahhoz az Istenhez, aki
az élet Ura és Megváltója.

Szöveg: Pongrácz Máté

Az igazi rekreációs központ 
– 125 éves a gyékényesi templom

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Gyékényesen, a somogy-zalai egyházmegye legna -
gyobb templomában ünnepeltek jubileumot a hívek
2012. szeptember 23-án, vasárnap délelőtt. Az ünnepi
alkalmon Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egy-
házkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A litur giá -
ban Smidéliusz Zoltán esperes, helyi lelkész működött
közre.

A naini ifjú feltámasztásának története (Lk 7,11-
17) alapján a püspök arról beszélt, hogy van Valaki,
aki szembejön a fájdalmas csoporttal, keresztezi a te -
metőbe igyekvők útját. A Jézust követő csapatnak az
élet a küldetése. Szemerei János ezután hangsúlyozta:
„Az igazi rekreációs központok Isten házai, ahol
létrejöhet a találkozás azzal, aki az élet ígéretét hozza

a halál árnyékában járóknak.” Majd hozzátette, hogy
azért épült ez a templom, hogy az újjáteremtés, meg -
újulás helyszíne legyen.

Az úrvacsorás istentiszteletet követő közgyűlésen
elsőként Smidéliusz Zoltán beszélt a templom és a
gyü lekezet történetéről. Köszöntőt mondott dr. Hári
Tibor egyházmegyei felügyelő, valamint Sikter János,
a szomszédos porrogszentkirályi egyházközség lel -
késze.

A bensőséges hangulatú megemlékezés közös
ebéddel zárult.

72 óra kompromisszum nélkül 
a kaposvári evangélikus gyülekezetben

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Kaposváron első ízben került megrendezésre a 72 óra
kompromisszum nélkül című országos önkéntes akció,
amelyet minden évben október második hétvégéjére
hirdet meg az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány. 

Ezen a hétvégén fiatalok és családok kisebb-na -
gyobb csoportja három napon, azaz 72 órán keresztül
teljesít közhasznú feladatokat országszerte. A felada-
tok és lehetőségek között szerepelhet intézmények,
játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítség -
nyújtás, kulturális műsorok szervezése és egyéb tevé -
keny ségek.

Idén a Kaposvári Evangélikus Egyházközség is
csat lakozott az akcióhoz Pongrácz Máté lelkész veze -
té sével. A gyülekezet tagjai a Deseda-tó környeze té -
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nek megtisztítását tűzték ki célul 2012. október 12-én.
Jó pár család és sok fiatal gyülekezett éppen ezért
szombat délután az evangélikus templom előtt, hogy
kerékpárral útnak induljanak a Deseda felé. A csa-
patban az elsős korú iskolásoktól egészen a nyugdíjas
gyülekezeti tagig megtalálható volt minden kor -
osztály.

A Desedára érkezés után Kovács Gábor halőr fo-
gadta az önkénteseket és számolt be a Deseda kör -
nyé kének helyzetéről, és örömét fejezte ki, hogy
vannak segítő kezek a tó körül. Egy rövid eligazítás
után három csoportra oszlott a segítők társasága, és
elkezdődött a szemétszedés.

Másfél óra lelkes munka után végül közel 10 zsák nyi
szemét gyűlt össze. Az eredményes munka nem csak
azért volt különösen is jelentős, mert sok szemét től
megszabadult a környezet, de megtanította a részt -
vevőket arra is, hogy mennyi kárt okoz akár egy-egy
darab szemét eldobása is, és mennyi munkát jelent
mindennek összetakarítása.

A tartalmas nap végén a strandbüfénél a lelkes
résztvevőket nagyszerű paprikás krumpli várta, amit
az evangélikus gyülekezet egyik tagja készített el.

Az evangélikus gyülekezet jövőre is kíván önkéntes
akciókat szervezni. A mostani alkalomról és a 72 óra
kompromisszum nélkül sorozatról további informá-
ciók megtalálhatók az alábbi honlapon: 

http://72ora.oki-iroda.hu/, illetve
a Kaposvári Evangélikus Egyházközség honlapján: 

http://kaposvar.lutheran.hu 
Szöveg és fotó: Pongrácz Máté

Ifjúsági hétvége Somogy-Zalában

Forrás: kaposvar.lutheran.hu

Első ízben került megrendezésre a Somogy-Zalai
Egy házmegyében az evangélikus ifjúság számára az

egyházmegyei ifjúsági találkozó. A gyerekcipőben
járó találkozón zömmel kaposvári fiatalok vettek
részt, de örömmel volt közöttünk egy gyékényesi és
jó pár porrogszentkirályi fiatal is.

A találkozó 2012. október 19-től 20-ig, két napig
tartott. A péntek esti érkezés kalandosra sikeredett,
hiszen a vonattal érkező fiatalok egy távolabbi vasúti
megállóban szálltak le, de szerencsére a gyékényesi
gondnok úr segítségével minden fiatal megér kez -
hetett a szállásra. A szépen felújított parókián jól
megszokott környezet várta az érkezőket. A szállás
elfoglalása után vacsora, majd zenélés, éneklés és egy-
házmegyei IFI vette kezdetét. A téma az alábbi volt:
„Evangélikus vagyok”.

Érdekes volt látni és hallani, ahogyan örömmel új -
sá golták a fiatalok, milyen büszkék arra, hogy evangé -
li kusok lehetnek, milyen jó, hogy gyülekezeteink nyi -
tottak, befogadóak és nem olyanok, ahova az ember
a túlzott elvárások miatt be se mer lépni. A feladat
végül egy tabló elkészítése volt: mi az, ami leg job ban
jellemzi az evangélikus gyülekezeteket? A rend kívüli
IFI után játékra és további éneklésre került sor.

Szombat reggel a program áhítattal folytatódott,
melyet Pongrácz Máté, az egyházmegye ifjúságért fele -
lős lelkésze tartott. Az áhítat után csoportos foglalko -
zás következett, melyben két részre oszlott a közös ség,
egy konzervatív és egy modern evangélikus cso port -
ra, akik egymással vitázva próbálták kialakítani a jövő
evangélikus egyházát. Egészen izgalmas volt átélni
azt, hogy a fiataloknak véleményük van az egyházról,
szívesen formálnák, alakítanák, szívesen viselnének
gondot róla!

Ebéd után végül egy a tévéből már jól ismert játék
következett, melynek címe: Egy perc és nyersz. A ha-
talmas koncentrációt igénylő játék végül döntetlennel
zárult. Mindenki győzött, aki játszott.

Hazautazás előtt záróimádsággal búcsúzott min -
den kitől Sikter János, porrogszentkirályi lelkész.
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Reméljük, lesz a találkozónak folytatása és még
több gyülekezetből, még több fiatal meghallja legkö -
zelebb a hívást!                         Szöveg: Pongrácz Máté

Megújult templomok Somogy-Zalában 
– ünnepelt a nemespátrói 
és a szepetneki gyülekezet

Forrás: nyugat.lutheran.hu

A somogy-zalai egyházmegyében két templom meg -
úju lásáért adtak hálát a hívek 2012. októbert 28-án
vasárnap. A gyékényesi egyházközséghez tartozó
Nemes pátrón délelőtt, Nagykanizsa társgyüleke ze -
tében, Szepetneken pedig délután tartottak ünnepi is-
tentiszteletet. Mindkét alkalmon Szemerei János, a
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette
Isten igéjét.

A gyékényesi férfikar és a helyi konfirmandusok
éneke keretezte a nemespátróiak ünnepét. Szemerei
János 2Kir 22,11 alapján arról beszélt, hogy Jósiás
király idején a szentély külső felújítása belső átala -
kulást indított el. „Mi más vágyunk lehetne, mint hogy
ez a felújított templom is az Isten műhelye legyen” –
fogalmazott.

A közgyűlésen Smidéliusz Zoltán esperes, helyi
lelkész ismertette a renoválás történetét, amely Lea -
der-pályázat keretében valósulhatott meg. Kiemelte,
hogy mély benyomást tett rá az az összhang, amelyet
megtapasztalt a lebonyolítás során.

Köszöntőt mondott többek között Szászfalvi László
miniszteri biztos, Mészáros Tamás kerületi felügyelő,
dr. Hári Tibor egyházmegyei felügyelő, valamint Zöld -
vári Ákos, Gyékényes alpolgármestere is. Muntag
András, a Magyarországi Evangélikus Egyház zsina -
tá nak világi elnöke ezen az alkalmon adta át Smidé -
liusz Zoltánnak a korábban zsinati elnökként végzett,
sokéves munkáját elismerő oklevelet.

Délután az egyházmegye népe Szepetneken foly-
tatta az ünneplést. Együtt örültek annak, hogy a száz -
kilencven éves templom újra régi fényében pompáz -
hat. A püspök úr Róm 11,18 alapján a gyökerek
ápo lásának fontosságáról prédikált. „A gyökér az,
ami tart. – Mondta, majd hozzátette – Jézus az, aki az
igazi életet jelentő tápanyagot adja.”

A település német eredetéről való emlékezést
szolgálta az általános iskolások éneke, valamint a
Királyi Pál kórus műsora.

Az úrvacsorás istentiszteletet követő közgyűlésen
Deme Dávid, a gyülekezet lelkésze beszámolt az el-
végzett munkákról, amelyekhez az anyagi eszközöket
a pályázati forrás mellett adományokból sikerült biz-
tosítani. A köszöntések sorában megszólalt Smidé -
liusz Zoltán esperes, Mészáros Tamás kerületi fel -
ügye lő és dr. Hári Tibor egyházmegyei felügyelő
mel lett Pfeifer Zoltán, a nagykanizsai társegyház -
község felügyelője, Ódor Imre római katolikus
plébános, és Deméné Smidéliusz Katalin nyugalmazott
lelkész is. Dr. Jáni János a gyülekezet történetéről
adott áttekintést.

Végül Deme Dávid ismertette a jövő évre üte me -
zett orgonafelújítási tervet. A templom küldetéséről
mondott szavai összefoglalták az egész nap hálaadó
alkalmainak lényegét: „Azért épülhetett, hogy épül -
jünk. Azért újulhatott meg, hogy megújuljunk.”
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Lelkésziktatás Kaposváron

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Meghitt, családias hangulatú istentiszteleten ünne -
pelte a kaposvári gyülekezet negyedik lelkésze,
Pongrácz Máté beiktatását 2012. november 24-én,
szombaton. Az iktatás szolgálatát Smidéliusz Zoltán
somogy-zalai esperes végezte. A liturgiában közre -
működtek az egyházközség teológus hallgatói és a
gyülekezet énekkara is.

Az első prédikációt az új lelkész közvetlen elődje,
Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
püspöke tartotta. 1Kor 3,6 alapján arról beszélt, ho-
gyan használ minket Isten a maga munkájában.
„Nagy kincs bízatott ránk: Krisztus szeretetéről kell
tanúskodnunk egy olyan világban, amely más
szabályok szerint él” – mondta. Majd hozzátette:
„Lelkészként abban a különleges helyzetben vagyunk,
hogy az első sorból nézhetjük Isten csodáit.” Szeme -
rei János igehirdetése végén jelképes stafétabotként
egy öntözőkannát adott át utódjának.

Megtapasztalt csodákról tett tanúságot prédiká -
ciójában Pongrácz Máté a templomot megtöltő hall-
gatóság előtt. Alapigéül a következő mondatot vá -
lasztotta: „Ha ott lesz az ív a felhőn, látni fogom és
visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten

kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön”
(1Móz 9,16). A megválasztott lelkész elmondta, hogy
Istentől kapott jelet és személyes megerősítést jelen-
tett számára az a szivárvány, amelyet Kaposvárra való
érkezésekor látott. „Soha nem akarok semmi másról
beszélni, semmi mást fontosnak tartani, mint hogy
Krisztusról beszéljek nektek” – fogalmazta meg szol -
gá latának lényegét Pongrácz Máté.

Az ünnepi közgyűlésen elsőként dr. Hári Tibor egy-
házmegyei felügyelő mondott köszöntőt. Luther sza -
vaival arra biztatta a beiktatott lelkipásztort, hogy
legyen vitéze gyülekezetének és egyházának. A ka -
posvári presbitérium nevében Sütő Zoltán másod -
felügyelő szólt, a közösség tagjai pedig apró, jelképes

ajándékokat adtak át Máténak. Ka pott egy sálat,
gyertyát, füstölőt, mogyoróvesszőt és énekkari cédét
is. Dubovay Géza, a korábban itt szolgáló Dubovay
Géza lelkész fia az édesapja által írt imádságot
nyújtotta át oklevél formájában. Utolsóként Szemerei
János gratulált utódjának. Az öntözőkanna mellé még
egy ültetni való növényt is hozott egykori hatodéve-
sének, valamint családja ajándékaként egy humoros
apróságokból álló „túlélőcsomagot”.

A jelenlévők ezután a helyi református gyülekezeti
házban rendezett szeretetvendégségen folytatták az
ünneplést. Itt köszöntötte Mátét előző szolgálati he-
lyének, a nagyalásonyi egyházközségnek a küldött -
sége is.

Jótékonysági koncert Kaposváron

Forrás: kaposvar.lutheran.hu, evangelikus.hu.

A Mélyben és Reményben alapítvány jótékonysági
koncertjével vette kezdetét a kaposvári evangélikus
templom ádventi koncertsorozata 2012. december 1-
jén, szombaton.

A templomot megtöltő közönség elsőként a Ka -
posvári Evangélikus Kórus műsorát hallgathatta meg,
majd hegedű és cselló muzsika tette hangulatossá és
különlegessé az estét.

Az alapítvány céljait gyülekezetünk is segítette.
A koncert végén, Pongrácz Máté lelkész jelképesen

átadta azt a több, mint 50 cipősdobozt, amit gyüleke-
zetünk az elmúlt hetekben gyűjtött és töltött meg
aján dékokkal.

Így közel 30 családnak tudott közösségünk a ka -
rácsonyi készülődésben örömöt szerezni Kaposváron
és környékén!

A koncerten több, mint 150 ezer forint gyűlt össze,
melyet az alapítvány a rászoruló családok meg -
segítésére kíván felhasználni. Mindezt megköszönve
a rászoruló gyermekekből álló kórus zárta az estét,
megható énekkel.
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Virrasztás, húsvéti tűzgyújtás 
és hajnali istentisztelet 

Sopronbánfalván és Ágfalván

Forrás: agfalva.lutheran.hu, evangelikus.hu

„Miért más ez az éjszaka, mint a többi?” – tettük fel
a kérdést az éjfélkor a bánfalvi temetőben tartott is-
tentiszteleten. A választ a liturgus ezekkel a szavakkal
adta meg: „Mert arra emlékezünk, hogy életünket 
a ha lál végessé teszi. (...) Mert ezen az éjszakán,
amely más, mint a többi éjszaka, arra is emlékezünk,
hogy a halál életünknek nem az utolsó állomása.” 

Annak a mintegy huszonöt embernek, aki részt vett
az immár negyedik alkalommal megrendezett vir -
rasztáson, húsvét vigíliája tényleg nagyon más volt,

mint a többi éjszaka. Alkalmunkat nagyszombati is-
tentisztelettel kezdtük a bánfalvi templomban. Az is-
tentisztelet után vetélkedőt rendeztünk a húsvéti
történetről. A közös játék és a vacsora elköltését kö -
vetően pedig megáldottuk a húsvéti tüzet, majd elké-
szítettük a húsvéti gyertyákat. Volt filmvetítés és idő
az elcsendesedésre vagy a beszélgetésekre is. Éjfélkor
pedig a bánfalvi temető kápolnájában arról gondol-
kodunk, hogy bár a halál életünket végessé teszi, ez
mégsem az utolsó állomás.

Az előző évek gyakorlatával ellentétben nem éj sza -
káztunk a templomban (öregszünk), hanem a te me -
tői istentisztelet után ki-ki hazatért néhány órácskára
az otthonába.

Háromnegyed hatkor találkoztunk az ágfalvi temp -
lom előtt, innen vonultunk ki a temetőbe. Itt a fel kelő
nap sugarai is mintha arról énekeltek volna, amiről
mi is: „Krisztus feltámadt, / Elmúlt kín, gyalázat...”

A húsvéti gyertya lángjánál meggyújtottuk mécse -
seinket, hogy a feltámadást szimbolizáló kis fényeket
ki-ki elhelyezhesse szerettei sírjánál.

A temetőből visszatérve terített asztalok mellett
közösen fogyasztottuk el a húsvéti sonkát, tojást és
ka lácsot. Kis idő múlva pedig kezdődtek az ünnepi
isten tiszteletek, mert húsvét ünnepe más, mint 
a többi...                                   Szöveg: Heinrichs Eszter

Sopronban beiktatták az egyházmegye
elnökségét és tisztségviselőit

Forrás: nyugat.lutheran.hu

„Nem vagyunk zsákbamacskák az egyházmegye szá -
má ra” – mondta beiktatását követően Gabnai Sándor
esperes, utalva arra, hogy elnöktársával, Gimesi Sza -
bolcs felügyelővel most a hat évvel ezelőtt elkezdett
közös munkát folytathatják. A 2012. április 21-én,

szombaton a soproni evangélikus templomban tartott
istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli)
Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdette Isten
igéjét. Az esperesbeiktatás szolgálatát az egyházme-
gye legfiatalabb és legidősebb lelkésze, Gombor
Krisztián és Béres László végezték.

1Kor 8,2-3 alapján a püspök az „ismeret” több -
dimen ziós fogalmáról beszélt. „Az ismeret kiemelt
fontosságú az élet minden területén, azért nyitottnak
kell lennünk az új dolgok tanulására” – hangsúlyozta.
Majd hozzátette: „az ismeret új szintje akkor jön el,
ha újabb nézőpontból próbáljuk látni önmagunkat,
feladatainkat; ha Isten szemén keresztül figyelünk”.
Azon kell tájékozódnunk, amit Isten mutat, ahogyan
Ő ismer és mégis szeret minket – mert ez az igazi
szeretet. Ez az egyház legnagyobb kincse és a mi
reményünk.

Az igehirdetést követően sor került Gabnai Sándor
esperes beiktatására, majd esküt tett és áldást kapott
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Gimesi Szabolcs újraválasztott egyházmegyei felü-
gyelő és az egyházmegye tisztségviselői is. A hivatalos
eseményt oldott hangulatú közös ebéd követte.

Cantate vasárnapján ökumenikus
énekkar szolgált Rábaszentandráson

Forrás: evangelikus.hu

2012. május hatodikán, Cantate vasárnapján egy öku -
menikus énekkar szolgált az istentisztelet liturgiá -
jában a rábaszentandrási evangélikus templomban. 

Az istentiszteleten egy fiatalokból álló dunaszerda-
helyi együttes is fellépett, vezetőjük a volt dunaszer-
dahelyi evangélikus lelkésznő, Magdalena Sefcsikova
volt.

Szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna
Fotó: google.com

Az elcserélt templom 
– megemlékezés Sopronbánfalván

Forrás: agfalva.lutheran.hu, evangelikus.hu
A sopronbánfalvi búcsú napján, 2012. szeptember 9-
én, „régi templomuk” szentelésének a 125. évfor -
dulójára emlékeztek az evangélikus gyülekezet tagjai. 

Hol volt, hol nem volt, Sopronbánfalva főterén,
volt egyszer egy gyönyörű templom. Sokan jártak oda.
Nemcsak templomba, hanem iskolába is, hiszen itt
tanultak írni és olvasni a bánfalvi evangélikusok. Oly
sok evangélikus élt a településen, hogy kinőtték a
templomot. Prőhle Károly, későbbi teológiai pro fesz-
szor terveztetett is egy új templomot, de a tör ténelem
viharai megakadályozták a templomépítést. 

Sajnos nem csak az új templom nem épült meg a
„régitől” néhány utcányira, hanem a kétezer ötszáz
evangélikus jó részét is kitelepítették Németországba.

Azt mondják, hogy 1946 tavaszán olyan volt Bánfalva,
mint egy kísértetfalu.

A templom sem bizonyult már nagynak, sőt, szellős
és tágas lett. És az állaga is egyre romlott. 1967-ben a
hatóságok felszólították a gyülekezetet, hogy újítsa fel
az épületet, ehhez azonban nem voltak meg a szük -
séges anyagi feltételek. Ekkor vetődött fel az ötlet,
hogy az épületet a gyülekezet elcseréli az egykori
katolikus iskola épületére, lebontja a tornyot, és az új
helyen újjáépíti. Meg is történt a csere. Erről sokat
tudnának mesélni az egykori hittanosok, presbiterek
és gyülekezeti tagok, hiszen ők költöztették át a temp -
lomot. Nem csak a berendezését, hanem még a tor -
nyát is.

A sopronbánfalvi búcsú napján, 2012. szeptember
9-én, ennek a „régi templom” szentelésének a 125.
évfordulójára emlékeztünk. Talán néhányan nosztal -

giával, de a többség azt hiszem inkább optimistán,
előre- és felfelé tekintve. Mert jó érzés volt látni, hogy
megint kinőttük a templomunkat. Ha nem is minden
vasárnap fordul ez elő, de azért jó volt látni, hogy gon-
dolkodnunk kell a bővítésen.

Az istentisztelet rendkívüli volt abban a tekintetben
is, hogy több helyszínen zajlott. Az „új” templomban
kezdtünk, ahonnét a „kertajtón” keresztül átsétáltunk
a „régi templomhoz”. Visszafelé megkoszorúztuk a
felújított világháborús emlékművet, majd Gabnai
Sándor, esperes megáldotta az újonnan elkészült
templomkerítést is. A bejáraton a szalagot Dr. Fodor
Tamás, Sopron polgármestere vágta át.

A „hol volt, hol nem volt” kezdetű templom- és
gyülekezettörténetet a 20. század viharai szerencsére
nem írták át „egyszer volt történetté”. A kicsi bánfalvi
közösségnek immár ötvenöt éve az egykori katolikus
iskola épülete ad otthont. Olyan otthont, amit nem
szívesen cserélnénk el. Sem szebbre, sem jobbra, csak
talán egy kicsit nagyobbra...

Szöveg és fotó: Heinrichs Eszter
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Templomszentelési hálaadó alkalom
Ágfalván

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Kétnyelvű istentiszteleten ünnepelte a templom szen -
telés évfordulóját az ágfalvai gyülekezet szeptember
30-án vasárnap. A hagyományosan a Szent Mihály
napi búcsú idején tartott megemlékezésen magyarul
Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
püspöke hirdette Isten igéjét, németül pedig Michael
Heinrichs helyi lelkész mondott rövid prédikációt.

Az egyházközség tagjai ez alkalommal adtak hálát
felújított templomukért is. Az oberriexingeni testvér -
gyülekezetet Ulrich Gratz lelkész képviselte. Énekkel
szolgált a helyi hagyományőrző Morgenröte (Pirkadat)
vegyeskar.

Száz éves a vadosfai templom

Forrás: nyugat.lutheran.hu

A megemlékező istentisztelet mellett orgonahang ver -
sennyel és gyülekezettörténeti kiállítással ünnepelték
meg a vadosfaiak templomuk felszentelésének
századik évfordulóját 2012. november 10-én, szom -
baton. Az igehirdetés szolgálatát Szemerei János, a
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke végezte.
A liturgiában Gabnai Sándor, a soproni egyházmegye
esperese és Mihácsi Lajos, az egyházközség jelenlegi
helyettes lelkésze segédkezett.

A jubileumi ünnepség – az egykori templom szen -
telési alkalomhoz hasonlóan – keresztelővel vette
kez de tét. Mihácsi Lajos Jn 3,16 alapján tartott rövid
prédikációjában arra hívta fel a jelenlévők figyelmét,
hogy a hálaadó ünnepek nem a falakba beépített
kövekről, hanem mindig az életről szólnak.

Ezt követően Szemerei János a meghívón szereplő
igét (Józs 5,15) magyarázva elmondta: A templom

nem a liturgiától, nem a püspöki áldástól lesz szent,
hanem attól, hogy Isten megtiszteli a jelenlétével. 
A püspök hozzátette: „Isten az, aki a dolgokat a he-
lyükre teszi. Aki kísért, őrzött bennünket. Aki az örök
értékek felé irányítja a figyelmünket.”

Ezek után a közgyűlésen – amelyet a gyülekezet
énekkarának szolgálata vezetett be – dr. Kiss Jenő
nyelvészprofesszor adott áttekintést az egyházközség
történetéről. Vadosfa kiemelt szerepet töltött be az
evangélikusság történetében, hiszen kiválasztott, arti -
kuláris hely volt száz éven át. Emiatt kapta a „Rába-

közi lutheránus katedrális” nevet. A településnek az
idén száz éves épület már a második temploma. 
Az elsőt 1911-ben le kellett bontani, mivel élet veszé -
lyessé vált. A professzor a következő szavakkal zárta
beszámolóját: „A megemlékezés sosem a múlt nak
szól. Mindig a jelennek, hogy segítsen a jövőt alakí-
tani. Jelentősége abban a példában rejlik, amelyet
eleink hagytak ránk: hogy nehéz időkben is lehetséges
megőrizni a hitet, a reményt, a hűséget.”

Mihácsi Lajos a jubileumra történt felújításról tájé -
koztatta a templomot megtöltő hallgatóságot, és meg -
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köszönte a kapott segítséget és támogatást. Köszöntőt
mondott Mészáros Tamás kerületi felügyelő, dr. Gi-
mesi Szabolcs soproni egyházmegyei felügyelő és
Pőcze István nemeskéri lelkész.

Az ünnepi istentisztelet folytatásaként került sor az
orgonahangversenyre, amelyen Wagner Szilárd sop -
roni iskolalelkész szólaltatta meg a templom hang-
szerét. Majd zárásként Mihácsi Lajos megnyitotta az
Istennek szentelt falak között kialakított, a gyülekezet
történetét bemutató kiállítást, amely egész évben
látogatható lesz. Végül az ünneplők népes serege,
akiket a zord időjárás sem tántorított el, a szabadban
felállított sátor alatt élvezhette a vadosfai közösség
vendégszeretetét.

Thanksgiving és gospel-koncert
Sopronbánfalván

Forrás: evangelikus.hu, agfalva.lutheran.hu

2012. november 23-án immár harmadik alkalommal
ünnepelték az amerikai hálaadást, az úgynevezett
Thanksgivinget a sopronbánfalvi evangélikus temp -
lomban. Több dolog miatt is különleges ez az ünnep. 

Egyrészt azért, mert Magyarországon nincs hagyo-
mánya. Másrészt azért, mert nem a lelkész vagy a gyü-
lekezet kezdeményezte az ünnep meghonosítását
Sopronbánfalván, hanem a Sopronban élő külföldiek,
az úgynevezett „angol klub” törzsközönsége. Ők
kerestek meg bennünket azzal,  hogy nagy öröm lenne
számukra, ha Sopronban is (Sopronbánfalva egykor
önálló település, ma Sopron kertvárosa) lennének

angol nyelvű istentiszteletek. 2009 óta rendszeresen
tartunk angol nyelven istentiszteletet, amelyen
többnyire külföldiek vesznek részt, de jönnek egyete-
misták, soproniak, sőt bánfalviak is.

Az angol istentiszteletek „gyöngyszeme” a Thanks -
giving,  amelyet mindig ünnepi vacsora követ. Nem is
akármilyen, hiszen tradicionális amerikai ételkülön -
legességek kerülnek az asztalra: sült pulyka zelleres
töltelékkel, édeskrumplipüré, kukoricakenyér, saláták
és sok-sok sütemény.

Az idei év ünnepi hangulatát megkoronázta a ba-
latonboglári Seven Houses gospelkórus szolgálata,
akik hét órát utaztak azért, hogy kettőt velünk tölt -
hessenek. Köszönjük nekik, hogy eljöttek közénk, és
gyönyörű énekükkel feledhetetlenné tették az idei há-
laadó istentiszteletet!

Szöveg: Heinrichs Eszter
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Teremjetek gyümölcsöket!

„Ami növekszik, abban élet van, s aki növekvő fát
hagy hátra, az életet hagy hátra még akkor is, ha más
eszi majd a gyümölcsöt.” Wass Albert szavait vésték
arra a fatáblára, amit az őrimagyarósdi Várdombon
a frissen felavatott gyümölcsöskert bejáratánál he-
lyeztek el a falu lakói. Ezzel Őrimagyarósd is felirat-
kozott azon települések listájára, ahol az ősi gyü-
mölcsfák megmentésére csemetekertet hoztak létre.
A falubeliek kertjeiből begyűjtött, ősi, erre a vidékre
jellemző fákat Kovács Gyula, pórszombati erdész és
gyümölcstermesztő segítségével oltották be és
ültették el. Az 50-nél is több fajta között olyan, mára
elfeledett nevű, egykor az őrségi ember fontos
táplálékát jelentő gyümölcsök is szerepelnek, mint a
batul alma, bőralma, mutcsu alma, koszos alma, bú-
zaérő körte, Duránczi szilva, Londonpepi. Az ün -
nepség végén a fákat örökbe fogadhatták a falubeliek,
valamint a jelenlévők. Így minden ősi gyümölcsfának
gazdája lett, aki figyelheti a kis csemete növekedését,
tájékozódhat az adott fajtáról, megtudhatja, lehet-e
aszalni, eltartható-e télre, lehet-e belőle lekvárt főzni,
jó-e pálinkának.

A 2012. március 20-án felavatott gyümölcsöskert
nevét arról a fiatalemberről kapta, aki éppen ezen 
a napon ünnepelte volna 18. születésnapját. A család
mély gyászában, akik másfél éve tragikus hirtelenség-
gel vesztették el Lénárdot, osztozott az egész falu, és
összefogott, hogy mégis ünnep legyen az a nap, közös
ünnep, a tudatosabb, hasznosabb, alkotni és gyönyör-
ködni vágyó élet ünnepe. Egy élettel teli gyümölcsös
kert születésének ünnepe. 

Pethő Attila, az Őrimagyarósdi Evangélikus Egy-
házközség lelkésze az áldás szavaiban kérte minden
Élet forrását és Urát, hogy ajándékozza meg áldá sá -
val a kert látogatóit, hogy a növekedő fák minél több
embernek hirdethessék: életre teremtettünk, a növe -
ke désben pedig meglássuk a jövőt, az új élet lehe tő -
ségét.

A tavaszi napsütésben, a még kicsiny, de egyre
növekvő és erősödő gyümölcstermők között egy gyá-
szoló, fát ültető anya hangján hangzottak fel Jób
szavai életről és halálról, elfogadott jóról és rosszról,
arról, amit Isten ránk bíz vagy visszavesz tőlünk és az
egy-egy sorscsapásban tapasztalható megszámlál -
hatatlan növekedési lehetőségről: megértésben,
szeretetben, hitben… vagy megmentett, ősi gyümölcs-
fában.

Hegyiné Gergály Csilla és
Pethő-Udvardi Andrea

A reménység útkereszteződésében –
Lelkészbeiktatás és parókiaszentelés

Nemeskoltán

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Új lelkészük beiktatására és a felújított parókai meg -
áldására gyűltek össze 2012. március 31-én, szomba ton
a nemeskoltai gyülekezet tagjai. Kovács Lászlót Rostá -
né Piri Magda Vas megyei esperes iktatta be hivata-
lába. Igehirdetéssel Szemerei János, a Nyugati (Du-
nántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke szolgált.

„Kereszteződött egy gyülekezet és egy lelkész útja”
– kezdte 2Kor 1,10 alapján tartott prédikációját a püs -
pök. „A reménység útjainak kereszteződése ez: ami-
kor a gyülekezet útja és a lelkész személyes útja
összeér.” Szemerei János ezután az „is” szócskát
emel te ki a felolvasott textusból. Elmondása szerint
ebben a kis szóban rendkívül mély tapasztalat és re -
ményforrás található: abban az Istenben remény ke -
dünk, aki eddig is, és majd ezután megsegít bennün-
ket. „A gyülekezet léte prédikálja, hogy az Úr törődik
itt élő népével. De a személyes életúton is így érde -
mes végignézni” – tette hozzá. Majd így folytatta:
Most a gyülekezet és a lelkész számára közös út sza -
kasz következik. Fontos, hogy békességben, szeretet -
ben, építő együttmunkálkodásban teljen.

Kovács László beiktatását követő igehirdetésében
Krisztusról, az igazi szőlőtőről beszélt. „Hiszem, hogy
mint keresztyének, nem álmodozók, hanem a világ
legrealistább emberei vagyunk” – fogalmazott a lel -
kész. Majd Jn 15,5 alapján négy tényt hangsúlyozott:
1. A vessző a szőlőtő nélkül életképtelen. 2. A szőlőtő
önmagával táplálja a vesszőt – így táplálja lelkünket
Krisztus az igében és a szentségekben. 3. A szőlőtőn
keresztül a vesszők egymással is kapcsolatban állnak.
4. A szőlőtőhöz kapcsolódó vessző mindenképpen
megtermi gyümölcsét – nem magától, hanem Krisz -
tus ból. „Tények ezek, amelyeket komolyan kell ven -
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nünk” – mondta Kovács László. „Nem álmokat ker -
ge tünk, hanem a valóságos szőlőtőhöz, Krisztushoz
kapcsolódunk.”

Az úrvacsorás istentiszteletet követő közgyűlésen
beszámoló hangzott el a lelkészlakás felújításának fo-
lyamatáról, majd köszöntések következtek. A vasi
egyházmegye nevében Sztrókay Attila szólt, a gyüle-
kezetben szolgáló korábbi lelkészek közül Rác Miklós
és Solymár Péter adta át jókívánságait a frissen beik-
tatott szolgatársnak. Teke Ilona felügyelő Kovács
Lász ló előző szolgálati helye, a sandi és pati közösség
köszöntését hozta. Az ő ajándékuk volt az a Luther-
kabát is, amelyet a lelkész első alkalommal a beikta-
tási istentiszteleten viselt. Szemerei János az egyház-
kerület nevében szólt, és köszönetet mondott egyrészt
Kovács László korábbi szolgálatáért, másrészt a ne -
mes koltai gyülekezetben korábban szolgálatot ellátó
lelkészek munkájáért.

Ezek után a parókia udvarán sor került a felújított
épület megáldására, majd a délután szeretetven dég -
séggel ért véget, ahol bőséges és szívélyes vendéglátás
várta a helyi és a messzebbről érkezett híveket.

„Velünk az Úr táborba száll” 
– Kettős ünnep Őrimagyarósdon

Forrás: nyugat.lutheran.hu

A templom alapkőletételének 150. évfordulóját és az
evangélikus ifjúsági tábor megújulását ünnepelte az
őri magyarósdi gyülekezet 2012. április 22-én vasárnap
délután. Igehirdetéssel Szemerei János, a Nyugati
(Du nántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke
szol gált, a táborhely megáldását pedig Rostáné Piri
Magda esperes végezte. A barátságtalan idő ellenére
megtelt a templom a falu lakóival és a máshonnan
érkezett vendégekkel.

„Isten közöttünk sátorozik – emelte ki a püspök Jel
21,3-4 alapján tartott prédikációjában. – Az Úr háza
tájékozódási pont a számunkra. De találkozási hely is
legyen: legyen igény arra, hogy ne csak közöttünk,
hanem velünk, sőt bennünk lakjon az Úr.” „Temp -
lommá lehet az ember élete; olyan hajlékká, amelyet
az Úr belülről formál” – fogalmazott Szemerei János.

Az úrvacsorás istentiszteletet követő közgyűlésen
a vasi egyházmegye részéről Sztrókai Attila felügyelő
és Rostáné Piri Magda esperes köszöntötte az
ünneplőket. „Hálásak lehetünk Istennek, hogy Vas -
nak adta ezt a tábort” – zárta jókívánságait az esperes
asszony. A templom történetéről Herceg Imre, a gyü-
lekezet előző felügyelője tartott rövid beszámolót.
Pethő Attila helyi lelkész pedig arról tájékoztatta a hí-
veket, hogy a 150. évforduló alkalmából emléktáblát

helyeztek el az épület falán, illetve elé egy cédrusfát
ültettek el, hogy élő mementóként emlékeztessen
Isten gondviselésére.

Ezek után – már szakadó esőben – a jelenlévők
átvonultak az Életfa Evangélikus Ifjúsági Táborba,
hogy megtörténjen az ünnepélyes felavatás, és meg -
cso dálhassák a felújított épületet. Az őrimagya rós -
diak korábbi lelkészei közül Loós Csaba a kezde -
tekről, a tábor indulásáról beszélt. Farkas Sándor
pedig beszámolt a 2008-ban beadott Leader-pályázat -
ról, amelynek megvalósulására mostanáig kellett
várni. Az „Életfa” kifejezés a hely elnevezésében arra
a célra utal, hogy ne csak örömteli legyen a táborozás,
hanem az élet evangéliumát közvetítse a fiatalok felé
– mondta.

Pethőné Udvardi Andrea helyi lelkésznő személyes
élményeit elevenítette fel az itt töltött nyarakról.

Különleges kötődés szövődött közte és a tábor között,
hiszen itt kapott elhívást a lelkészi szolgálatra, és itt
ismerte meg férjét is. Szólt arról, hogy sok minden
változott, hiszen mostanra 40 férőhelyessé bővült az
épület, a tetőn napkollektorokat helyeztek el, az egy-
kori disznóólból pedig közösségi termet alakítottak
ki. A táborozók is sokat változtak a régebbiekhez ké -
pest. Mégis, egy valami maradjon változatlan: le gyen
jelen a Lélek! – zárta szavait a lelkésznő.

Az áldás elhangzása után a résztvevők a ház bejá-
ratánál kenyeret és sót ízlelhettek, ezzel kifejezve azt
a szándékot, hogy a táborhely sokak számára lelki
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otthon legyen. Majd a kultúrházban terített asztalok
mellett folytatódott az örömteli ünneplés.

Szolgálat halk és szelíd csendben

Forrás: nyugat.lutheran.hu

A bobai evangélikus templomban került sor a vasi
egy házmegyei elnökség és tisztségviselők beiktatására
2012. június 17-én, vasárnap délután. A liturgiát Gyar -
mati István sárvári, Kovácsné Tóth Márta vönöcki és
Torma-Hasza Mónika szombathelyi lelkészek végez -
ték. Igehirdetéssel Szemerei János, a Nyugati (Du-
nántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke szolgált.

A meghívón szereplő igevers, Kol 3,15 alapján 
a püs pök Krisztus békességéről beszélt, amely betölti
mindazokat, akik elhívását követve munkálkodnak az
Ő egyházában. „Jézus nem választott tökéletes em-
bereket. A mi feladatunk az, hogy arról tanúskodjunk,

aki Isten tökéletes irgalmát és szeretetét hozta el” – fo -
galmazott. Az iktatás nem magasabb rangba való he -
lye zést, hanem szolgálatba állítást jelent – tette hozzá.

Rostáné Piri Magda újraválasztott esperes, vala mint
az új egyházmegyei felügyelő, Mórotz Zsolt beiktatá-
sát követően esküt tettek a frissen megválasztott egy-
házmegyei tisztségviselők is. Az istentisztelet közös
úrvacsorával ért véget, amelyben a jelenlévő lelkészek
is segédkeztek.

A közgyűlésen elsőként Mórotz Zsolt székfoglaló
beszédét hallgathatták meg a résztvevők. „Ha valakit
Isten kiválaszt, azt gyengeségei és hibái ellenére alkal -
massá teszi a feladat elvégzésére” – vallotta meg
személyes hitét. Az egyházmegyei felügyelő legfon to -
sabb feladatának most a gyülekezetek személyes
megismerését tartja.

Az esperes asszony, Rostáné Piri Magda nem
kívánt ismét székfoglalót tartani, csupán visszautalt
az előző beiktatásakor elhangzott céljára. „Halk és
szelíd csendben szeretném a szolgálatomat végezni”
– mondta.

Ezek után sor került a leköszönő egyházmegyei fe-
lügyelő köszöntésére is. Sztrókay Attila rövid felszó-
lalásában hangsúlyozta: a szolgálat tisztségtől függet-
len, így ő ezután is szolgálni fog.

A jó hangulatú ünneplés a helyi kultúrházban meg -
rendezett szeretetvendégséggel ért véget.

Erős torony az Úr

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Új tornyot és új harangot kapott a Celldömölkhöz tar -
tozó tokorcsi leánygyülekezet 1956-ban épült temp -
loma. A hívek ezért ünnepi istentisztelet kere tében
adtak hálát 2012. július 14-én, szombaton. Az igehir-
detés és a felszentelés szolgálatát Szemerei János,
a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke végez -
te. A liturgiában Rostáné Piri Magda esperes és Rác
Dénes helyi lelkész segédkezett.

A tornyok égre mutató jelek, amelyeknek üzenetük
van – mondta Péld 18,10 alapján tartott prédiká ciójá -
ban a püspök. Jelzik, hogy a megoldás odafönt van;
ott van az, akire figyelni érdemes. Ugyanakkor a pro -
testánsok számára a torony a szabadság, a vallási
egyenrangúság jele is – tette hozzá. Azt mutatja, hogy
Isten mindenki számára elérhető. Majd kiemelte: „Az
igazi erős torony az Úr. Az ember saját maga nem tud
eljutni Istenhez, de Isten lehetővé tette, hogy az em -
ber találkozzon vele. Ő maga a torony, amely össze -
köti a földet az éggel.”

Az újonnan elkészült torony megáldása után első
alkalommal csendülhetett fel a Gombos Miklós által
öntött új, 80 kilogramm súlyú, G-hangolású harang,
bevezetve a résztvevők örömteli énekét. Az istentisz-
teletet követő közgyűlésen Sághy András nyugdíjas
lelkész beszélt a templomépítés történetéről és körül -
ményeiről. Rác Dénes helyi lelkész a toronyépítés fo-
lyamatát ismertette. Elmondta, hogy a gyülekezet régi
álmának megvalósítására kárpótlási pénzből kerül -
hetett sor.
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Ezek után a jelenlévők a faluházban terített aszta-
lok mellett folytatták az ünneplést, hálát adva a meg -
épült toronyért, amely többek véleménye szerint úgy
illeszkedik a templomhoz, mintha mindig is hozzá
tartozott volna.

Lelkésznő piros kerékpárral –
Ordinációt ünnepeltek Meszlenben

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Családias hangulatú ünnepre gyűltek össze a Nemes -
csó-Meszlen-Acsád-Kőszegdoroszlói Társult Egyház-
község tagjai 2012. július 14-én, szombaton délután a
meszleni templomban. Németh Katalint Szemerei
János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke
avatta lelkésszé. A liturgiában Kalincsák Balázs és fe-
lesége, Kalincsákné Varga Katalin helyi lelkészek,
valamint az Evangélikus Hittudományi Egyetem
képviseletében dr. Varga Gyöngyi működött közre.

Küszöbön állsz – mondta prédikációjában új kollé -
gájának Szemerei János. A meghívón szereplő igesza-
kasz, Jer 1,7-8 alapján a püspök a lelkészi szolgálat

komolyságát hangsúlyozta. „Nagy feladat és nagy fe-
lelősség Isten nevében szólni. Isten szeretne embere-
ket gyógyítani, megmenteni, és ebben fontos szerepet
kapsz te is” – fogalmazott. Majd arra emlékeztette 
a lel késznőt: nincsen egyedül. Sokan állnak most
mögötte, hogy érte imádkozzanak.

A frissen felavatott Németh Katalint nemcsak a
lelki otthonát jelentő meszleni gyülekezet énekkara
köszöntötte, hanem a kőszegi egyházközség kórusa is,

akik között hatodéves gyakorlatát végezte. Mentora,
Baranyay Csaba lelkész így biztatta: „Hirdesd öröm -
mel, hogy Jézus az élet. Tartsd meg az örömöt, amely
benned él.” Jókívánságait fejezte ki többek között
Polgárdi Sándor, a veszprémi egyházmegye esperese,
és a lovászpatonai gyülekezet képviselője is, akik már
nagyon várják szolgálatát.

Kalincsák Balázs lelkész pedig – a helyi közösség
ne vé ben, és régi ígéretét beváltva – egy vadonatúj
„szolgálati járművet” ajándékozott Katinak. A névvel
ellátott, Luther-rózsával és igével ékesített piros
kerék párt a lelkésznő az istentisztelet után ki is pró -
bálta az udvaron. A felállított sátrak alatt bőséges
vendéglátás várta a jelenlévőket, s az ünneplés derűs
hangulatát az eső sem rontotta el.

150 éves az alsósági templom

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Temploma felszentelésének százötvenedik jubileu-
mát, és a hetvenöt éves orgona megújulását ünnepelte
2012. szeptember 15-én, szombaton délelőtt a celldö-
mölk-alsósági evangélikus gyülekezet. Az alkalmon
Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiában Kerekes
Csaba helyi lelkész és Rostáné Piri Magda Vas megyei
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NÉMETH KATALIN megkeresztelése, majd kon -
firmációja a szombathelyi gyülekezetben történt
meg, de nagyapja révén kisgyermekkorától járt is-
tentiszteletre a meszleni templomba is. Majd foko -
zatosan ez a közösség vált lelki otthonává. 1993-tól
a meszleni ifjúsági táborok aktív résztvevője, ké -
sőbb szervezője. Középiskolai tanulmányait a szom -
bathelyi Közgaz dasági Szakközépiskolában végez -
te, ahol az érettségit követően számviteli és pénzügyi
képesítést szerzett. Ezután egy évig egy nagyvál la -
lat személyügyi osztá lyán dolgozott, majd felvéte-
lizett az Evangélikus Hittudományi Egyetem teo -
lógus-lelkész szakára, ahol 2006-ban kezdte meg
tanulmányait. Ezalatt fél évet ösztöndíjasként a Hel -
sinki Egyetemen töltött. Azonban teológus ként is
rendszeresen szolgálatot vállalt a Nemes csó-Mesz -
len-Acsád-Kőszegdoroszlói Társult Egyházközség-
ben: főként az ifjúsági és a gyer mek munkában
segédkezett a lelkészeknek. Hatodéves gyakorlatát
a kőszegi gyülekezetben töltötte, Bara nyay Csaba
és Baranyayné Rohn Erzsébet mentorok mellett.
Frissen felavatott lelkészként augusztus közepétől
a lovászpatonai és a vanyolai közösségek ben kezdi
meg szolgálatát.



esperes működött
köz re. A felújított
hang szert dr. Finta
Gergely orgonamű -
vész szólaltatta meg.

Isten szeretetéért
adunk hálát, amely-
nek eszközei az orgo -
na és a templom –
mondta Zsolt 103,11-
12 alapján tartott
prédikációjában Sze -

me rei János püspök. „Minden mérhető eltörpül amel-
lett, ahogyan Isten szeret minket” – fogalmazott.
„Arra a lépésre szánta magát, hogy meglátogatja
teremtményeit. Történelmünkbe lépett Jézus Krisz -
tusban, aki emberi kereteink, léptékeink közé hozta
Isten mérhetetlen szeretetét.”

Az istentiszteletet követő közgyűlésen sor került az
évfordulót megörökítő emléktábla leleplezésére,
majd Kerekes Csaba lelkész beszámolt a templom
történetéről, illetve az orgonafelújítás folyamatáról.
Köszöntőt mondott többek között Mórotz Zsolt, a vasi
egyházmegye felügyelője, Fehér László polgármester,
valamint Vető István, a gyülekezet korábbi parókusa.

Lelkészavatás Bükön

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Lelkészt avattak a kicsi büki gyülekezetben 2012.
szep tember 29-én, szombaton. Varga Tamás ordiná -
ciójának ünnepén Szemerei János, a Nyugati (Dunán-
túli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. 
A liturgiában Dr. Orosz Gábor Viktor, az Evangélikus
Hittudományi Egyetem docense, valamint Fatalin
Helga, jelenleg hatvani, korábban büki lelkész műkö -
dött közre.

„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm
erőtlenség által ér célhoz” (2Kor 12,9) – állt a meghí -
vón a lelkészjelölt által választott ige. A püspök ennek
kapcsán az erőtlenségben rejtőző erőről beszélt
prédikációjában. „Isten a gyengeséget üdvözítő tervé -
ben is kiemelten használja” – mondta. „A kicsiket, a
gyengéket választja ki és használja föl. Az egyház
maga is egyszerű, és sokszor törékenynek, elesettnek
tűnik.” Majd hangsúlyozta: „Az igazi erő nem ben-
nünk, hanem a ránk bízott igében van, amely erősít
bennünket és közösségeinket is.”

Sokan köszöntötték a frissen felavatott lelkészt az
úrvacsorás alkalmat követő közgyűlésen. „Az a fela-
datod, hogy segítsél abban, hogy a gyülekezet tagjai

kortársai lehessenek Jézus Krisztusnak” – biztatta
Varga Tamást dr. Orosz Gábor Viktor, aki a teológia
képviseletében vett részt az eseményen. A soproni
egyházmegye nevében Béres László beledi lelkész,
espereshelyettes szólt. A vasiak jókívánságait pedig
Verasztó János, a kerület missziói lelkésze adta át, egy
üveg répcelaki méz kíséretében. Tamás hatodéves
mentora, Hegedűs Attila soproni lelkész közös élmé -
nyeket idézett fel, és a kegyelem erejére emlékezte-
tett. A büki gyülekezet nevében Simon Réka lelkész
üdvözölte új kollégáját, az ifjúság tagjai pedig énekkel
köszöntötték.

Ezek után bőséges szeretetvendégség várta a részt -
vevőket, ahol örömteli hangulatban késő estig folyt
az ünneplés.
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VARGA TAMÁS Szombathelyen született, gyer -
mekéveit Bükön töltötte. Középiskolás tanulmá -
nyait a sop roni Berzsenyi Dániel Evangélikus
(Líceum) Gimnáziumban végezte. Itt ismerte meg
későbbi feleségét is, már az első napon. Isten felé
indulásában sokat köszönhet líceumi hittantaná-
rának, Kretzné Budaker Dórának. Érettségi után,
2005-ban felvételt nyert az Evangélikus Hittudo-
mányi Egyetemre. 2010-ben kötött házasságot
Patocs kai Judittal. A 2010–2011-es tanévet a ösz -
tön díjasként a németországi Neuendettelsauban
töltötte. 2011 júniusában szüle tett meg kisfia, Be-
nedek. Diplomamunkáját „Ökume né a családban”
címmel írta. A témaválasztásban inspirálta, hogy
maga is boldog felekezeti vegyes há zasságban él.
Hatodévét a soproni gyülekezetben töltötte, Hege-
dűs Attila igazgató lelkész mentorsága alatt. Au-
gusztus 15-e óta a rábaszentandrási és a szil sárká -
nyi gyülekezetekben szolgál, eddig gyülekezeti
munkatársként, most pedig már beosztott lelkész -
ként.



100 év az örökkévalóság szolgálatában
– 100 éves a szentgotthárdi templom

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Temploma fennállásának századik évfordulóját ünne -
pelte 2012. október 20-án, szombaton a szentgott -
hárdi gyülekezet. Az alkalmon Szemerei János, a Nyu -
gati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette
Isten igéjét. A liturgiában Rostáné Piri Magda vasi es-
peres, Kollerné Loós Zsuzsanna helyi lelkész, vala mint
Loós Csaba nyugdíjas lelkipásztor működött közre.
Énekükkel szolgáltak az egyházközség hittanosai.
Nyírő Gábor orgonaművész, az egykor Szentgott hár -
don szolgáló Nyírő Scherer József unokája pedig
orgonajátékával örvendeztette meg a jelenlévőket.

Szemerei János Lk 12,32 alapján a templom igazi
feladatáról beszélt, amely az örökkévalóság szolgá -
lata. „A templom jelként áll itt. A gondviselő és irgal-
mas Istent hirdeti, aki törődik az övéivel” – mondta
prédikációjában a püspök.

Az úrvacsorás istentiszteletet követő közgyűlést
Csukly Gergely, Csukly Tamás és Bene Krisztina zenei
szolgálata vezette be. Majd Kollerné Loós Zsu zsanna
beszámolt az elvégzett felújítási munkákról, és meg -
köszönte a kapott támogatást. A lelkésznő elmondta,
hogy az itteni közösségben szolgáló lelkészek nevét
ezentúl márványtábla örökíti meg a templom falán.
Sikerült megvalósítani egy régi álmot is: a száz évvel

ezelőtti tervekben szereplő toronyóra most végre el-
készült és felkerült a helyére.

Ezek után presbiterek olvasták fel a gyülekezet tör -
ténetét, és a hittanos gyerekek segítségével bemutat-
ták az eddigi négy lelkipásztort ábrázoló, újonnan
készített portrékat. A rajzok eredetijei közül jelen
volt Molnár Jenő nyugalmazott lelkész, aki sok
szeretettel köszöntötte a híveket.

Köszöntőt mondott többek között Rostáné Piri
Magda esperes, és Varga Ottó őriszentpéteri római
katolikus plébános. Huszár Gábor helyi polgármester
pedig oklevelet nyújtott át a lelkésznőnek. Majd be-
szédét a következő jókívánsággal zárta: „Az egymásba
és Istenbe vetett bizalom tartsa össze a közösséget a
következő száz évben is!”

Huszár Gál-emléknap Bobán

Forrás: boba.lutheran.hu, evangelikus.hu

„Szent Atyám, énvelem nagy sok jókat tettél, 
Mert mennyből énnékem őrizőt küldöttél, 
Ellenségeimtől engem megmentettél, 
És az én szívemben örömet szereztél” 

Ezzel a Huszár Gál énekeskönyvéből való idézettel
invitálta a híveket és minden kedves érdeklődőt a
2012. október 28-án megrendezett Huszár Gál-em-
léknapra a bobai evangélikus egyházközség gyüleke-
zetének elnöksége. Az emléknapot az 500 éve szü -
letett nyomdász-reformátor tiszteletére szer vezték. 

Huszár Gál családjának a Vas megyei Kemenes -
alján, Vadászülésen volt birtoka. E falu a mai Boba és
Nemeskocs község közötti területen feküdt, s bár a
történészek szerint vitatott, egyházközségünk hívei hi-
szik és tartják, hogy Huszár Gál itt a szomszédban,
Vadászülésen született, így egy kicsit a miénk is.

S ahogy Rostáné Piri Magda esperes asszony mond -
ta, az embereknek szüksége van példaképekre, s e
szelíd reformátor élete útmutatóul szolgálhat mind -
annyiunk számára.

A délelőtti ünnepi hálaadó úrvacsorás istentiszte-
leten Jankovits Béla, az egyházközség egykori lel -
késze, Huszár Gál életének, munkásságának kiváló
ismerője hirdetett igét. Igehirdetésének alapjául Pál
apostol Timóteushoz írt 2. levelének 3. fejezetéből a
14–17. vers szolgált.

A lelkész keresztyén történelmi tényeket felsora-
koztatva, sajtóból vett idézetekkel, számos tanulmá -
nya és munkája során szerzett hétköznapi tapaszta -
latát megidézve emlékeztette a gyülekezetet arra,
hogy a Biblia nem más a hívek számára, mint a min -
den napi kenyér, amely által lelkileg és hitben is erő-

56 Dunántúli Krónika



södhet az ember. Jankovits Béla felhívta a figyelmet
arra is, hogy a gyermeket már kora gyermekkorban
tanítanunk kell a helyes úton való járásra. Ezt tá masz -
totta alá Karácsony Sándor tézisével, aki így fogal -
mazott: „Amikor a gyermek testét és szellemét fej-
lesztjük, az a nevelés, amikor a testi és a szellemi
nevelésen túl a lelkét is fejlesztjük, az a növelés. Így,
ha időben kezdjük gyermekeinket terelgetni a min -
den napi keresztyénség útján, bízhatunk abban, hogy
megmaradnak a hitben, s így kiléphetünk a minden -
napi korszellemből, amelyben eluralkodóban van 
a feszültség, a kiábrándultság és kétségbeesés, s eljut-

hatunk Krisztushoz, aki az út, az igazság és az élet” –
zárta gondolatait a nyugalmazott lelkész.

A délután folyamán az emléknap alkalmából érke -
zett a gyülekezetbe a Korál-sziget zenekar, akiknek
előadásában ismert korálénekek hangzottak el újsze -
rű hangszerelésben, kellemes perceket szerezve ezzel
az egybegyűlteknek. A 2008-ban Budapesten alakult
együttes –amelynek célja a hitébresztés mellett egy-
házunk üzenetének továbbadása az énekekben – a re -
formáció dallamkincsét dolgozza fel igényes, modern
hangszereléssel, megőrizve az eredeti szöveg-, illetve
dallamkincset. A zenekar Luther példáját követve
viszi be a templomba a világi dallamokat.

A koncert szünetében Jankovits Béla tartott ismer-
tetőt az 500 éve született nyomdász-reformátor életé -
ről és munkásságáról. Előadásának alapjául Botta Ist-
ván Huszár Gál élete, művei és kora című könyve
szolgált. Megismerhették a római katolikus egyház
presbiteréből vált református prédikátor életútját,
keresztyén tanok terjesztésében tanúsított, állhatatos,
áldozatkész magatartását. 

Az esperes asszonynak e sorok elején idézett gon-
dolatai az előadás végére bizonyítottá váltak. Huszár
Gál élete és munkássága példaként állhat előttünk
napjaink elkérgesedő világában: Isten segítségével
mindig lehet és érdemes is újra kezdeni.

Szöveg: Sebestyénné Kovács Ildikó
Fotó: Matócza Barnabás.

Látogatást tettek a vasi egyházmegyében 
a finn mikkeli testvéregyházmegye 

esperesei

Forrás: evangelikus.hu

2012. november 15. és 19. között a Finnországi Evan-
gélikus Egyház mikkeli egyházmegyéjének lekö szönő
esperese, Erkki Rouhiainen (az anttolai gyülekezet
lelkésze) és a 2013. január 1-jétől szolgálatba álló
utódja, Matti Tolvanen (a kangasniemi gyülekezet lel -
késze) látogatott Magyarországra. 

Látogatásuk budapesti programja során Pap Kinga
Marjatta vezetésével betekintést nyertek az MEE
működésébe, találkoztak egyházunk üllői úti irodá-
jának munkatársaival, köztük Buda Annamária osz -
tályvezetővel, valamint Szemerei János püspökkel is. 

Az egyházmegyei látogatás során a vendégek részt
vettek Kőszegen a Vasi Egyházmegye konfirman dus -
napján, valamint Szombathelyen az evangélikus
templomban megtartott Mozart-Requiem hangverse-
nyen. Vasárnap Erkki Rouhiainen Körmenden, Matti
Tolvanen pedig a büki gyülekezetben hirdette Isten
igéjét. A büki és a körmendi gyülekezetek lelké szei -
vel, Simon Rékával és Benedek Jánossal a korábbi
találkozások kapcsán kialakult jó barátság köti össze
a finn lelkészeket.

Az új esperes mandátuma 2018. december 31-éig
szól. A testvérkapcsolatnak erre az időszakra szóló
terveiről Rostáné Piri Magda esperes és Baranyay
Csaba espereshelyettes vezetésével történt konzul -
táció vasárnap délután Sárváron. A következő konk -
rét lépés, hogy 2013 májusában a kangasniemi gyüle-
kezet presbiterei büki látogatást terveznek, amelynek
kapcsán az esperes vezetésével részt vesznek a május
28-ai vasi hálaadó napon Sárváron. A diakónia és az
ifjúsági munka területén való esetleges munkatársi
cseréről is egyeztettek a résztvevők. 

Az új esperes rendkívül érdeklődik a magyar orszá -
gi egyházi élet iránt. Lánya korábban egy évet töltött
Gödöllőn. Elkötelezett a testvérkapcsolat erősítése
mellett, ugyanakkor az MEE tevékenységét is igyek-
szik ismertté tenni gyülekezetében, egyházmegyéjé-
ben.

Szöveg: Baranyay Csaba, 
Pap Kinga Marjatta. 
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Új lelkész és új orgona Nagyalásonyban

Forrás: nyugat.lutheran.hu

A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület-
ben a 2012-es Reformáció és a nők éve egy női lelkész
beiktatásával kezdődött. Pethő Juditot január 14-én,
szombaton a nagyalásonyi templomban iktatta be a
Nagyalásony-Dabrony-Nemesszalóki Társult Egyház-
község lelkészi hivatalába Polgárdi Sándor esperes. Az
ünnepi istentiszteleten került sor a finn testvé rektől
ajándékba kapott orgona felszentelésére is, Szemerei
János püspök szolgálatával. 

„Páratlan ünnep, amikor egy lelkipásztort először
iktatnak be hivatalába” – kezdte Mk 16,15 alapján
tartott igehirdetését Polgárdi Sándor. Majd hangsú-
lyozta, hogy az egyházban mennyire fontos és kiemelt
a női lelkészek szolgálata. Itt, a veszprémi egyházme-
gyében állt munkába egykor az első evangélikus lel -
kész nő is. Az esperes Juditot arra biztatta: hirdesse
Isten igéjét, akár alkalmas, akár alkalmatlannak tűnik
az idő.

Pethő Judit 1Thessz 4,11 alapján foglalta össze
prédikációjában lelkészi magatartásának irányelveit.
„Szeretnék csendesen élni, tenni a magam dolgát.
Dolgozni a saját kezemmel, és élni az evangéliumot”
– mondta. Ez az ige egyfajta mottója lehet a szolgála -
tának és a gyülekezet életének is.

Az ünnepi közgyűlést Horváth László vezette le, aki
bevezető köszöntőjében így fogalmazott: Isten adja
áldását erre a házasságra a lelkész és a gyülekezet
között. A frissen beiktatott lelkésznőnek jókívánsá-
gokat adott át többek között Polgárdi Sándor esperes,
Szabó György egyházkerületi, és Henn László egyház-
megyei felügyelő. Megható pillanatokat jelentett Ben -

cze András püspökhelyettes, székesfehérvári lelkész
és gyülekezete kórusának köszöntője, hiszen Judit
előzőleg hosszabb időn keresztül közöttük szolgált.

A nagyalásonyi közösség korábbi lelkészei közül
Sághy András, Varga György és Pongrácz Máté kért
áldást utóduk szolgálatára. A jókívánságokra vála -
szolva Pethő Judit elmondta: máris otthon érzi magát
a gyülekezetben. Az ünneplés ezután szeretetvendég -
séggel folytatódott a helyi iskolában.

Márványtáblát avattak Várpalotán
Hrabowszky György 

evangélikus lelkész emlékére

Forrás: nyugat.lutheran.hu

„Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik Isten igéjét hir-
dették nektek. Gondoljatok földi vándorlásuk végére, és
kövessétek hitüket!” – hirdeti Pál apostol. Az igének
megfelelve mostantól emléktábla őrzi a várpalotai
evangélikus templomban Hrabowszky György nevét,
amely a lelkész helyi tevékenysége nyomán íródott
bele a város történelmébe. 

A Thury-várban március 11-e reggelén kezdődött
meg az evangélikus lelkész, író születésének 250. év -
fordulója alkalmából helyi közösségek összefogásával
megszervezett emlékünnepség. Talabér Márta polgár -
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PETHŐ JUDIT Székesfehérváron született, Tá -
con és Kemenespálfán nőtt fel. Szakközép iskolai
tanulmányai során szoftvertechnológiai és közgaz -
daságtani ismereteket szerzett. Azonban meghal -
lotta Isten hívását, és útja az érettségi után egye-
nesen az Evangélikus Hittudományi Egyetem
teo lógus-lelkész szakára vezetett. Egyetemistaként
két alkalommal járt az Amerikai Egyesült Álla -
mok ban: először 2003 nyarán három hónapig
segítőként dolgozott egy evangélikus táborban 
a Szik lás-hegységben, a 2004/2005-ös tanévet
pedig ösztöndíjjal az Ohio állambeli Columbusban
töltötte, a Trinity Lutheran Seminary hallgatója-
ként. Negyedéves teológusként a Sarepta Budai
Evan gélikus Szeretetotthon mentálhigiénés mun -
ka társa volt, ötödévesként pedig tanulmányai mel -
lett párhuzamosan a székesfehérvári gyülekezet-
ben segédkezett. Hatodéves gyakorlatát is itt
végezte Bencze András mentor mellett. Lelkésszé
avatását követően beosztott lelkészként továbbra
is Székesfehérváron szolgált, egészen 2011. au -
gusz tusáig, amikor a püspök Nagyalásonyba he-
lyezte. Parókusi alkalmassági vizsgáját 2011. szep -
tember 12-én tette le.



mesternek és a vár háziasszonyának, Horváthné dr.
Csomó Orsolyának a köszöntőjét követően Tóth Attila
evangélikus lelkész mutatta be az 1792-ben született,
kiemelkedő tevékenységeiről ismert Hrabowszky
György életét.

Többek között árvaház, tanoda, lelkészlakás léte sült,
egyháztörténeti művek jöttek létre munkája nyomán.
A közönség Borbás Zoltán tanár előadásából ismer-
hette meg az árvaház történetét.

Ezt követően az ünneplők átvonultak a temp lom -
ba, hogy istentiszteleten adjanak hálát a lelkész egy-
házépítő tevékenységéért, majd leleplezték és megko -
szorúzták az emléktáblát, amely az egyházközség,
valamint az önkormányzat támogatásával készül -
hetett el.

Szöveg: Gágó Anita
Fotó: Borbás Zoltán

Isten közelségében

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Családias légkörű ordinációra került sor 2012. május
26-án, szombaton Bakonyszentlászlón. Hanvay Enikőt
– húsz évvel a teológia elvégzése után – Szemerei János,
a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület
püs pöke avatta lelkésszé. A liturgiában az Evangéli-
kus Hittudományi Egyetem képviselőjeként dr. Varga
Gyöngyi, valamint Luptákné Hanvay Mária kiskőrösi
másodlelkész segédkezett.

„Isten közelsége jó” – állt az ünnepi meghívón a 73.
zsoltár 28. verse, a lelkésznő személyes hitvallásaként
is. „Ez egy kisebbségi vélemény a magyar társa dalom -
ban” – fejtette ki prédikációjában Szemerei János.
„De a só sem többségi elem a levesben. A kisebbségi
szolgálat nagyon fontos lehet egy nagyobb közösség
számára” – fogalmazott. Majd az igehirdetésről, mint
a lelkészi szolgálat lényegéről szólva hozzátette:
„Mon danivalónk, üzenetünk lényege az, hogy Isten

tetteit hirdetjük – soha nem az emberét. Ezt újra és
újra frissítenünk kell: az igehirdetés mindig Isten
tette inek prédikálása. Nem abban van az erő, nem ab -
ban van az újulás, a gyógyulás, amit az embernek kell
tennie, hanem abban, amit az Isten tesz.”

Az úrvacsorás istentiszteletet követő szeretetven -
dégségen a gyülekezet, a kollégák, a családtagok és a
barátok köszöntötték Enikőt, aki hosszú és nehéz
úton jutott el a lelkészi szolgálat vállalásáig.

Saját szavaival így vall erről a folyamatról: „1967-
ben Miskolcon láttam meg a napvilágot szüleim
negye dik gyermekeként. Hat élő testvéremmel ke -
resz tyén neveltetésben részesültünk, a Miskolc-bel-
városi gyülekezetbe jártunk rendszeresen. 1987-ben,
a gimnázium elvégzése után egy évvel jelentkeztem
az Evangélikus Teológiai Akadémiára. Az egyetemi
tanulmányok befejezése után, 1992-ben kerültem Ba-
konyszentlászlóra, ahol az ottani gyülekezetben, mint
hitoktató dolgoztam, leltem otthonra s lettem a ba-
konyi táj és a helybeli evangélikus műemléktemplom
„szerelmesévé”. 2008 óta lelkészi munkatársként
vettem át a gyülekezet vezetését s azóta nevelem
egyedül két kislányomat, a 9 és fél éves Esztert és a 7
éves Zsófiát. Húsz évvel a diplomám megszerzése
után, hosszas vívódást követően kértem ordiná láso -
mat.”

Adámi  Mária
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Megszólaltatni a reményt
Beiktatták a veszprémi 

egyházmegye elnökségét

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Régi-új esperest és egyházmegyei fe-
lügyelőt iktattak 2012. június 16-án,
szombaton az idén kétszáz éves veszp -
rémi evangélikus egyházmegyében.
Az igehirdetés szolgálatát Szemerei
János, a Nyugati (Dunántúli) Evangé-
likus Egyházkerület püspöke végezte.
A liturgiában Vajda István ajkai és
Pethő Judit nagyalásonyi lelkész vett
részt.

Isten adja a növekedést – emelte ki 1Kor 3,6-7.9
alapján tartott prédiká ció jában Szemerei János. A
növekedés az élet jele – tet te hozzá. Ugyan akkor
nekünk is szerepünk van benne. „Munkára hív a
megbízás. Ha nem végezzük el a feladatunkat, elvadul
a termés, nem lesz semmi olyan, mint lehetne. Az igé-
ben az élet csodája rejlik, az örök élet csodája – ezt
kell továbbadnunk.”

Az istentiszteleten ezek után sor került az esperes
és az egyházmegyei felügyelő beiktatására, majd 
a meg  választott tisztségviselők eskütételére. A zenei
szol gálatban Pápa város Bárdos Lajos Vegyeskara
működött közre.

Polgárdi Sándor újraválasztott esperes székfoglaló -
jában Jer 31,17 alapján arra a reményre utalt, amelyet
meg kell szólaltatnunk a ma embere számára. Majd
kifejtette terveit a következő ciklusban elvégzendő
munkával kapcsolatban. „A jövő egyházát olyannak
szeretném látni, amelyre még hallgatnak; amely
mindenképpen nyugodt pontot jelent a válsághely -
zetben” – fogalmazott.

Henn László egyházmegyei felügyelő négy szóban
foglalta össze, milyen feladatokat szeretne folytatni és
megvalósítani a továbbiakban. Célja a bizalom, a bé -
kesség, a törvényesség és a tájékoztatás fenntartása.

A köszöntések sorában felszólalt többek között dr.
Birkás Antal, aki Szászfalvi László államtitkár üd -
vözletét adta át; Kopf András lelkész a somlószőlősi
gyülekezet nevében, valamint Venczel Csaba, a pápai
egyházközség felügyelője. Az ünnepi alkalom szere -
tet vendégséggel zárult.

Templomot szenteltek Mezőlakon

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Templomszentelés ritka eseményének lehettek tanúi
mindazok, akik 2012. szeptember 8-án, szombaton

Mezőlakra látogattak. ünnepi istentisztelet kere -
tében most vált templommá az a 70 éves iskolaépület,
amelyben eddig is alkalmait tartotta a gyülekezet. Az
igehirdetés szolgálatát Szemerei János, a Nyugati (Du-
nántúli) Egyházkerület püspöke végezte, a liturgiában
Máthé Csaba helyi lelkész és Polgárdi Sándor Veszp -
rém megyei esperes segédkezett.

Mi a templom igazi feladata? Miért és mitől temp -
lom a templom? – tette fel a kérdést prédikációjában
a püspök. Majd Ezékiel könyve 47. fejezetének 1-12.
verseit magyarázva hangsúlyozta: A templom egyrészt
az a hely, ahol forrás van, amely az élet alapföltételét
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adó élő vizet kínálja föl. Másrészt a templom köz fela -
datot lát el. „Az egyház igazi feladata az, hogy a temp -
lom ajtaján ki kell jutnia az éltető forrás vizének,
amely minket és másokat is éltet és gazdagít” – fogal-
mazott Szemerei János.

A békási énekkar szolgálatát követő közgyűlésen
Máthé Csaba helyi lelkész ismertette a gyülekezet
történetét, majd beszámolt az egykori oktatási intéz-
mény felújításának történetéről. Elmondta, hogy 
a régi evangélikus templomot sajnos el kellett adniuk,
mert a vizesedés nagy méreteket öltött. A 2004-ben
visszakapott iskolában 2006-ban kezdhették el a mun -
kálatokat, melyek keretében az épület többek között
új vizesblokkot kapott és toronnyal bővült, ahová 
a harangokat is átköltöztették. Az önkormányzat
pedig a környezet rendezésével járult hozzá az isten-
tiszteleti tér kialakításához. Az ünnepségen ezután
köszöntőt mondott Polgárdi Sándor Veszprém me -
gyei esperes, valamint Horváth József mezőlaki római
katolikus plébános is.

A hívek a kívül-belül megújult, és immár felszentelt
templomból kilépve a gyülekezet által szervezett
szeretetvendégségen adhattak hálát Isten megtartó
kegyelméért.

Emléktáblát avattak Nagydémen

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Kossuth hűséges társára, az evangélikus Ihász Dáni-
elre emlékeztek a gyülekezet tagjai és a környékről
érkezett hívek 2012. szeptember 16-án, vasárnap dé-
lután Nagydémen. Az igehirdetés szolgálatát Szemerei
János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke
végezte, a liturgiában Polgárdi Sándor Veszprém
megyei esperes és Németh Katalin beosztott lelkész
segédkezett.

Az alkalmon végre méltó helyet talált az evangéli-
kus templom falán az az emléktábla, amelyet egy is-
kola lebontása után évekig őrzött Balázs Nándor,
a gyü lekezet egyik tagja.

Az emléktábla olyan kő, amelyik beszél – hangsú-
lyozta Lk 19,40 alapján tartott prédikációjában a
püspök. „Beszél arról, aki innen indult, és fontos
ember lett. Beszél rólatok, akik fontosnak tartjátok,
hogy ápoljátok emlékét” – mondta. Majd így folytatta:
az elhelyezett tábla emlékeztessen mindenekelőtt
Isten hűségére, aki igazi szabadságot akar adni
nekünk.

Az istentiszteletet követően Németh Katalin ismer-
tette Ihász Dániel életrajzát, majd sor került az em-
léktábla leleplezésére és megáldására. Köszöntőt
mon dott Polgárdi Sándor esperes, és Szakos Csaba
ba konytamási lelkész, aki korábban jó ideig a nagy -
dé mi szolgálatot is ellátta. Koszorút helyeztek el a he -
lyi önkormányzat képviselői.

IHÁSZ DÁNIEL 1813. október 17-én született
Nagydémen, evangélikus nemesi családban. Tanul -
mányait a soproni líceumban végezte, majd 1828-ban
belépett a császári hadseregbe, ahol egészen 1848
nyaráig szolgált. Ekkor csatlakozott a 48. honvéd gya-
logezredhez. Részt vett a szabadságharc több fontos
csatájában, kétszer meg is sebesült. Helytállásáért a
Magyar Katonai Érdemrend III. fokozatával tüntet -
ték ki. A világosi fegyverletételnél már nem volt jelen,
csapatai maradványaival a török katonaság előtt tette
le a fegyvert. Viddinben a magyar emigránsok egyik
vezetője lett. Egyike volt annak a huszonhat tisztnek,
akik elkísérték Kossuthot Kutahyába. Itt szövődött
közte és Kossuth Lajos között az a mély barátság,
amely halálig megmaradt. Kossuth Lajost elkísérte
Angliába, majd Amerikába is. Morningwille-ben

(New york állam) hadianyaggyá-
rat ala pított, amely tervei szerint
egy magyar felkelés számára
gyártott volna fegyvereket.
Mikor hírt kapott az olaszországi
magyar légió felállításának
tervéről Európába utazott és
átvette a légió I. dandárának pa -
rancsnokságát, majd a légió fel-
oszlatása után – ezredesként –
átlépett a piemonti hadseregbe.
1861 máju sától 1862 júliusáig a
magyar légió parancsnoka volt,
majd nyugál lományú olasz ezre-
desként Kossuth Lajos mellett
élt. Sok levelet írt a kormányzó
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turini életéről, ezért elnevezték Kossuth Mikes Kele -
menjének. 1881. április 10-én hunyt el Collegno al
Baraccone-ban.

Kétszáz éves az egyházmegye

Forrás: nyugat.lutheran.hu

A mai veszprémi egyházmegye gyülekezetei a 18. szá -
zad végéig a győri, a kemenesaljai, a zalai és a Bala-
ton-felvidéki egyházmegyékhez tartoztak. 1812-ben
aztán egy nagy jelentőségű egyházmegyei közgyűlést
tartottak. Jegyzőkönyvbe foglalták, hogy: „Közaka -
rattal az határoztatott meg, hogy az egész Veszprém
Megyében való gyülekezeteinknek összekapcsolásuk -
nak szükséges megerősítése a jövő kerületbeli köz -
gyűlés alkalmatosságával kérettessék, és a megyebéli
gyülekezeteknek akármi szín alatt leendő elosztása
jövőre meggátoltassék”.

A Veszprémi Egyházmegye 2012. november 24-én,
szombaton ünnepi díszközgyűléssel ünnepelte meg
kétszáz éves születésnapját. Az ünnepségen többek
között részt vett Dr. Kontrát Károly, a Belügyminisz-
térium államtitkára, Dr. Fedor Tibor,
az Emberi Erőforrások Miniszté riu -
má nak Nemzetiségi és Civil Társa -
dal mi Kapcso la tokért Felelős Ál -
lamtit kársá gának főosztályvezetője,
vala mint Unger Tamás, Pápa város
alpolgármestere. 

Az alkalom Polgárdi Sándor espe-
res áhítatával kezdődött, aki a meg -
hí vón szereplő igéről prédikált:
„Ad jatok hálát az Úr nak, mert jó,
mert örökké tart szeretete” (Zsolt
106, 1b). 

Az ünnepi közgyűlést Henn Lász -
ló egyházmegyei felügyelő nyitotta
meg, majd dr. Kontrát Károly állam -

titkár üd vözölte a megjelenteket. Mint mondta, ez az
alkalom nem csak arra ad lehetőséget, hogy visszate -
kintsünk a mö göttünk hagyott két évszázadra, hanem
arra is, hogy tanuljunk belőle. Az ünnepi alkalom elő-
adója Dr. Fedor Tibor főosztályvezető volt, aki „Az
állam és egyház együttműködése” címmel tartotta
meg előadását. Hangsúlyozta, hogy a kormány az egy-
házakat érték hordozó és közösségteremtő tényezők -
nek tartja, ezért stratégiai partnerként közeledik fe-
léjük. Felsorolta, hogy a kormányváltás óta milyen
lépéseket tett a kor mány az egyházakkal kapcsolat -
ban. Beszámolt a sike res ingatlanrendezésről, és vá -
zol ta a jövőbeli célokat. Reményének adott hangot,
hogy a jövő évi költség vetési törvényben legalább si -
ke rül megőrizni az egyházi finanszírozás idei mértékét.

A bicentenáriumi megemlékezésre a Veszprémi
Egyházmegye egy prédikációs kötetet is megjelen -
tetett, amelyet Polgárdi Sándor mutatott be. A 800
példányban megjelent kötetben a bevezetések mellett
két tanulmány is olvasható, továbbá 63 igehirdetés
olyan lelkészek tollából, akik jelenleg, vagy korábban
az egyházmegyében szolgáltak.
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„Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai.”
Róm 8,14

Tisztelt ünnepi Közgyűlés! 
Kedves Testvérek! Kedves Vendégeink!
Meghatódottan és nagy izgalommal állok a gyülekezet
előtt, amikor szolgálatom kezdetén néhány gondolat-
ban meg kellene fogalmaznom terveimet. 

Engedjék meg, hogy pár személyes dologgal kezd -
jem. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani
püspök úrnak. Egyrészt az iktató igehirdetés szolgá -
latáért, másrészt, hogy amikor ennek az ünnepnek az
előkészítéséről beszélgettünk, számára nem volt kér -
dés, hogy lehet-e Csákváron az iktatás. Gondolom, nem
nagyon kell magyarázni, hogy ez számomra, és gyüleke -
zetünk számára mit jelent. Amikor annak a gyülekezet-
nek, és annak a családnak az otthonában történ hetett
meg, akiknek szeretete és támogatása nélkül nem
mondhattam volna igent akár a jelölési folyamatban,
de különösen a mostani iktató kérdésre sem. A jelen-
lévők többsége egyházkerületünk valamelyik gyüleke-
zetének aktív szolgálattevője. Meg tudják érteni, hogy
mit jelent annál az oltárnál elmondani az eskü – egyéb-
ként is súlyos szavait – ahol az embert keresz tel ték,
kon firmált, házasságot kötött, és gyermekeit tartotta
keresztvíz alá. Valamint ahol nagyapám, édesapám és
magam is 18 évvel ezelőtt kezdtem gyülekezeti felügye-
lői szolgálatomat. 

Hónapokkal ezelőtt, amikor bemutatkozást kértek
tőlünk jelöltektől már sok személyes dolgot leírtam csa-
ládunkról, valamint a választás utáni interjúban is igye-
keztem megfogalmazni ennek fontosságát számomra.
Most engedjék meg, hogy megosszam Önökkel, hogyan
is került ez az ige az iktatási meghívóra. Pontosan tíz
évvel ezelőtt a negyvenedik születésnapomra a felesé-
gemtől egy nagyon szép ajándékot kaptam. Egy ezüst
zsebórát. Fedelét felpattintva ezt az igét találtam bele-
vésve. „Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai.”
(Róm. 8,14.) Amin akkor kicsit meglepődtem, mert
nem kapcsolódik életem egyik maghatározó eseményé-
hez sem. (És az idő múlására sincs benne utalás.) Azon-
ban azóta szolgálatom és életem vezérigéjévé vált. Szép
lassan belém vésődött. Remélem, jobban, mint zseb -
órám fedelébe. Nagyon hálás vagyok érte Ildikónak,
hogy egy ilyen igét adott elém. De a köszönetem nem
csak ezért szól felé. Hanem azért, hogy ő az, akivel min -
den kérdést, problémát, terhet, örömöt megoszt hatok,
és folyamatosan bátorít a feladatok sokaságában. Elő-
deimtől már kaptam intést, de eddigi feladataim is iga-

zolják, hogy mennyire el lehet veszni a feladatok
útvesz tőjében. Észre sem vesszük, maradnak gyerme-
keink közegyházi árvák, feleségeink, közegyházi öz -
vegyek. Ezért igyekszem vállat tisztségemmel járó
munkámat egyensúlyban tartani családi, nemsokára
nagyapai, és természetesen gyülekezeti kötelezett sé -
geimmel.

Talán ebből a kicsit hosszabbra nyúlt bevezetőből is
kisejlik, hogy életemben menyire fontos a családi hát-
tér, valamint a gyülekezeti beágyazottság. Meggyőző -
désem, hogy e kettő nélkül nem lehet az egyházban
szolgálatot vállalni, illetve végezni. Azonban ez a hát-
tér, a támasz. De mi az alap? Itt értettem meg magam
is, hogy ez a „véletlenül” kapott ige világít rá a leg -
jobban.

Ne tessenek megijedni, nem szeretnék szereptévesz -
tésbe esni, hogy egy világi, nem lelkészi tisztségvise lő -
ként teológiai fejtegetésbe kezdjek. Azonban az min -
den ki számára világos kell, hogy legyen: csak akkor
nevezhetjük magunkat keresztyéneknek, közösségün -
ket pedig keresztyén egyháznak, ha vannak olyan
kérdések, amelyek számunkra megkerülhetetlenek,
sarokkövek, szegletkövek, életünk alappillérei. Ezeket
nem csak, hogy szabad, de fel kel, hogy tegyük időről-
időre magunknak és felebarátunknak. Ahogy egyik ba-
rátom mesélte. Házassága sokadik évében a felesége
durcásan kérte rajta számon, hogy miért nem mondja
neki többször, hogy szereti? Azzal ütötte el a kel le -
metlen helyzetet, hogy az oltár előtt ezt megtettem,
majd szólok, ha lesz valami változás. Azóta már belátta,
hogy mekkora hibát vétett, és régóta a Házas-Hétvége
mozgalom egyik evangélikus szervezője párjával együtt. 

Az Istennel való személyes kapcsolatunkban is sok
dolog van, amit időről- időre ismételni kell. Nem az Is-
tennek van rá szüksége, hanem nekem. Az Ő felém irá-
nyuló szeretete folyamatos. Az Ő hívásának csak egy
határideje van. Földi életem vége. Ahogy emberi kap -
csolatainkat – első sorban házassági, családi kötelé ke -
inket – folyamatosan ápolni, karbantartani kell, úgy az
Istennel való kapcsolatom is folyamatos gondozásra,
ápolásra szorul. Itt jön a második kérdés. Ennek hol 
a he lye? Hol tud mindez a leghatékonyabban megva -
lósulni. Csak a gyülekezet közösségében. Ott ahol Pál
szerint egymás hite által épülünk. Ott ahol hitünk meg -
erősítésében részesülünk az ige és a szentségek által. 

Kedves Testvérek!
Keresztyén fiatalok körében népszerű egy karkötő,

amin egy kérdés kezdőbetűi találhatók: WWJD. Mit

Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelői székfoglalója
Csákvár, 2012. augusztus 26.



tenne Jézus? Szívem szerint minden gyülekezeti veze -
tő nek szolgálatba állásakor adnék egy hasonló ajándé-
kot, ami mindig a szeme előtt lehet. Döntésed, szava -
zatod milyen hatással van gyülekezeted, gyülekezeteink
életére? 

Meggyőződésem, és tapasztalatom alapján azt kell
mondanom, ahol a gyülekezet élén olyan szolgatársak
állnak, akiket Isten lelke vezérel, akik számára Isten
törvénye nem külső kényszer, hanem belső késztetés,
ott azon a gyülekezeten áldás van és az megtapasz -
talható a külvilág számára is. Ott a szívek után meg -
nyílnak a pénztárcák. Eltörpülnek, megszűnnek az
anyagi gondok, gyarapodás és éledés tapasztalható. De
ugyanezen tapasztalat ellentettjével is találkozhatunk.
Ahol minden feltétel adott. Új a parókia, új az autó,
rendben a templom, látszólagos a rend, de a szolgálók
csak külső parancsra végzik dolgukat, béresként dol-
goznak, ott hamar tapasztalható a széthúzás, a leépülés,
a fogyás. Talán nem, hangzik közhelyesnek, ha a ren -
del kezésünkre álló modern eszközökre gondolunk. Ho-
gyan lehetnek a szolgálat eszközei, de megnyomo rítói
is. Egy jó autó segít gyorsan eljutni a szórványba, de úgy
el lehet suhanni a falusi porta előtt üldögélők előtt,
hogy észre sem vesszük őket. Milyen jól lehet informá-
ciókhoz jutni az interneten? Mennyi segítséget lehet
gyűjteni az igehirdetéshez, és hogy ott lehet órákra
ragadni a képernyő előtt? Észre sem véve, hogy minden
időmet elrabolja. Vagy modernizálni épüle teinket
pályá zatokkal. Csak mire ezek elkészülnek, már nem is
tudjuk, hogy mivel akartuk megtölteni őket, mert úgy
elfáradtunk a lebonyolításban. Gyanítom, nem tévedek,
ha feltételezem, hogy egyházkerületünk többi megyé -
jében is hasonló a helyzet, mint a Fejér-Komáromiban.
De talán nem túlzás azt gondolni, hogy testvéregy há -
zainknál is hasonlókat tapasztalhatnak. Mondhatni 
e téren teljes az ökumené.

Evangélikus egyházunkban 2000 óta három kerü -
letre tagolódva szerveződik a szolgálat. Az akkor hiva-
talba lépő dunántúli elnökség úgy fogalmazott, hogy
odaálltak a startvonalhoz. Most nem tudom, hogy
könnyebb, vagy nehezebb a helyzetem, amikor a vál -
tóban átveszem a stafétát. Akkor, 12 évvel ezelőtt
tulajdonképpen mindhárom kerület új volt. Legalábbis
területi elrendeződés szempontjából. Mostanra talán
az akkori hullámok a harmadik kerület megala kulá -
sával kapcsolatban lecsendesedtek. Azóta kialakult az
új struktúra is. Reménységem szerint az új felállású hét
tagú elnökség fóruma lesz az egymás példáin, és hibáin
való tanulásnak is. Ehhez egyházkerületünk, a leg -
többet akkor tudja hozzátenni, ha Dunántúli hagyomá-
nyainkat, a reformációig visszanyúló – kicsit nyakas, de
mindenképpen veretes – Lutheri teológiánkat őrizzük,

ápoljuk, és továbbörökítjük. Nem gondolom, hogy kicsi
Magyarországi Evangélikus Egyházunkban három egy-
háztest lenne. Tudom, hogy Déli, Északi, és itt a Nyu -
gati egyházkerületben ugyanazon a sarok kö vön áll
szolgálatunk. De mégis nem csak egyszerű földrajzi,
strukturális felosztás ez. Az itt megtapasztalható érté -
kekkel, melyet elődeink csak gyarapítottak, szeretnék
hasznos tagja lenni a közös szolgálatnak.

Az elején azt mondtam, hogy terveimről szeretnék
szólni. Bevallom őszintén, inkább reménységeimet osz -
tanám meg a testvérekkel. Azt, hogy az Úristen, ha már
ilyen szolgálatra hívott el, ad hozzá erőt, bölcsességet
Szentlelke által. Reménységem, hogy ebben a szolgá -
latban nem vagyok egyedül. Társakra találok az egy-
házkerületünk 110 anyagyülekezetében szolgálók kö -
zött. Rájuk gondolva szeretnék köszönetet mondani
azért a megelőlegezett bizalomért mellyel megvá lasz -
tottak. Külön azoknak, akik személyes segítséget
nyújtottak tanácsaikkal, bátorításukkal, imádságaikkal.
Szeretném kérni továbbra is az együtt munkálkodást és
az együtt gondolkodást.

Itt szeretnék köszönetet mondani Kissné Kárász
Rózsa és Végh Szabolcs testvéreimnek, jelölttársaim-
nak, hogy a választási folyamatban nem ellenfelekként,
hanem a szolgálatot vállalókként lehettünk együtt.
Remélem, számíthatok rátok továbbra is.

Sok olyan terület van, amelyekről még nem esett szó. 
Ezekről is inkább a bennem lévő reménységet és kér -

déseket szeretném továbbadni.
Egyik leghangsúlyosabb szolgálati területe egyhá-

zunknak az oktatás. De mindjárt diakóniai szolgálatunk
is ide kívánkozik. Egyszóval intézményrendszerünk.
Ezzel kapcsolatban a legnagyobb reménységem, hogy
ugye tudjuk, ezen intézmények mitől evangélikusok?
Ezekben az intézményekben az ott tanuló fiatalok meg -
tapasztalhatják az elkötelezett evangélikus pedagó gu -
soktól a Krisztus hiten alapuló tanítását egyházunknak.
Valamint tudunk minden intézményünk élére arra al-
kalmas hittestvért állítani. Talán monda taimból némi
szkepticizmus kihallatszik. Igen azok közé tartozom,
akik azt mondják kicsit túlvállaltuk magunkat ezen a
téren. Intézményeink működése milyen hatást gyakorol
gyülekezeteink életére? Tényleg az ott tanuló, tanító,
dolgozó emberek aktív tagjai közösségeinknek, akik ott
épülnek és építenek? Szeretném köszönetemet kifejez -
ni azon intézmények és intézményvezetők felé ahol 
a ki emelkedő tanulmányi eredmények mellett e téren
is hasonlóak az eredmények. Az Országos Presbitérium
tagjaként eddig is sokszor került elő ez a kérdés. Most
amikor a nemzeti alaptanterv rendelkezik a hitoktatás
órarendbe iktatásáról, elkerülhetetlen, hogy a hittan-
tanár-képzés ne kerüljön ismét teológiánkon előtérbe.
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Tudom, hogy az előkészületek már folynak ez ügyben.
Ugyanígy elkerülhetetlen, hogy ezt a kérdést helyi,
megyei, kerületi szinten ne egyeztessük keresztyén
testvéreinkkel. Másképp nem nagyon tudom elképzel -
ni, hogy a hitoktatás, hogy tud megvalósulni egy olyan
kis településen, ahol nincs jelen mind a három törté -
nelmi keresztyén egyház. Zárójelben jegyzem meg,
hogy Csákváron – köszönhetően az akkori önkor mány -
zatnak, iskolavezetésnek és a három felekezetnek veze -
tőinek – már a rendszerváltás óta órarendbe iktatva fo-
lyik a felekezeti hitoktatás. Nagyképűen mond hat nám,
hogy a terv kidolgozói eljöhetnének ezt tanul má nyozni,
ami itt már több mint húsz éve zökkenőmentesen fo-
lyik.

Végül szeretnék szólni ökumenikus és társadalmi
kapcsolatainkról. Nem azért maradt a végére mintha
nem tartanám nagyon fontosnak mindkét dolgot. Csak
először saját koordinátáimat szerettem volna megha tá -
rozni, hogy számomra mi a viszonyítási pont. Meggyő -
ző désem, csak úgy lehetünk építő tagjai akár az öku -
menének, de magyar társadalmunknak is, ha tisztában
vagyunk saját identitásunkkal. Így lehetünk csak só és
kovász. Nagyon fontos, hogy egyházaink vezető tes tü -
letei között a párbeszéd és a lehető legtöbb kérdésben
a konszenzusra törekvés meglegyen. Azonban az igazi
ökumené megvalósulásának a színtere szintén a gyüle-
kezet. Meggyőződésem és tapasztalatom alapján, ha
egy evangélikus közösség jól működik, akkor az meg -
találja az utat a más keresztyén felekezetek, egyházkö-
zségek felé, és viszont. Sok követendő példát ismerek,
ahol nem csak az ökumenikus imahétre korlátozódik
az együttműködés. Több településen maguk a lelkészek
adnak példát híveiknek a rendszeres találkozásokra,
imaközösségekre. Azonban fájdalmas látni vagy tapasz -
talni, amikor ennek hiánya, egyes emberek irigysége,
szűk látókörűsége, rosszindulata alapján nem való -
sulhat meg. Egyáltalán nem hitelesíti, sőt rombolja
szolgálatunkat az a fajta magatartás, amely csak a maga
felekezeti igazát hajtogatja és elzárkózik azoktól, akik
Isten Lelke által Isten fiainak vallják magukat. Gondo-
lom sokak által ismert kép Nathan Söderblom svéd
érsek szép képe az ökumenére, aki egy küllős kerékhez
hasonlítva mutatta meg, hogy a központ Jézus, akkor a
küllőkön hozzá közeledve egymáshoz is közelebb
kerülünk. 

Meggyőződésem, ha társadalomi jelenlétünkben is
ezt a célt tűzzük magunk elé, hogy gyülekezeteink éled -
jenek, erősödjenek, az nem önzés. Azt a minden kori
hatalom, településvezetés is felismeri, elismeri, legjobb
esetben pedig igényli és támogatja is. Meggyőződésem,
hogy a keresztyén embereknek nemcsak helyük de fe-

ladatuk van a közéletben. Nem lehet a falakon belülről
kikiabálva evangelizálni, misszionálni. Hitünket a vi -
lágban megélve tehetjük a leghatékonyabban. Abban 
a világ ban, amelyből Mennyei Atyánk nem kivenni,
hanem abban megtartani akar Jézus Krisztus által. 

A mögöttünk álló hat éves ciklus végén kicsit kap -
kodva igyekeztünk a struktúrát úgy alakítani, hogy
testületein száma, és azok létszáma egyházunk nagysá -
gához igazodjon. Ne legyen túl bonyolult. Rugal mas -
ságával segítse a minél hatékonyabb döntéshozatalt,
nyitott, és átlátható legyen. Ezzel kapcsolatban két
megállapítás talán nem túlzó. Az egyik, hogy önkri -
tikusan meg kell jegyeznünk ez nem sikerült valami fé-
nyesen. A másik, hogy nem a struktúrán áll vagy bukik
egyházunk ügye. Jó szervezeti felépítést is csikorgóvá
lehet tenni alkalmatlan szereplőkkel. És kevésbé jó fel-
építményben is lehet sokat, jól, és hatékonyan dolgozni,
ha az abban élők ezt belső kényszerből és nem a struk -
túra adta elvárásból teszik. Célom, hogy most a ciklus
elején – amikor még a tapasztalat friss, és talán a len -
dület is nagyobb – minden eszközzel segítsem a minél
egyszerűbb egyházszervezet kialakítását, valamint a tes -
tületek közötti minél harmonikusabb együtt, és nem
egymás mellett munkálkodást.

Az elmúlt héten egy bakonyi falu Hánta jelenleg
lakatlan parókiáján készültem erre az ünnepre és a rám
váró feladatokra. Ennek a parókiának az udvarán ké -
szült egy fénykép közel 30 évvel ezelőtt az ott táborozó
fiatalokról. A tábortüzet körülvevők közül több mint
tízen állnak lelkészi szolgálatban ma egyházunkban.
Nem kis büszkeséggel teszem hozzá, a katolikus, vala -
mint református egyházban is. Ezen a képen ott va -
gyunk Szemerei Jánossal, Bencze Andrással, Farkas
Etelkával, Labossa Györggyel és még sokakkal. Ez is
reménységem, hogy a közös gyökerek is segítik a közös
munkánkat. Valamint, hogy a mai ifjúsági és hittantá-
borok fiatal táborozói és vezetői között ott vannak
szolgálatunk folytatói.

Kedves Testvérek!
Igyekszem legjobb tudásom szerint ellátni feladato-

mat. Igyekszem püspök urat mindenben támogatni,
hogy egyházkerületünk gyülekezeti közösségeinek, in-
tézményeinek minden olyan segítséget meg tudjunk
adni, ami szolgálatuk külső feltételeihez nélkülöz -
hetetlen. De az ott folyó munkát csak úgy tudják haté-
konyan végezni, ha nem ránk, hanem szolgálatunk
Urára hagyatkoznak és tőle kérik Szentlelke vezetését,
hogy lehessenek Isten fiai, munkatársai, országának
örökösei.

Így ajánlom magam szolgálatom kezdetén Isten
kegyelmébe, és testvéreim imádságos szeretetébe.
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Lelkészavatások

hanvay enikő ordinációja 2012. május 26-án, Ba-
konyszentlászlón megtörtént.
németh Katalin ordinációja 2012. július 14-én,
Meszlenben megtörtént.
Varga tamás ordinációja 2012. szeptember 29-én,
Bükön megtörtént.

Lelkészbeiktatások

Pethő judit – Nagyalásony-Dabrony-Nemesszalók –
parókus lelkész
bakay beatrix – Mórichida – parókus lelkész
Kovács László – Nemeskolta – parókus lelkész
Pongrácz Máté – Kaposvár – parókus lelkész

Beosztott lelkészek

Pethő-udvardi andrea – Őrimagyarósd – beosztott
lelkész
Papp judit – Szombathely – beosztott lelkész
Németh Katalin – Lovászpatona, Vanyola – beosztott
lelkész
hanvay enikő – Farád – beosztott lelkész
Varga tamás – Rábaszentandrás – beosztott lelkész
Varga tamás – Szilsárkány, Sopronnémeti – beosztott
lelkész
bencze győző teol. hallgató – Nagyveleg – gyülekezeti
munka
Pablényi edina – Kemeneshőgyész-Magyargencs –
beosztott gyülekezeti munkatárs
németh Katalin – Gyurátz Ferenc Evengélikus
Általános Iskola, Pápa – beosztott iskolalelkész
Varga diána – Evangélikus Szeretetház, Győr – be-
osztott lelkészi munkatárs

Helyettes lelkészi megbízások

deme dávid – Sand – helyettes lelkész
Vancsai józsef – Hánta-Ászár-Kisbér – helyettes
lelkész
Szakos Csaba – Sikátor – helyettes lelkész
Szakos Csaba – Bakonyszentlászló, Zirc – helyettes
lelkész
bácsi jános – Csikvánd, Gecse – helyettes lelkész
Máthé Csaba levente – Homokbödöge – helyettes
lelkész

tóth Károly istván – Nagyacsád, Nemesgörzsöny –
helyettes lelkész
Wagner Szilárd – Hunyadi János Evangélikus Óvoda
és Általános Iskola, Sopron – helyettes iskolalelkész
Pőcze istván – Nemeskér – helyettes lelkész
Mesterházy balázs – Harka – helyettes lelkész
Szarka istván – Súr – helyettes lelkész
Veres józsef – Komárom – helyettes lelkész

Parókusi alkalmassági vizsgát tettek

Kósa gergely – Bokod
Papp judit – Szombathely
Pongrácz Máté – Kaposvár
Weltler gábor – Malomsok

Gyermekszületés

Honthegyi Zsolt lelkésznek és feleségének, Honthegyi
Viktóriának 2011. december 25-én Lili nevű első gyer-
mekük született.

Czöndör István gyülekezeti munkatársnak és felesé-
gének, Czöndörné Horváth Eszternek 2012. február 29-
én Ráhel nevű harmadik gyermekük született.

Tóth Károly István lelkésznek és feleségének, Tóthné
Szlavkovszky Mariannak 2012. március 29-én Lőrinc
Károly nevű második gyermekük született.

Klimentné Ferenczy Andrea lelkésznőnek és férjének,
Kliment Mihálynak 2012. május 21-én Mihály nevű
második gyermekük született.

Matus Klára Krisztina lelkésznőnek és férjének, Bánfi
Ákosnak 2012. augusztus 18-án Lídia Eszter nevű első
gyermekük született.

Házasságkötés

Kovács László lelkész 2012. január 19-én feleségül
vette Búzás Mártát.

Hasza Mónika másodlelkész 2012. március 19-én férj-
hez ment Torma Sándorhoz.

Egyházkerületünk lelkészeinek életében 
beállt változások a 2012. évben



Január

január 8. Ittzés János ny. püspök kapta az Or -
dass Lajos-díjat, Budapest, Deák tér 

január 12. Ökumenikus alkalom az evangéli-
kus óvo dában, Várpalotán

január 14. Lelkésziktatás és orgona szentelés,
Nagy alásony

január 15-22. Ökumenikus imahét különböző
helyszíneken

Február

február 23. Kis János műveltségi vetél  kedő,
Győrújbarát

február 25. Szélrózsa-előtalálkozó Balaton-
bogláron

február 26. Szépfalusi István emléktáblájának
avatása Vérteskethelyen

Március

Március 2–4. Evangélikus iskolák kórus talál -
kozója  Sopronban

Március 3. Lelkésziktatás Mórichidán
Március 3. Keresők istentisztelete Kaposvárott
Március 3. Ételosztás rászorulóknak Tabon
Március 4. Gyülekezeti díj átadása Kaposvárott
Március 11. Emléktábla-avatás Várpalotán
Március 20. Kertavatás Őrimagyarósdon
Március 21. A szlovák-magyar partne rszer ző -

dés meg kö tése Komáromban
Március 31. Kerületi ifjúsági nap Győrött
Március 31. Lelkésziktatás Nemeskoltán

Április

április 8. Virrasztás, húsvéti tűzgyújtás és haj-
nali istentisztelet, Ágfalva, Sopronbánfalva

április 13. 20 éves a Péterfy Evangélikus Okta -
tási Központ, Győr

április 19. Találkozó Manfred Koch szuper -
inten  denssel, Eisenstadt / Kismarton

április 21. Kerületi közgyűlés, Sopron
április 21. A Soproni Egyházmegye elnökségé-

nek beiktatása Sopronban
április 22. Kettős hálaadó ünnep Őrimagya -

rósdon
április 25-29. Látogatás az olasz evangélikus

zsina ton, Rómában
április 30. Templomfelújítási hálaadás Bicskén

Május

Május 4. A Fejér-Komáromi Egyházmegye el-
nökségének beiktatása, Csákvár

Május 5. A Győr-Mosoni Egyházmegye elnök-
ségének beiktatása, Győrújbarát

Május 6. Ökumenikus énekkar szolgálata, Rá -
ba  szent andrás

Május 6. Orgonaszentelés és kerületi kórus -
találkozó, Hegyeshalom

Május 8-12. 80 éves a templom, Székesfehérvár
Május 12. A Somogy-Zalai Egyházmegye el-

nökségének beiktatása Nemespátrón
Május 13. III. motoros istentisztelet, Balaton-

boglár
Május 19. Kerületi missziói nap, Tatabánya
Május 25. Kórházkápolna szentelése Kapos -

várott
Május 26. Bakonyszentlászló Lelkészavatás
Május 28. Egyházmegyei missziói nap Győrött

Június

únius 9. Gyülekezeti nap Győrújfalun
június 10. 225 éves a templom, Győrújbarát
június 16. A Veszprémi Egyházmegye elnöksé-

gének beiktatása Pápán
június 17. A Vasi Egyházmegye elnökségének

beiktatása Bobán
június 30. Részvétel a REND-en, Székes fehér -

vár

Egyházkerületünk 
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Július
július 14. Torony- és harangszentelés Tokor -

cson
július 14. Lelkészavatás Meszlenben
július 18–22. Szélrózsa fesztivál, Fonyódliget
július 22. Emléktábla-avatás Barcson

Augusztus

augusztus 5. Finn-magyar ébredési napok, Ba-
konycsernye

augusztus 26. Mészáros Tamás kerületi felü-
gyelő beiktatása, Csákvár

augusztus 28–30. Kerületi munkaévkezdő
lelkész kon ferencia Révfülöpön

Szeptember

Szeptember 2. Tanévnyitó a Gyurátz Ferenc
Evangélikus Általános Iskolában, Pápa

Szeptember 3. Tanteremavatás a Hunyadi János
Evan gélikus Óvoda és Általános Iskolában,
Sopron

Szeptember 8. Templomszentelés Mezőlakon
Szeptember 9. Kerekerdő Evangélikus Óvoda

megál dása, Lajoskomárom
Szeptember 9. Megemlékezés Sopronbánfalván
Szeptember 15. 150 éves a templom, Alsóság
Szeptember 16. 225 éves a templom, Oroszlány
Szeptember 16. Emléktábla-avatás, Nagydém
Szeptember 19. Fiatalok istentisztelete Győrött
Szeptember 21–22. Kerületi alakuló közgyűlés

Kő szegen
Szeptember 23. 125 éves a templom, Gyéké-

nyes
Szeptember 23. 200 éves a templom, Kisbabot
Szeptember 25. Kerületi nyugdíjas lelkészek

találko zója, Győr
Szeptember 29. 225 éves a templom, Bezi
Szeptember 29. Lelkészavatás Bükön
Szeptember 30. Templomszentelési hálaadó is-

tentisztelet Ágfalván

Október

október 1. Parókusi alkalmassági vizsgálat,
Győr

október 6. Kerületi pedagógus konferencia
Várpa lotán

október 11–14. 20 éves a bajor-magyar part -
nerkap csolat, Nürnberg

október 12. „72 óra kompromisszum nélkül”,
Ka posvár

október 12–13. Teremtésünnep, Felpéc, Kajár -
péc 

október 15. Ökumenikus konferencia Csurgón
október 19–20. Ifjúsági hétvége Somogy-Zalá -

ban
október 20. 100 éves a templom, Szentgotthárd
október 21. Hálaadó istentisztelet Felpécen
október 22–24. Osztrák-magyar lelkésztalál -

kozó Rév fülöpön
október 28. Hálaadó istentisztelet Nemes -

pátrón
október 28. Hálaadó istentisztelet, Szepetnek
október 28. Huszár Gál-emléknap Bobán

November

november 3–4. Püspöki szolgálat a Szent Imre
temp lom jubileumán, Kaposvár

november 10. 100 éves a templom, Vadosfa
november 15–19. Finn esperesek látogatása a

vasi egy házmegyében
november 17. Kerületi közgyűlés Győrött
november 23. Thanksgiving és gospelkoncert

Sopron bánfalván
november 24. 200 éves a Veszprémi Egyházme-

gye, Pápa
november 24. Lelkésziktatás Kaposvárott
november 25. Szeretetvendégség Csikvándon

December

december 1. Jótékonysági koncert, Kaposvár
december 2. Ádventi sokadalom, Kolozsvár
december 12. A finn nagykövet látogatása,

Győr
december 12. Fiatalok istentisztelete, Győr

Egyházkerületünk 2012. évi eseményei időrendben 69



70 Dunántúli Krónika

Helyszínmutató az esemlényekhez

Ágfalva 46, 48
Alsóság 54
Bakonycsernye 29
Bakonyszentlászló 60
Balatonboglár 6, 39
Barcs 40
Bezi 34
Bicske 27
Boba 53, 56
Bük 55, (57)
Csákvár 12, 28, (64)
Csikvánd 36
Csurgó 22
Eisenstadt 23
Esztergom 20
Felpéc 35
Fonyódliget 7
Gyékényes 41
Győr 9, 15, 18, 20, 25, 33, 34, 36
Győrújbarát 32, 33
Győrújfalu 33
Hegyeshalom 10
Kajárpéc 35
Kaposvár 20, 21, 22, 38, 39, (40), 41, 44 
Kisbabot 34
Kismarton ld. Eisenstadt
Kolozsvár  25
Komárom 23

Körmend 57
Kőszeg 14, 16, 57
Lajoskomárom 19, 20
Meszlen 54
Mezőlak 61
Mórichida 32
Nagyalásony 59
Nagydém 62
Nemeskolta 51
Nemespátró 39, 43
Nürnberg 24
Oroszlány 30
Őrimagyarósd 51, 52
Pápa 19, 63
Rábaszentandrás 47
Révfülöp 13, 24
Róma 24
Sopron 6, 9, 17, 46
Sopronbánfalva 46, 47, 49
Székesfehérvár 20, 22, 28, 29
Szentgotthárd 56
Szepetnek 43
Szombathely 57
Tatabánya 10
Tokorcs 53
Várpalota 15, 18, 59
Vérteskethely 27
Veszprém 20, 61
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