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Sokakat ért váratlanul a Dunántúli Haragszó 2011. év
júniusi búcsúszáma. Feltételezem, hogy nálam senkit
nem ért nagyobb meglepetés. 

A megválasztásomat követően áprilisban és má -
jusban szóban és írásban is kértem a lap szerkesztőjét
a folytatásra. Arra kértem, hogy lehetőleg a 2011. év
végéig, de a nyár végéig (amíg az utódját meg bíz ha -
tom) mindenképpen szerkessze tovább a kerület új -
ságját. Én is az újságból tudtam meg, hogy elődöm
búcsúztatása és a beiktatásom közötti héten a lap be-
fejezettnek tekintette szolgálatát. 

A kínos félreértéseket az érintettekkel azóta meg -
beszéltük és rendeztük. 

A Dunántúli Krónika megjelentetésének gondo-
lata is a rendezés szándékával született. A 2011. moz -
galmas év eseményeit, fontosabb kerületi történéseit
adjuk közre. Szándékunk szerint az évkönyv egyfajta
hídként köti össze a tizenegy éve újra indult ke rü -
letünk nyugalomba vonuló püspökének utolsó, és a
stafétabotot átvevő püspök szolgálatának első félévét. Szemerei János püspök

A rendezés szándéka vezetett bennünket abban is,
hogy a váratlanul megszűnt Dunántúli Harangszó hű-
séges olvasóit kárpótoljuk egy olyan kiadvánnyal, amit
az idei év második felében meg nem jelent lapszámok
pótlásául előfizetőinknek ajándékként, a gyülekezeti
terjesztésben pedig az önköltségi ár alatt kínálhatunk.
Ehhez egyházkerületünk 2011. novemberi közgyűlése
biztosította az anyagi fedezetet.  

A Dunántúli Harangszó terveink szerint 2012-ben
a postaköltségek növekedése miatt ritkábban, de új
formában negyedévenként fog megjelenni. Szere tet -
tel ajánlom testvéreim figyelmébe és szeretetébe. 

Végül, de nem utolsósorban olvasóink és kerü le -
tünk életére, a közelgő ünnepekben és az új esztendő -
ben is Isten áldó kegyelmét kérem!  

Győr, 2011. december

Kedves Olvasók!
Szeretett Testvérek!
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Oltárkép és orgona szentelés
Nemeskoltán

Forrás: Dunántúli Harangszó, 2011/4., 4. o.

A nemeskoltai evangélikus templom rossz álla potban
lévő oltárképét az Evangélikus Országos Múzeum
segítségével restaurálták az utóbbi évek ben. A mun -
kálatokhoz dr. Harmati Béla László, a múzeum igaz-
gatója nyújtott sze mé lyes segítséget.

Az orgona felújítására a nemeskoltaiak először
2004-ben kértek támo  gatást az országos egy háztól.
Végül 2007-ben sike  rült segítséget kap niuk. Közben
Kiss István szombathelyi orgona épí tő mester a ko -
rábban előjegyzett megrendelései miatt csak tavaly
tu dott hozzákezdeni a nemes koltai orgona felújí tá -
sához. Az összeszerelésnél derült ki, hogy új orgona -
motorra is szükség van.

Ittzés János püspök a böjt második vasárnapján,
március 20-án tartott istentiszteleten az ünnep evan -
géliumáról szólt (Mt 20,20-28), összefűzve a böj ti idő-
szak üzenetét az Isten dicsőségére szóló or go nával és
az oltáriszentségben önmagát oda ajándékozó Krisz -
tussal – utalva az oltárkép ábrá zolására.

Az ünnepi istentiszteletet a kőszegi gyülekezet
énekkarának szolgálata színesítette, majd kán toruk –
Szász Judit – szólaltatta meg a felszentelt hangszert.

Az úrvacsorás alkalmat szeretetvendégség követte.
Benedek János

Renoválás utáni templomszentelés
Szilsárkányban

Forrás: Dunántúli Harangszó, 2011/4., 4. oldal

Közel fél évtizeden keresztül tartott Szilsárkányban
az a folyamat, amelynek végén március 26-án ünnepi
istentisztelet keretében a Nyugati (Dunántúli) Egy-
házkerület püspöke, Ittzés János felszentelte a teljes
egészében megújult templomot.

A szilsárkányi evangélikusok presbitériuma 2006
nyarán döntött úgy, hogy – a kárpótlásból kapott
összegből, valamint egyházkerületi, állami támo -
gatásból és adományokból – renoválják 1784-ben
épült műemlék templomukat.

Az istentiszteleten Ittzés János püspök 1Kir 8,22-
23.27-30 alapján tartott igehirdetésében kiemelte,
hogy Isten népe számára ne legyen soha megszokott,
hogy van templomunk, amelyet Isten lelki értelemben
újra és újra nekünk ad. A Lélek templomában újul

meg életünk, amikor Is -
ten házából kilépve az ő
áldásával indulhatunk –
helyezte a gyülekezet szí -
vé re a püspök.

Ittzés János a köz gyű -
lés végén bejelentette,
hogy március 27-től 

a szil sárkányi anyagyülekezetben való helyettesítő
szolgálatot – Rábaszentandrásról átjárva – Selmecziné
Füzéková Diana lelkésznő veszi át az eddig helyettes
lelkészként szolgáló Gombor Krisztián farádi lel -
késztől. 

Szöveg és fotó: Menyes Gyula

Aknay-oltárkép Balatonbogláron

Forrás: Evangélikus Élet, 2011. május 1., 1. és 3. oldal

Az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány és a
Balatonboglári Evangélikus Egyházközség szer vezé -
sében avatták föl húsvétvasárnap Aknay János
Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész oltárképét
a helyi evangélikus templomban.

Templomszentelések,
hálaadó istentiszteletek
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képe a Christus victor quia victima megjelenítése, de egy-
ben az ascensio Dominire is utal.”

Az ünnepi esemény alkalmából az új oltárképpel
gazdagodott gyülekezetet levélben üdvözölte dr. Rét -
helyi Miklós nemzetierőforrás-miniszter és Gáncs Péter,
egyházunk elnök-püspöke is.                Galambos Ádám

Fotó: AknayCsaba

Hálaadó istentisztelet, püspöki
szolgálattal

Forrás: Evangélikus Élet, 2011. május 29., 3. oldal

Hálaadó istentisztelettel zárultak május 21-én, szom -
baton a Harkai Evangélikus Egyházközségben az
újjáépítési, illetve fejlesztési munkálatok. Az ün nepi
alkalmon Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evan -
gélikus Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét,
az oltári szolgálatban Gabnai Sándor, a Sop roni Egy-
házmegye esperese és dr. Wagner Szilárd, az egyház-
község lelkésze segédkezett. Az istentiszteleten
közre mű ködött a gyülekezet kamarakórusa is.

A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület lelkészi ve -
zetője 1Thessz 5,16–18 alapján a valódi, keresztény
örömről, annak távlatairól beszélt az egybegyűltek-
nek. Ahogy mondta: a kamaszos vihogáshoz, vagy
ahhoz, hogy rövid időre jól érezzük magunkat, nincs
szükségünk Istenre, de a Pál apostol által leírt, egész
bensőnket átjáró örömre Isten nélkül nem vagyunk
képesek. Ez csak akkor születhet meg a szívekben, ha
Isten és ember összemosolyog. Ha az ember együtt
örül az Istennel.

Az úrvacsorás istentiszteletet rövid közgyűlés
követte, melyen Gosztola Szabolcs egyházközségi fe-
lügyelő beszámolója hangzott el az elmúlt egy évben
a templomon és környezetében elvégzett munkákról.
Először a toronytető újult meg: megerősítették a to -
ronysüveg ácsszerkezetét, kicserélték a lécezést, és 
a korábbi palaborítás helyett rézlemez fedést kapott
az épületrész. Ezután a harkaiak – széles körű tár sa -
dalmi munkában – újjáépítették a templomkerítésnek
a falu főutcájára néző szakaszát. Elkészült továbbá 
a templomudvaron egy térkövezett, fa szerkezetes, fe-
dett pavilon, amely kitűnő helyszínül szolgálhat a sza -
badtéri összejövetelekhez.

A felügyelő a gyülekezet nevében köszönetet
mondott Forrás Valériának, aki adományként restau -
rálta a templomi oltárképet, Wagner Szilárd lelkész
pedig Gosztola Szabolcs munkáját méltatta, aki – szin -
tén adományként – áthuzalozta, megtisztította és új -
ra festette a keresztelőkút feletti csillárt.

A közgyűlés végén a gyülekezet jelképes ajándék-
kal, valamint a harkai püspöki szolgálatok fényképei-

Aknay János 2010 nyarán a Balatonbogláron meg -
rendezett, Őrangyalok és hírvivők című kiállítását
követően példamutató és nagylelkű felajánlást tett.
Ennek kézzelfogható – pontosabban szemmel látható
– eredményeként április 24-én, húsvétvasárnap a
teljesen megtelt balatonboglári templomban ünnepi
istentisztelet keretében Ittzés János evangélikus püs -
pök felavathatta a művész által festett, Megváltó című
oltárképet. A püspök ünnepi beszédében elmondta,
hogy minden emberi alkotás mulandó, de Isten
üzenetét hordozva fontos hírt közvetít.

Hann Ferenc Munkácsy-díjas művészettörténész 
(ő azóta elhunyt, idézett írása az utolsó publikációja)
a következőt írja Aknay János oltárképéről: „A 300 x
200 cm méretű, akryllal vászonra festett mű a meg -
feszített Krisztust ábrázolja abban a pillanatban, amikor
megválik a földi világtól. Lábai még érintik e gyarló
planétát, széttárt karjai azonban már az égi mezők felé
nyúlnak, s fel is oldódnak a megfog hatatlan éterikus
szférában. (… ) A test maga súlyos, erős kontúrokkal
határolt, a szerkezetet jóformán csak a meggyötört bor-
dák hangsúlyozzák. A finoman megoldott – félig profil,
félig szembenézetű – arc szomorúságot sugall, a lehunyt
szemek már befelé tekintenek: »Bevégeztetett.« Az oldott,
puha líraisággal megfestett háttér színei (aranysárga =
örökkévalóság, zöld = élet, kék = égi mezők) egymásba
folynak, a teljesség tapinthatatlan kulisszái. Aknay oltár -
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ből készített montázzsal köszönte meg a püspöki
székből hamarosan felálló Ittzés Jánosnak az egyház-
községben végzett, emlékezetes szolgálatait.

Az ünnepi istentiszteletet udvari szeretetvendégség
követte, az evangélikus nőegylet aktív közre műkö -
désével.

Gosztola Eszter

Megszépült a sikátori templom

Forrás: Evangélikus élet, 2011. július 31., 1. és 3. oldal

Két év áldozatos munkájával kívül-belül felújították
a Veszprémi Egyházmegyéhez tartozó Sikátor evan -
gé likus templomát. A hálaadó istentiszteleten Sze -
merei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
püs pö ke hirdette Isten igéjét; az új püspöknek ez volt
az első ilyen jellegű szolgálata. A liturgiában Tóth At-
tila espereshelyettes, várpalotai lelkész, valamint ifj.
Magassy Sándor, a gyülekezet helyettes lelkésze volt
segítségére a püspöknek.

Pályázati pénzből, külső forrásból került sor 
a temp lom és a torony külső munkálataira, majd a
második lépcsőben a templom belső felújítására.
Ezzel a munkával párhuzamosan a gyülekezet saját
erejéből felújította gyülekezeti termét, valamint – az
energiatakarékosság jegyében – kicserélték a parókia
nyílászáróit. A felújított templomba – szintén önerő -
ből – csillárt, lámpákat, oltárszőnyeget vásároltak.

Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János az ese-
ményre invitáló meghívón szereplő igéről prédikált.
„Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged
lakóhelyét.” (Zsolt 26,8)

Természetes a templomhoz való kötődésünk –
kezdte igehirdetését a püspök. – Természetes, mert
életünk sok-sok eseménye köt bennünket Isten házá-
hoz. A templom olyan hely, ahol jelen van, közöttünk
lakozik Isten, ahol találkozhatunk vele. Ezekben a
talál ko zásokban pedig mindig, mindenki számára ott
van az esély, hogy Isten életeket gyógyítson, erősítsen,
hitet ébresszen.

A templomi alkalom után a vendéglátó sikátoriak
szeretetvendégségre hívták az ünnepségre érkezett
közeli és távoli vendégeket a helyi kultúrházba.

Kiss Miklós

Templomszentelés Zalaistvándon

Felszentelték a renovált templomot, illetve az új szó -
széket és keresztelőkutat augusztus 7-én, vasárnap
Zalaistvándon. A liturgiát Szemerei János püspök,
Smidéliusz Zoltán somogy-zalai esperes és Koczor
György helyi lelkész végezte.

Szemerei János püspök igehirdetésében Zsolt
103,17 alapján Isten gondviselésének megtapasz talá -
sáról beszélt. Az épület nem csupán fa és kő, hanem
áthidalja az időt. Összeköt a korábban ittjártakkal és
a jövő nemzedékkel is – fogalmazott. Azért áll, és
azért újult meg ez a templom, hogy megtaláljuk a ka -
pasz kodót: Isten kezét.

A régóta várt ünnepi alkalom a gyülekezeti ház ud -
va rán tartott közös vacsorával ért véget.

Szöveg és fotó: Adámi Mária

Ismét szól az orgona Nagyalásonyban

Forrás: Evangélikus Élet, 2011. augusztus 14-21., 23. o.

A Dunántúl szívében fekvő Nagyalásony evangélikus
templomának orgonája ötven évvel ezelőtt elromlott.

Mivel a gyülekezetnek
nem volt pénze a fel -
újításra, több generá-
ció anélkül nőtt fel,
hogy hallhatta volna a
hangját. Idén tavasz-
szal azonban csoda-
ként élte meg a kis
közösség a finnorszá -
gi nivalai gyülekezet
fel ajánlását: a nagy -
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alá sonyiaknak ajándékozzák hasz nálaton kívüli orgo -
nájukat. A több hónapos szer  vező munka eredménye-
ként augusztus 7-én dr. Wagner Szilárd evangélikus
lelkész orgonajátéka töltötte be a templomot.

A kis gyülekezet nagy szomorúságáról tudtak a ba -
kony csernyei evangélikusok is, ők jártak közben
finnor szági testvérgyülekezetüknél. Végeredményül
egé szen megragadó élményben lehetett részük mind -
azoknak, akik a múlt vasárnap délutáni koncerten
hallhatták a megépült orgona hangját.

„Szebben szól, mint új korában” – fogalmazott
köszöntőjében Martti Viljanen, a nivalai gyülekezet es-
perese, ezúton is kifejezve köszönetét Takács Péter
orgonaépítőnek; az ő lelkiismeretes munkáját dicséri
a hangszer finnországi szétszerelése, majd új helyén
való felépítése. (Az orgona egyházunk egyházzenei
bizottságának, Nagyalásony Község Önkormány za -
tának, illetve a Veszprémi Evangélikus Egyházme -
gyének a támogatásával kerülhetett a nagyalásonyi
temp lomba.)

Az orgonakoncert keretében Pethő Judit, a Nagy -
alásony–Dabrony–Nemesszalóki Társult Evangélikus
Egyházközség új beosztott lelkésze hirdette Isten igé-
jét. Hangsúlyozta: hasonló örömöt érez az ember
akkor, amikor Krisztusra rátalál életében, mint ami-
lyen örömöt jelent az új orgona hangja a kicsiny
közösségnek.

A nap zárásaként Császár Károlyné felügyelő
köszönte meg Horváth László gyülekezeti tag – aki az
orgona hazaszállításáról gondoskodott – fáradhatat-
lan munkáját, valamint a gyülekezettől búcsúzó Pong -
rácz Máté beosztott lelkész segítségét, aki a szál lítás
anyagi hátterének rendezésében vállalt szerepet.

Bár az ünnepi alkalom szeretetvendégséggel zárult,
az orgona hangja újra és újra felcsendült, hisz min -
denki szerette volna megszólaltatni – legalább pár
pillanatra – a nagyalásonyi evangélikus közösség
„ékszerdobozát”.

Pongrácz Máté

Gyülekezeti nap Bobán – egy új
lehetőség megáldása

Forrás: Evangélikus hírek Marcalon innen és túl. Gyüle-
kezeti hírlevél - 5. évf., 3. szám, 2011. szept. 15. 7/8. oldal

Hosszú tervezések, egyeztetések végén született meg
az az elhatározás, hogy az idei esztendőben a gyüle-
kezeti életnek is új erőt adó szeretetszolgálatért
adunk hálát évi rendes gyülekezeti napunkon.

Augusztus 14-én, a délelőtt 10 órakor kezdődő is-
tentiszteletre sokan jöttek el Bobára, az evangélikus
templomba, nem csak a faluból, hanem a környező

falvakból is. A meglepően nagy létszámot az ma -
gyarázta, hogy ezen alkalmon adott hálát a jelenlévő
gyülekezet, hogy július 1-jével elindulhatott, az immár
önállóan is életképes Lakos Ádám Evangélikus Sze -
re tetszolgálat.

Körülbelül egy évvel ezelőtt, néhány gondozónővel
és gondozottal a nemescsói központú Sartoris Sze re -
tetszolgálat kezdte meg itt működését, abban a re -
ményben, hogy rövid időn belül a bobai rész önálló
erőre kap, és le tud szakadni a nemescsói központról.
Az igény, és a szolgálat egymásra találtak, és ma közel
35-40 km-es körzeten látja el a házi segítségnyújtás
szolgálatát a Lakos Ádám Szeretetszolgálat 26 gon-
dozónővel és 200 feletti gondozotti létszámmal.

A hálaadó istentiszteleten Gregerssen-Labossa
György, a Diakóniai Bizottság elnöke hirdette Isten
igéjét, és iktatta be hivatalába Móroczné Kiss Györgyi



megválasztott igazgatót és a gyülekezet lelkésze,
Rostáné Piri Magda szolgálatával Horváthné Ovádi
Nikoletta gazdasági vezetőt. Az igehirdető Mt 5,43-48
alapján tartott igehirdetésében kiemelte a szeretet
fontosságát, súlyát, mely áthatja Jézus egész törvény -
értelmezését is. Ez a szeretet lett most Bobán kézzel -
fogható, igazán, fizikálisan is megnyilvánuló. És ezzel
Boba a Kemenesalja meghatározó, sőt példamutató
településévé vált, hiszen olyan emberek dolgoznak
most együtt, akik meg akarják élni nap, mint nap a fe-
lebarát szeretetét, és az ezzel összefüggő másikért élő
szolgálatot, vagyis igazi, jézusi diakóniát.

A hálaadó istentisztelet úrvacsorával zárult, ahol
gondozottak, gondozónők, gyülekezeti tagok egy kö -
zös ségként élhették meg Isten megbocsátó és meg tar -
tó szeretetét.

Az ünnepi istentisztelet után több mint 100-an
maradtak együtt a parókia kertjében közös ebédre és
kötetlen beszélgetésre.

Fotó: Rostáné Piri Magda

Akiket megsegített az Úr 
– Hálaadás Mérgesen

Idén 375 éves, megújult templomáért adott hálát 
a mér gesi gyülekezet szeptember 3-án. Az ünnepi is-
tentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli)
Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdette Isten
igéjét, a liturgiában Kiss Miklós esperes és Kardos
Zsuzsanna helyben szolgáló gyülekezeti munkatárs
működött közre.

„Mindeddig megsegített minket az Úr” (1Sám 7,12b)
– ezzel, a prédikáció alapjául választott igével foglal-
ták össze örömteli tapasztalatukat a mérgesiek.
Szemerei János igehirdetésében kiemelte: Át kell
adni a hit tapasztalatait a következő nemzedéknek,
mert különben el fognak tűnni. A visszatekintés erő-
forrást jelent.

„Olyan elődök nyomában járhattok, akiknek a hit
drága volt.” – fogalmazott a püspök. – „Ez feladatot ad

nekünk a mában: a tapasztalatot őrizzük és adjuk
tovább!”

Az ünnepi légkörhöz hozzájárult a Kutasné Szabó
Piroska által vezetett rábacsécsényi kamarakórus szol -
gálata, valamint a Gombás Veronika által előadott
népdalcsokor.

Az istentiszteletet követő közgyűlésen Kardos
Zsuzsa beszámolt a felújítás menetéről, melynek so -
rán több csodát is átéltek. A templom belső mennye -
zetére visszakerült a csillagos égboltot ábrázoló festés,
mutatva a kegyelmet, amely fölénk borul – hangsú-
lyozta.

Megható pillanatokat jelentett, amikor Zsuzsa ti -
zen hat év szolgálat után elbúcsúzott a gyülekezettől
és megköszönte szeretetüket. A gyülekezeti munka -
társ hamarosan Győrújbaráton kezdi meg munkáját.
Farkas Ervin bezi-enesei lelkész, aki a mérgesi közös -
ségben fog helyettesíteni, köszöntőjében elmondta: 
A templom kapui a szürke hétköznapokon és vasár -
na pokon ugyanúgy nyitva lesznek, mint a mai ün -
nepen. „Semmiféle politikai hatalom, sem emberi
maga biztosság nem képes megtartani, csak Isten ereje”
– figyelmeztetett.

Az alkalmon köszöntések hangzottak el többek
között Kiss Miklós esperes, Gyopáros Alpár ország -
gyűlési képviselő és Szabó György egyházkerületi fe-
lügyelő részéről, majd a faluházban terített asztal
mellett, egészen az éjszakába menően ünnepeltek a
helyiek és vendégeik.

Szöveg és fotó: Adámi Mária

Felavatták a „templomok terét” Edvén 

Nemcsak az evangélikus templom szépült meg kül -
sőleg, hanem az épületet a római katolikus temp -
lommal összekötő téren játszótér létesült, valamint új
közösségi házzal is gazdagodott a falu. Így többszörös
hálaadás alkalmává vált a szeptember 4-én, vasárnap
tartott szabadtéri ökumenikus istentisztelet.

Templomszentelések, hálaadó istentiszteletek 9
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Igehirdetéssel Szemerei János, a Nyugati (Dunán-
túli) Evangélikus Egyházkerület püspöke szolgált, 
a li turgiában pedig Béres László helyi evangélikus
lelkész és Havasi Bálint római katolikus plébános
segédkezett.

A tíz leprás története (Lk 17,11-19) alapján a püs -
pök a hálaadás értelméről beszélt. A reménytelenség
ijesztő kútjával mindannyian találkozunk személyes
és közösségi életünkben – mondta el Szemerei János.
De Jézus személyében megérkezik a segítség, néha
váratlan és különleges utakon. „Miközben hálát
adunk, átéljük, hogy megajándékozottak vagyunk;
tudatosodik bennünk Isten szeretete” – fogalmazott.

A köszöntések sorában felszólalt többek között
Imre László edvei polgármester, dr. Gimesi Szabolcs

egyházmegyei felügyelő, Guti Gyula gyülekezeti felü-
gyelő, Hámori György, a Rábaköz Vidékfejlesztési
Egyesület képviselője, és Ivanics Ferenc országgyűlési
képviselő is. Szabó György egyházkerületi felügyelő
beszédében azt kívánta a helyieknek, hogy a „temp -
lomok terén” elkészült játszótér teljen meg gyerekek-
kel, mert akkor mindkét templomban meglesz az
utánpótlás.

A templom, a tér és a közösségi ház megáldása és
ünnepélyes átadása után a faluházban bőségesen
megterített asztalok mellett folytatódott az ünneplés.

Szöveg és fotó: Adámi Mária

Háromszoros hálaadás Győrújbaráton

Nemcsak felújított templomáért adott hálát szep -
tember 10-én, szombaton a győrújbaráti gyülekezet,
hanem új lelkésze, intézményvezetője és tiszt ség -
viselői beiktatását is ünnepelte. A temp lom szen telés
szolgálatát Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli)
Evangélikus Egyházkerület püspöke végezte, a lel -
késziktatást pedig Kiss Miklós esperes.

A püspök a Jézus lába elé a tetőn keresztül le -
eresztett ember története (Mk 2,1-12) alapján hir-
dette Isten igéjét. Ez a bibliai történet témájában
mindhárom területet érinti, amelyért ma hálát adunk –
mondta Szemerei János. Szó van benne a hajlékról,
amely Isten népét befogadja; a segítő szolgálatról és a
bűnbocsánat evangéliumának hirdetéséről is. Az épület
igazi funkcióját akkor tölti be, ha embereket odasegít
Jézus közelébe, ahol gyógyulást kaphatnak.

A győrújbaráti gyülekezet státusza megváltozott:
mostantól a Győrújbarát–Tényő–Győrszemerei Tár -
sult Egyházközség része. Ennek új lelkészét, Karsay
Lajost Kiss Miklós győr-mosoni esperes iktatta be
szolgálatába. Ezután került sor a felügyelő, a másod -
felügyelő, a presbiterek és a kántor fogadalomtéte-
lére. Az egyházközség által indított Fileo Evangélikus
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Szociális Központ intézményvezetője Kardos Zsuzsa
gyülekezeti munkatárs lett, aki korábban Mérgesen
szolgált.

Az istentiszteletet követő közgyűlésen Rácz And-
rás, az új felügyelő beszámolt az elvégzett munkála -
tok ról: a templom tetőszerkezetének cseréjéről,
külső-belső megújításáról és statikai megerősítéséről.
A beiktatott lelkész, Karsay Lajos köszöntőjében egy
tandemhez hasonlította a gyülekezeten belüli együtt-
működést. Biztatta a hallgatóságot, hogy bátran csat-
lakozzanak a tisztségviselők csapatához a közös fela-
datokban.

Kissné Kárász Rózsa, a nyugati egyházkerület má -
sod felügyelője a Krisztus-központúság fontosságára
hívta fel a jelenlévők figyelmét. „Ha Krisztus az éle -
tünk középpontja, csodák történnek. A remény telen -
ségből remény lesz, az apátiából tettrekészség” – fo gal -
mazott.

Kiss Miklós esperes, akinek nagyapja, Kiss Samu
hosszú ideig Győrújbaráton szolgált, arra kérte a gyü-
lekezetet, hogy ne csak az épített örökségre vigyáz -
zanak, hanem a lelki, hitbeli értékekre is.

Az országos egyház diakóniai osztálya részéről
Tóthné Ludányi Erika intézményi referens hozott
üdvözlő szavakat. A diakónia legyen érezhető és han-

gulatot javító a közösségben – kívánta az induló szere -
tetszolgálat tevékenységére nézve. Köszöntések han-
goztak el többek között Juhászné Árpási Irma helyi
polgármester, Béres László beledi evangélikus lelki -
pásztor, valamint a korábban hosszú ideig Győrújba-
ráton szolgáló lelkészcsalád tagjai, Laborczi Zoltánné
Margit néni, és Laborczi Géza nyíregyháza-kertvárosi
lelkész részéről.

Az alkalom végén sor került a Trinitát elnevezésű
gyülekezeti bor bemutatására, amely a három gyü -
lekezet, Győrújbarát–Tényő–Győrszemere egységét
szimbo lizálja. A délután pedig gyülekezeti prog ra -
mokkal folytatódott. A közös ebéd után az érdek -
lődők részt vehettek egy fotókiállítás megnyitóján,
Percze Sándor győr-ménfőcsanaki lelkész interaktív
irodalmi előadásán, valamint a kőszegi Echo együttes
koncertjén.

Szöveg és fotó: Adámi Mária

Hálaadó istentisztelet a 75 éve 
felszentelt csurgói templomban

Megszépült templomáért adott hálát a csurgói gyüle-
kezet 2011. szeptember 25-én, vasárnap délután. 
A liturgiában Györgyi Zsolt helyi gyülekezeti munka -
társ és Smidéliusz Zoltán esperes működött közre.
Igehirdetéssel Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli)
Evangélikus Egyházkerület püspöke szolgált.

A püspök Jel 21,1-6 alapján arról beszélt, hogy az
élet vize a legnagyobb kincsünk. Egy-egy templom fel-
újítása nem önmagáért az épületért, nem az esztétikai
szépségért fontos, hanem azért, mert ez egy olyan hely,
ahol az élet vize árad – fogalmazott Szemerei János.

A köszöntések sorában felszólalt Szászfalvi László
államtitkár, aki köszöntőjében kiemelte: Egy kis kö -
zösség szolgálata, jelenléte sohasem mennyiségi,
hanem minőségi kérdés. Elmondta, hogy az általa jól
ismert csurgói evangélikus gyülekezetre mindig jel-
lemző volt a befogadó, vendégszerető nyitottság. 



Ez rendkívül fontos a magyar nemzet megújulásában.
Majd a közelgő népszámlálásra előretekintve hozzá-
tette: A népszámlálás tanúságtétel arról, hogy vállaljuk
egy egyházhoz való tartozásunkat. Csak így lehetséges 
a jövő – fogalmazott az államtitkár.

Az ünnepi alkalmat a SI-SA-QUA együttes, vala -
mint a csurgói ökumenikus énekkar műsora színesí -
tette. A köszöntők elhangzását követően a templom
külső falán elhelyezett, az egyházközség korábbi
lelkészei, Lágler Béla és Szekeres Elemér emlékét
megörökítő emléktábla leleplezése következett. Az
egyik helyi étteremben, közös vacsorával fejeződött
be az ünneplés.

Szöveg és fotó: Adámi Mária

Szőkedencsen 150 éve áll a templom

Kétnyelvű istentisztelettel ünnepelte meg temploma
150. születésnapját a szőkedencsi gyülekezet. A litur -
giában Deme Dávid helyi lelkész és Smidéliusz Zoltán
esperes, valamint Wolfgang Boetcher nyugalmazott
lelkész működött közre, igehirdetéssel Szemerei Já -
nos, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerü-
let püspöke szolgált.

Zsolt 84,2-3 alapján hangzott a prédikáció, amelyet
Adámi Mária, a püspök asszisztense tolmácsolt a né -
met anyanyelvű résztvevők számára. Prédi ká ció já ban

Szemerei János hangsúlyozta: Nem Istennek van
szük sége ránk, hanem nekünk van szükségünk Őrá.
Nem neki van szüksége a temp lomra, hanem a gyüle-
kezetnek, hogy igéjét hallhassa. „Együtt vagyunk, és ezt
istentiszteletnek nevezzük, de igazából nekünk meg -
tiszteltetés, hogy Istennel találkozhatunk, hogy Ő szerető
kezét nyújtja felénk” – fogalmazott a püspök.

A közgyűlésen elhangzott beszédek sorában Wolf -
gang Boetcher megköszönte a barátságos fogadtatást,
hiszen már 11 éve tarthatnak a templomban rend -
szere sen német nyelvű istentiszteleteket. Deméné
Smidéliusz Katalin nyugalmazott lelkésznő a templom
mennyezeti freskóján látható, a tavalyi felújítás során

felfedezett angyalokra utalva azt kívánta a jelenlévők-
nek: tapasztalják meg itt, hogy Isten menedéket ad,
és angyalaival vezet, utat mutat nekünk.

Szöveg és fotó: Adámi Mária

225 éve épült a vönöcki templom

A Vas megyében található Vönöck több lelkészt adott
már az evangélikus egyháznak. 2011. október 2-án, 
a templom építésének 225. évfordulóján ők is részt
vettek az istentiszteleti liturgiában Rostáné Piri Magda
esperes és Kovácsné Tóth Márta helyi lelkész mellett.

Az igehirdetés szolgálatát Szemerei János, a Nyu -
gati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püs pöke
végezte, 2Kor 4,18 alapján. Túllátni a láthatón; többet
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látni, messzebb látni: ezt hirdeti ez a temp lom – hang-
súlyozta a püs pök. „A hívő ember látása nem beszűkül,
ha  nem kitágul a hite által. Nemcsak az ajándékot látja,
hanem az ajándékozót is” – fogalmazott.

Az ünnepi közgyű lésen többek között a Vönöckön
fel nö veke dett lelkészek is kö szön tötték a gyüle ke -
zetet. Telefo non ad ta át üdvözletét dr. Nagy Gyula
nyugalma zott püspök. Szűcs Eszter és Pethőné Udvardi
Andrea lelkésznők, valamint Jánosa Attila győri és
Riczinger József balaton-
füredi lelkészek sze  re tet -
tel és hálával emlékeztek
a faluban töltött ide-
jükre. A szin tén Vö nöck -
ről szár mazó Papp Ju dit
is ko la lelkész a kő szegi és
a szombathelyi egyház-
község jókívánságait is
elhozta.

Zárásként Szemerei
János püspök kerületi
emlékérmet adott át
Kovácsné Tóth Márta
lelkésznőnek, köszö net -
képpen a Vönöc kön 25
éve hűségesen végzett
szolgálatáért. Az isten-

tiszteletet követő ünne pi ebéden tett pohár köszön -
tőjében Sághy András lelkész megjegyezte: „Széljárta
hely Vönöck. Itt az Isten Lelkének a szele jó erősen fúj.”

Szöveg és fotó: Adámi Mária

Örökség, lehetőség, felelősség 
– 225 éves a lébényi gyülekezet

A gyülekezet alakulásának 225. évfordulóját ünne pel -
ték a lébényi evangélikusok 2011. október 9-én. Az is-
tentiszteleti liturgiában Koháry Ferenc helyi lelkész
mellett Kiss Miklós esperes, valamint Tubán József
csornai lelkész működött közre. Az igehirdetés szol -
gá latát Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evan-
gélikus Egyházkerület püspöke végezte.

A meghívón szereplő Zsolt 105,1 alapján a püspök
három szóban foglalta össze mondanivalóját: örökség,
lehetőség, felelősség. „Örökség hordozói vagyunk:
nemcsak a templomé, hanem a hité, amelyért az ősök
oly sok áldozatot hoztak” – mondta. Az örökséget
átve vő ember ugyanakkor lehetőséget kap, amelyet
sza badon felhasználhat. De felelősségünk is van:
felel nünk kell azért az értékért, amelyet átvettünk.
Nemcsak megőrizni kell, hanem tovább is adni.

Kiss Miklós esperes a közgyűlésen elhangzott kö -
szöntőjében arra biztatta a gyülekezetet: egyrészt
legyenek büszkék a 225 éves történetükre, másrészt
legyenek méltóak az elődökhöz, akik hitüket ilyen
hosszú időn keresztül megőrizték.

Lébény testvérgyülekezetének, a németországi al -
feldi közösségnek a jókívánságait Marianne Hubl felü -
gyelő asszony tolmácsolta. Kifejezte örömét a két egy -
házközség között 18 éve fennálló partnerkapcsolat
felett.

Szabó György egyházkerületi felügyelő köszöntését
így zárta: Kívánom, hogy az utódok ugyanolyan büszkék
legyenek erre a templomra, mint a mostani gyülekezeti
tagok.

Szöveg és fotó: Adámi Mária

Templomszentelések, hálaadó istentiszteletek 13
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Ahol a kövek beszélnek 
– Hálaadás a külsőleg megújult

súri templomért

2011. október 23-án, vasárnap délelőtt első alkalom-
mal csendült fel a harangjáték a súri evangélikus
templom tornyában. A gyülekezet ünnepi istentiszte-
leten adott hálát az épület külső felújításáért. A litur -
giában Nagy Gábor helyi beosztott lelkész és Szarka
István esperes működött közre, az igehirdetés szolgá -
latát Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangé-
likus Egyházkerület püspöke végezte.

A templom falai, a benne lévő kövek beszélnek –
hangsúlyozta a püspök 1Pt 2,4-5 alapján tartott prédi -

kációjában. „Templomotok egy olyan épület, amely
élővé vált, élettérré vált” – fogalmazott Szemerei János.
„Isten az élettelent élővé teszi. Ő meg tudja tenni ezt 
a csodát az embereken is.” A templomok azért vannak,
hogy ez a csoda végbemenjen, hogy kőszívekből hús-
szívek legyenek, hogy az érzéketlen ember érzé keny-
nyé, a szeretetlen ember szeretővé váljon.

A közgyűlésen Molnár István súri felügyelő el -
mond ta: reméli, hogy a jövőben nemcsak a temp -
lombelső, de a gyülekezet belső élete, és az emberek
bensője is megújul. Sógorka Mihály, a község polgár -
mestere, egyben az Építési Bizottság vezetője be szá -
molt a pályázat megvalósításáról, a kapott tá mo  ga -
tásról, illetve a gyülekezeti összefogásról. Beszé dében
arra figyelmeztetett: Templomok nélkül a világ össze -
csuklana, az emberek elvadulnának, a bűn tombolna,
az erőszakot nem lehetne megfékezni. Ahol elkerülik
a templomot, ott ez be is következik.

Az ünnepséget követő szeretetvendégségen a gyü -
le kezet tagjai együtt örültek a környező egyházköz -
ségekből (többek közt Bokodról, Tésről, Ba kony   -
csernyéről) érkezett vendégekkel, és felidézték a
temp lomfelújítás szép pillanatait, például a közös
kerítésfestés élményét.

Szöveg és fotó: Adámi Mária

Az ősök ajándéka

Felújított templomáért adott hálát 2011. október 29-
én, szombaton délután a balfi gyülekezet. Az ige -
hirde tés szolgálatát Szemerei János, a Nyugati (Du-
nántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke végezte.
A li turgiában Gabnai Sándor esperes, valamint Hege-
dűs Attila és Volker Menke lelkészek működtek közre.

Az emlékezés fontosságát hangsúlyozta Zsolt
103,1-5 alapján tartott prédikációjában a püspök.
Maga a templom is arra hív, hogy emlékezzünk. Be-
szél azokról, akik felépítették, akik hitükben erősek
voltak és jövőt terveztek. „A templomon keresztül arra
nézünk, akiben ők hittek, akitől erőt kaptak. Hitüket fi-
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gyelve a szerető Istent fedezhetjük fel” – fogalmazott
Szemerei János.

Az úrvacsorás istentiszteletet követő közgyűlésen
Kassai Róbert felügyelő beszámolt a gyülekezet
viszontagságos történetéről, és a felújítás folyamatá-

ról. Elmondása szerint a közösség nehéz időket élt át,
amikor 1946-ban, német származásuk miatt, tagjainak
95 százalékát kitelepítették. Az itt maradottak azon-
ban megőrizték hitüket. Az ünnepi alkalomból kö -
szöntések hangzottak el többek között Hegedűs Attila
soproni lelkész, valamint Németh Antal római kato -
likus plébános részéről.

A gyülekezeti ház szintén megújult, ennek megál -
dá sára a közgyűlés bezárása után került sor.

A templom belső felújítása, az eredeti padló bur -
kolat visszaállításával, kárpótlási pénzből valósul -
hatott meg. Ily módon a mostani ünnep is az ősök
ajándékának köszönhető.

Szöveg és fotó: Adámi Mária

Háromszoros örömünnep
Szombathelyen

A Biblia vasárnapján, október 30-án 150 éves szüle -
tésnapját ünnepelte a szombathelyi evangélikus gyü-
lekezet. Ez alkalomból került sor a Reményik Sándor
Evangélikus Általános Iskola új szárnyának meg -

áldására is. Az úrvacsorás istentiszteleten Szeme rei
János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházke-
rület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiában
Rostáné Piri Magda esperes és Gregersen-Labossa
György helyi parókus lelkész mellett Hasza Mónika
másodlelkész és Papp Judit beosztott lelkész, kőszegi
iskolalelkész is részt vettek.

A tartalmas alkalmon énekkel és zenével szolgált
a lajoskomáromi fúvószenekar, a gyülekezet litur -
gikus kórusa, valamint a Ten Sing Savariae énekkar.

Isten ajándékairól beszélt 2Tim 3,14-17 alapján
tartott igehirdetésében Szemerei János. Az első kincs,
amelyért ma hálát adunk, a Biblia – mondta. Az evan-

gélikus oltárokon szerte a világon látható nyitott
Szentírás kifejezi a csodát, amelyet a reformáció újra
megtalált: hogy az írott igén keresztül Isten szól.
Ehhez az iránytűhöz kell újra és újra igazodnunk.

A püspök másodikként a szombathelyi gyülekezet
megalakulását emelte ki, harmadsorban pedig az új
iskolai szárny létrehozását. „Templom és iskola: az a
két fontos intézmény, ahol továbbadhatjuk az örömhírt”
– hangsúlyozta. Ma Isten ajándékaiért adunk hálát:
megtartó irgalmáért a múltban, és azért, hogy lehető -
ségeket nyit a mában.

Az ünnepi közgyűlésen Gregersen-Labossa György
beszámolója után köszöntőt mondott többek között
Szabó György egyházkerületi felügyelő, Harangozó
Bertalan kormánymegbízott, Marton Zsolt alpolgár-



mester, valamint Sztrókay Attila egyházmegyei felü-
gyelő. Majd az ünneplő gyülekezet átvonult az isko-
lához, ahol az új szárny megáldása után az elkészült
termeket, étkezőt és melegítőkonyhát is megtekint -
hették.

Szöveg és fotó: Adámi Mária

Templomfelújításért való hálaadás 
és lelkésziktatás Somlószőlősön

Megújult templomáért és újonnan beiktatott lel -
készéért adott hálát a somlószőlősi gyülekezet
november 5-én, szombaton délután. A templom -
szentelés szolgálatát Szemerei János, a Nyugati (Du-
nántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke, a beik-
tatás liturgiáját pedig Polgárdi Sándor esperes végezte.

Isten szavának teremtő erejéről beszélt Zsolt 119,
25 alapján tartott prédikációjában Szemerei János.
Az Ő szava hívta létre egykor az embert, és Ő teheti
élővé az épületet is. „Mi teszi a templomot szent hellyé?
Isten jelenléte, áldása és igéje. Templomszenteléskor
azért imádkozunk, hogy Isten Lelke használja föl az
épületet, szólaljon meg benne” – fogalmazott a püspök.

Kopf András Gyula újonnan beiktatott lelkész Zsolt
84,2-3 alapján szintén a templomnak, mint szent hely-
nek a fontosságáról szólt. Ugyanakkor hangsúlyozta:
Nem a templomot, vagy a lelkészt ünnepeljük most,

hanem az Urat. A gyülekezethez fordulva személyes
hangot ütött meg, amikor így fogalmazott: „Kö szö -
nöm, hogy elfogadtatok. Szükségem van a szerete -
tetekre.”

Az ünnepi közgyűlésen énekkel szolgált a helyi
nyugdíjasklub Somvirág nevű énekkara. Köszöntőt
mondott többek között Henn László egyházmegyei fe-
lügyelő, és Polgárdi Sándor esperes, aki egyben a gyü-
lekezet egykori lelkészeként örömmel emlékezett az
itt töltött évekre. Az alkalom szeretetvendégséggel
zárult, ahol a helyi hívek és a más gyülekezetekből
érkezett vendégek együtt ünnepelhettek.

Szöveg és fotó: Adámi Mária

Önkormányzati segítséggel 
újult meg a templom Paton

Ritka összefogással, a helyi önkormányzat segít sé gé -
vel kerülhetett sor a pati evangélikus templom reno -
vá lására. Az elkészült épületért november 19-én,
szombaton adott hálát a gyülekezet. Az ünnepi isten-
tiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli)
Evan gélikus Egyházkerület püspöke hirdette Isten
igéjét. A liturgiában Kovács László helyi lelkész és
Smidéliusz Zoltán esperes segédkezett.

„Miért rontja az ember látását, ha használja a fejét?”
– tette fel a püspök a provokatív kérdést. Majd Ézs
55,10-11 alapján kifejtette: A régen élt emberek sok -
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kal inkább Isten ajándéká-
nak láttak mindent. A mai ak
azonban elfelejtik, hogy min -
den jó dolog, így a tu dás, az
értelem is az Úrtól szár -
mazik. „Elfelejtjük, hogy az
élet Isten ajándéka, mert túl -
értékeljük azt, amit mi teszünk
hozzá. Elfelejtjük, hogy szük -
ségünk van Isten segítségére,
áldására” – hangsúlyozta
Sze merei János. „Ajándékul kapjuk a megújult temp -
lomot, ez nem egyedül a mi emberi teljesítményünk.
Szükségünk van rá, hogy ezt felismerjük.”

Az istentiszteletet követő közgyűlésen Pintér Lajos
polgármester tájékoztatta a jelenlévőket az elvégzett
munkáról. Elmondta, hogy a pályázati előfinanszíro-
zást – mintegy kilenc millió forintot – a község önkor -
mány zata biztosította. Jókívánságait fejezte ki többek
között Smidéliusz Zoltán somogy-zalai esperes, dr.
Hári Tibor egyházmegyei felügyelő, Csere Sándor
római katolikus kanonok, valamint Manninger Jenő,
a megyei közgyűlés elnöke. Antalics Vilmos presbiter
saját versével, Deme Dávid lelkész és felesége pedig
énekkel köszöntötte a gyülekezetet. Kovács László
helyi lelkész így fogalmazott: A templom megújult, de
Isten végezze el bennünk és rajtunk is az Ő renováló
munkáját.                             Szöveg és fotó: Adámi Mária

25 éves a móri imaház
Bensőséges istentiszteleten emlékezett meg a Pusz -
tavámhoz tartozó móri leánygyülekezet 1986-ban
meg vásárolt imaházuk használatba vételének 25. év -
fordulójáról. A november 20-án, vasárnap délelőtt
tar tott alkalmon Szarka István esperes, Kapi Zoltán
helyi lelkész, valamint Szemerei János püspök szolgált.

„Sok népem van ebben a városban” – hangzott az
igehirdetés vezérgondolata ApCsel 18,9-10 alapján.
Szemerei János kiemelte: Isten nem statisztikai ada-
tok alapján teszi ezt a megállapítást. Arra bátorít,
hogy ezzel a bizonyossággal mondjuk a jó hírt, vé -
gezzük szolgálatunkat. „Amit ünnepelhetünk, az az
Isten elkötelezettsége az emberek felé. Ez, amit felismer-
tek eleink, és amibe beállhatunk mi is. Az Úristennek
fontos a közösség, az egyes ember” – fogalmazott.

Az ünnepi közgyűlésen dr. Jáni János előadást
tartott Mór település és az ott élő evangélikusok tör -
ténetéről. Megemlékezett többek között Puskás János
lelkészről, aki megszervezte a leánygyülekezetet.
„Büszkék lehetünk, hogy ilyen, lélekben összetartó
közösség van városunkban” – mondta köszöntőjében
Fenyves Péter polgármester.

Szöveg és fotó: Adámi Mária
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Tíz éves a Kőszegi Evangélikus
Szeretetotthon

Forrás: evangelikus.hu

2011. április 3-án – Laetare vasárnapján – úrvacsorai
istentiszteleten adtak hálát Istennek a kőszegiek tíz
éve működő szeretetotthonukért. Az istentiszteleten
Ittzés János püspök hirdette Isten igéjét a temp lom -
ban, majd az ünnep az udvaron folytatódott a ragyogó
napsütésben. 

Itt Keveházi László beszélt a gyülekezet diakóniai
szolgálatának régebbi gyökereiről, majd pedig Freyler
Ernőné otthonvezető idézte föl az elmúlt tíz év ese-
ményeit. Az elsőként beköltözött lakók és dolgozók

köszöntése után a püspök – aki még mint kőszegi
lelkész vett részt az otthon indításának előkészítésé-
ben – szólt saját emlékeiről.

Ezután volt lehetőség az ünnepre készített fotóki-
állítás megtekintésére és a szeretetvendégség kere -
tében való személyes találkozásra, beszélgetésre.

Szöveg: Baranyay Csaba
Fotó: Németh Iván

10 éves a Gyurátz Ferenc Evangélikus
Általános Iskola

Forrás: evangelikus.hu, papa-ma.hu. 
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Az idén ünnepelte 
a Gyurátz Ferenc Evan-
gélikus Ál ta  lá nos Iskola
fennállásának tizedik
év fordu lóját. A név  adó
püspök szü letési évfor -
dulójához, április 27-
hez leg kö ze lebb eső
vasárnap ün nepi isten-
tisztelet, az ezt meg -
előző péntek pedig az
iskolai gyermeknap je-
gyében telt. Így április
29-én, pén teken az is-
kolai Gyu rátz-nap kere -
tében szavaló- és kü -
lönböző sportversenyek
vár ták a diákokat.

Emlékpont. 
Projektzárás és emléktábla-avatás 

a líceumban

Forrás: Evangélikus Élet, 2011. június 5., 6. oldal

Diákszövetségi közgyűlés, uniós projektzárás, emlék -
táb la-avatás és gála: ez volt a program május 28-án 
a sop roni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum)
Gimnázium, Kollégium és Szakképző Iskolában.

Az egész szombat délutánt betöltő rendezvény -
soro zatot az Audiovizuális emlékgyűjtés elnevezésű,
az Európai Unió támogatásával létrejött projekt záró
alkalma nyitotta. A pályázat keretében – melyben
Sop ronban egyedülálló módon hat iskola is részt vett
– a diákok interjúkat készítettek, melyek témája egy-
egy életút és ezen keresztül az 1945 utáni történelem
egészen sajátos bemutatása volt, hozzájárulva ezzel a
törté nelemoktatás élvezetesebbé, személyesebbé
tételé hez, megújításához.

A líceumban az interjúk elkészítését négy tanár fel-
ügyelte, koordinálta. Az ő irányításuk alatt működő
csoportok (összesen mintegy harminc diák) ötven do -
kumen tumfilmet forgattak körülbelül egy év alatt. 
A vágott felvételek legfeljebb negyvenpercesek lehet -
tek. Történelemtanárként Kozák Viola, Kaposi László,
és dr. Németh László; rajz- és vizuális kultúra-
tanárként pedig Soltráné Sebestyén Anna vett részt a
projektben.

A projektzáró alkalmon szép számmal megjelentek
az interjúalanyok, de természetesen jelen voltak a
pro jektben részt vevő diákok és tanáraik is. A meg -
szólalók között találhattunk írókat, költőket, rend -
szerváltót, akadémikust, tanárt, kitelepítettet…

Tölli Balázs igazgató köszöntőjében hangsúlyozta:
reménység szerint nem ér véget ez a projekt, az em-
lékgyűjtő munkának folytatódnia kell, hiszen az átélt,
megtapasztalt esemény elbeszélése rendkívül fontos,
elsődleges történeti forrás. Az iskolának pedig éppen
ez a feladata: legyen kész összegyűjteni és továbbadni
a kultúra értékeit... Az igazgató szavait követően a
projektben munkálkodó tanárok foglalták össze
néhány szóban a gondolataikat, majd átadták a – vá -
gott – felvételeket tartalmazó lemezeket a résztve vők -
nek. Krutzler Helga a diákok nevében mondott
köszönetet mindazoknak, akik vállalták, hogy elme-
sélik életüket kamera előtt is. 

A Soproni Líceumi Diákszövetség közgyűlése után
emléktáblát avattak az iskola udvarán. Makoviczky
Dusánnak, Lev Tolsztoj házi orvosának és titkárának
emlékét őrzi a kétnyelvű, szlovák–magyar emléktábla.
„Nem felejthetjük el a líceum szlovák hagyományát –
hiszen a Felvidékről számos evangélikus diák érkezett
az intézménybe a magyar és a német kultúra elsajátí-
tására, hogy hazatérve ezzel a tudással is gazdagít-
hassa a szlovák értelmiséget” – mondta Tölli Balázs.
A Tolsztoj-titkár emléktáblája emlékeztet bennünket
arra, hogy nemcsak önmagunkért, hanem másokért
és értékeinkért is felelősséget viselünk – zárta gondo-
latait az igazgató.

Tóth Cseperke

Új tanév, új igazgató

Beiktatták a kőszegi EMKISzKIK (Evangélikus Me -
zőgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szak -
képző Iskola és Kollégium) új intézményvezetőjét 
a szeptember 1-jén tartott tanévnyitó istentiszteleten.
Az igehirdetés szolgálatát Szemerei János, a Nyugati
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke
végezte.

Jézus tapintatosan, a szabadságunkat tiszteletben
tartva kopogtat – fogalmazott a püspök Jel 3,20a alap-
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ján tartott prédikációjában. Meg akar látogatni min -
ket ebben a tanévben is. Ha beengedjük őt, benne és
vele egy új világ tárulhat föl előttünk, az örökké való -
ság világa. Ennek az új világnak a megismerésére való
nyitottságot kívánt Szemerei János az iskola minden
diákjának.

Az elsős tanulók megáldása után sor került Rodler
Gábor igazgató eskütételére és hivatalába való beik-
tatására. Az új intézményvezető köszöntőjében arra
biztatta a hallgatóságot, hogy tudatosan éljék meg azt
a közösséget, amelyet Kőszegen a templom és az is-
kola közelsége, összetartozása jelent.

Szöveg és fotó: Adámi Mária

Megnyitotta kapuit Veszprémben 
az Örömhír Evangélikus Óvoda

Forrás: Evangélikus Élet 2011. szeptember 25., 1. és 7. o.

Három évvel ezelőtt, amikor az akkori kormány visz-
sza tartotta az egyházi normatívát, a veszprémi evan-
gélikus lelkészházaspár – néhány lelkes gyülekezeti
tag társaságában – intézményalapítási szándékkal
kopogtatott a polgármesteri hivatalban. Elhatározá-
suk komolynak tűnt és támogatásra talált – kezdte
köszöntését Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú
Város polgármestere a szeptember 17-én tartott ün -

nep ségen, amelyen Ittzés János nyugalmazott püspök
felszentelte az egyházközség óvodáját.

Az óvoda mellett eredetileg felvetődött kollégium
és szociális intézmény alapításának lehetősége is, de
épületek híján csak a város segítségére számíthattak.
Az önkormányzattal való egyeztetés után kiderült,
hogy Veszprémnek az lenne jó, ha az óvodai szolgál -
tatás bővülne. Ám az is nyilvánvalóvá lett, hogy a gyü-
lekezet működő óvodát nem tud átvenni, újat kell ala-
pítania.

Miután az előző kormány megszüntette a város
kisegítő iskoláját, felszabadult egy – óvodaalapítás
céljára is alkalmas – épület. Az átépítés költsége hét-
millió forintjába került a gyülekezetnek, amelynek
tagjai összesen ezertizennyolc óra társadalmi munká -
val, és mintegy hárommillió forinttal járultak hozzá a
költségekhez.

Ittzés János Jn 3,16 alapján tartott prédikációjában
rámutatott: a névadás összekapcsolódik a születéssel.
Intézményt sem könnyű elnevezni. Az utóbbi években
szinte verseny indult, hogy a rossz névválasztásokat
miként lehet korrigálni. A veszprémi gyülekezet óvo -
dá jának neve a leglényegesebbel kezdődik, az öröm -
hírrel. Nem szóismétlés ez az evangélikus előtt, ha -
nem hitvallás. Ez az óvoda ezt hirdeti, ez a pedagógiai
programja. Az itt nevelt gyermekek igazán boldog fel-
nőttek csak akkor lehetnek, ha szívükben szárba
szökken az örömhír üzenete – zárta igehirdetését a
nyugalmazott püspök.

Az ünnepi liturgiában Isó Zoltán és Isó Dorottya
veszprémi lelkészek vettek részt. Az ünnepség kere -
tében került sor a két óvónő és a dajka – Rádóczy Ág -
nes, Ráczné Hock Erika, illetve Lóczi Eszter – beiktatá -
sá ra, továbbá a gyermekek megáldására is. Az
alkalmat a gyermekek és az óvónők szolgálata tette
emlékezetesebbé.

Az istentiszteletet követő közgyűlésen köszöntést
mondott – többek között – a Magyarországi Evangé-
likus Egyház Országos Irodájának igazgatója, Kákay
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István és – Szemerei János püspök köszöntését hozva
– Polgárdi Sándor esperes is. A finn testvérgyülekezet
küldöttsége játékokkal és csokoládéval kedveskedett
az ovisoknak. Ittzés János az egyházkerület címerével
ékesített dísztálat adott át az ünneplőknek, majd el-
mondta, hogy keresztapja szeretne lenni ennek a
nehezen született intézménynek.

A veszprémi Örömhír Evangélikus Óvoda egy cso-
porttal, huszonkilenc gyermekkel kezdte a tanévet, de
a gyülekezet már most tervezi az intézmény bővítését.                            

Menyes Gyula
Fotó: PenovácKároly

II. Sartoris Nap Nemescsóban

A Nemescsóban és környékén működő Sartoris
szeretetszolgálat csendesnapján, 2011. szeptember
27-én gondozók és gondozottak együtt hallgatták
Isten igéjét. A szabadtéri, sátrak árnyékában töltött
délelőttnek a szép idő is kedvezett.

Kalincsák Balázs, a Nemescsó–Meszlen–Acsád–
Kőszegdoroszlói Társult Evangélikus Egyházközség
lelkésze, egyben a szeretetszolgálat megálmodója 
és vezetője köszöntőjében elmondta: A házi segítség -
nyújtás egy szolgáltatás, de mi igyekszünk szolgálat -
ként végezni.

Az alkalmon Szemerei János, a Nyugati (Dunántú -
li) Evangélikus Egyházkerület püspöke tartott áhí -
tatot Lk 2,25-32 alapján. Arról beszélt, hogy Simeon
idős emberként jutott el élete csúcsára. Öregkorában
látta meg Isten szeretetét, amit a teljesítőképessége
teljében lévő ember nem lát. Isten sokszor a korlá -
tain kon keresztül mutatja meg áldásait – hangsúlyoz -
ta a püspök. „Az idős ember éppen azért képes Isten jó-
ságának meglátására, mert a rászorultságát érzi.”

Kalincsák Balázsné Varga Katalin lelkésznő vezeté -
sével ezután a résztvevők felidézhették mindazt az
örömöt, amit átéltek eddigi életük során, majd felfe-
dezhették azokat az „őszi napsugarakat”, amelyeket

hétköznapjaik kínálnak nekik. A csendesnap a szerve -
zők, a szeretetszolgálat munkatársai jóvoltából közös
ebéddel zárult.

Szöveg és fotó: Adámi Mária

Megszólalt a harang a soproni
nyugdíjasházban

A soproni Evangélikus Nyugdíjasházban 2011. októ -
ber 29-én került sor az új harang és a harangláb meg -
áldására. Az istentisztelet liturgiáját Mihácsi Lajos
otthonigazgató lelkész, valamint Hegedűs Attila és
Volker Menke lelkészek végezték. Igehirdetéssel
szolgált Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evan-
gélikus Egyházkerület püspöke.
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„Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg
a szíveteket!” (Zsid 4,7) – hangzott a prédikáció alap-
igéje. A harang olyan eszköz, amely hangjával üze ne -
tet közvetít, Isten hívását adja tovább – mondta el 
a püs pök. A harangszó azonban döntési helyzetbe is
hoz minket. Amikor Isten hívása megérkezik, arra
választ kell adni.

Az istentiszteletet követően elhangzott köszön -
tőjében Mihácsi Lajos így fogalmazott: Az elkészült

harang legyen Isten áldott eszköze, amely hívogat,
ébren tart, és figyelmeztet a végső számadásra.

A nyugdíjasház udvarán felépült új harangláb Vajda
Géza építészmérnök tervei alapján készült. Az 56
kilogrammos harang Gombos Miklós harangöntő al-
kotása. Az anyagi fedezetet az otthon egyik lakójának
céladománya biztosította.

Szöveg és fotó: Adámi Mária

Hálaadás a Kapernaumban

Itt az a rendkívüli év, amikor nincs valami felújítás –
hangzott el a Kapernaum Szeretetintézmény ünnep -
ségén Gyenesdiáson, november 18-án. A szeretetház
lakói ezúttal az elkészült mosókonyháért és a meg -
újult tetőért adtak hálát. Az istentisztelet liturgiáját

Smidéliusz Zoltán somogy-zalai esperes és Honthegyi
Zsolt keszthelyi lelkész végezte. Igehirdetéssel szol -
gált Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangéli-
kus Egyházkerület püspöke.

„Kapernaum az a hely, ahol Jézusnak lakozása volt”
– mondta Zof 3,16-17 alapján tartott prédikációjában
a püspök. „Legyen itt is Jézusnak lakozása, mert akkor
csodák mennek végbe. Eddig is megtapasztaltuk, hogy
így volt... Isten valóban itt volt, itt van ezen a helyen.”

Ezek után Szemerei János arra bátorította a jelenlé-
vőket: ne féljenek, mert Isten törődik velük. A látha -
tatlan Úr látható embereket használ fel, tesz a segí -
tőivé.

Az istentisztelet Smidéliusz Zoltán köszöntőjével
ért véget, majd sor került a „Velünk élő emlékeink”
című tárlat megnyitójára, amely az otthonban élő idő-
sek kézimunkáit mutatja be.

Szöveg és fotó: Adámi Mária
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Bolba Márta lelkésszé avatása
Sopronban, 2011. július 9-én

Első ordinációs szolgálatát végezte ilyen minőségében
Szemerei János püspök, amikor július 9-én Sopronban,
kerülete legnagyobb templomában
lelkésszé avatta Bolba Mártát. A li -
tur giában az Evangélikus Hittudo-
mányi Egyetem részéről dr. Korányi
András, az egyházmegye és a gyüle-
kezet képviseletében pedig Gabnai
Sándor esperes és Hegedűs Attila
lelkész segédkezett.

Prédikációjában a püspök el -
mond ta: számára az ordináció je-
lentőségét az adja, hogy Isten lát ha -
tatlan munkáját, az Ő hatalmának
erővonalait teszi látha tóvá. A lel -
készjelölt személyében olyan valaki
áll itt, akit Isten szeretete való sá -
gosan megérintett és meg ra ga dott.
A jelenlévők és a gyülekezet a lel -
kész avatás eseményén keresztül
átélhetik, megtapasztalhatják, hogy
Isten közöttük is munkálkodik.

A lelkészjelölt választott igéje,
Mt 28,16-20 alapján Szemerei János a misszió felelős-
ségét hangsúlyozta. „Ami a missziói parancsban lenyű -
göző, az Jézus hite” – fogalmazott. Nem naivságból,
hanem a hit bátorságával küldi ki tanítványait az
öröm hír hirdetésére.

Bolba Márta nem evangélikus családból származik,
hatéves korában keresztelték meg. Életében megha -

tá rozó szerepet játszott a soproni evangélikus gyüle-
kezet, amely valóságos második otthonává vált. Nyolc
évig a soproni evangélikus Líceumban tanult, ott
szerzett élményei szintén a lelkészi szolgálat felé indí -
tot ták. 10-től 16 éves koráig táborozója és hűséges

csen desnap-látogató résztvevője
volt a helyi ifjúságnak, illetve tagja
az egyházmegyében működő Mus -
tár  mag egyesületnek. Személyes ke -
gyes sé gét ökume nikus körökben
átélt tapasztalatai is formálták, így
például a Hajszoló nevű katolikus
ifjú sági vezetői képzés elvégzése
során, valamint a KözösPont feszti-
válmisszió önkénteseként szerzett
élményei. Az Evangélikus Hittudo-
mányi Egyetemen végzett tanul má -
nyai során lehetősége nyílt arra is,
hogy külföldi egye te mekre is eljus-
son: ösztöndíjjal félévet a finnor-
szági Joensuu-ban, egy évet pedig 
a né metországi Lipcsében tanult. 
A teológiával párhuzamosan az
ELTE BTK magyar szakos hallga-
tója. Márta szep tembertől az Evan-
gélikus Hittudományi Egyetem

dok tori képzésében vesz részt, emellett a ferencvárosi
gyülekezet városmissziói tevékenységében fog segéd -
kezni.    

Adámi Mária
Fotó: RománPéter

Lelkésznők ordinációja Celldömölkön

Lázárné Tóth Szilviát és Zsíros Lillát augusztus 5-én,
pénteken délután a celldömölki evangélikus temp -
lom ban avatta lelkésszé Szemerei János, a Nyugati
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke. 
A li turgiában részt vett Bácskai Károly, az Evangéli-
kus Hittudományi Egyetem adjunktusa és Kovácsné
Tóth Márta vönöcki lelkésznő, valamint Rác Dénes
helyi lelkész.

A lelkészjelöltek választott igéje, 2Kor 12,9 alapján
tartott prédikációjában Szemerei János hangsúlyozta,
hogy Isten sokszor a gyengéken, a kicsiken keresztül
készít szabadítást. Sőt, az Úr ereje a gyengéken ke -
resz tül mutatkozik meg igazán.

Lelkészavatások, 
parókusi alkalmassági vizsgák
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Lázárné Tóth Szilvia a celldömölki evangélikus
egy házközséghez tartozó Tokorcsról származik. 
A sop roni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium
(Líceum) diákja volt. 2002-ben kezdte meg tanul má -
nyait az Evangélikus Hittudományi Egyetem teo -
lógus-lelkész szakán. Ezzel párhuzamosan általános
szociális munkás diplomát szerzett a győri Széchenyi
István Egyetemen. Ösztöndíj keretében egy évet a
németországi Neuendettelsauban töltött. Hatodéves

gyakorlatát a pilisi evangélikus gyülekezetben vé -
gezte. 2008-ban házasságot kötött, férje Lázár Viktor
mérnök-informatikus. Szilvia szolgálatát a székes fe -
hérvári gyülekezetben kezdi meg beosztott lelkész -
ként.

Zsíros (született Pécz) Lilla Lenke szintén a Líceum -
ban tanult. A celldömölki lány 1999-ben kezdte meg
teológiai tanulmányait. 2004-től két évig gyülekezeti
munkatársként dolgozott Kaposváron, majd hatodé-
ves gyakorlatát is itt végezte Szemerei János mentor
mellett. 2006-tól 2009-ig a balatonboglár-hács-so -

mogy vámosi egyházközségben gyülekezeti munka -
társ. Lilla 2004-ben ment férjhez Zsíros András
lelkészhez, kislányuk, Sára 2009-ben született. A lel -
késznő a közeljövőben férjével együtt a déli kerü -
lethez tartozó Medgyesegyházán kezdi meg szolgá -
latát.                                                            Adámi Mária

Fotó: TóthErnő és Tóthné Vereb Zsuzsanna

Megérett a döntés: 
Kadlecsik Zoltánt lelkésszé avatták

Évekig tartó vívódás után engedett a hívásnak
Kadlecsik Zoltán, akit szeptember 2-án Székesfehér -
váron avattak lelkésszé. A liturgiában Szemerei János,
a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület
püs pöke mellett az Evangélikus Hittudományi Egye-
tem képviseletében Orosz Gábor Viktor, a rendszeres
teológiai tanszék adjunktusa, valamint Bencze András
helyi lelkész, püspökhelyettes segédkezett.

A lelkészjelöltnek visszatérő igéje volt Jézusnak 
a Péterrel való párbeszéde: „‘Uram, hát vele mi lesz?’
Jézus pedig így szólt hozzá: ‘Ha akarom, hogy ő meg -
maradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess
engem!’” (Jn 21,21a-22) Az igeszakasz alapján tartott

prédikációjában a püspök a követés komolyságát
hangsúlyozta. Istennek fontos, hogy mi lesz velünk. 
Ő is vívódik ezzel a kérdéssel. Erről szól Jézus ember -
ré létele. Mert Isten tervet, megoldást készített szá -
munk ra. „Ne azzal foglalkozz, hogy mi lesz veled, mi
lesz másokkal – te kövess engem!” – hangsúlyozta Jézus
hívását Szemerei János.

Az istentiszteletet követő szeretetvendégségen a
megjelent lelkészek együtt örültek a helyi gyülekezet
tagjaival Zoli sugárzó arcát látva. Jókívánságok han-
goztak el többek között Kákay István, az Országos
Iroda igazgatója, Szabó György nyugati egyházkerületi
felügyelő, valamint Roszík Gábor lelkész részéről.



Kadlecsik Zoltán Székesfehérváron született és
nőtt fel. Szüleit korán elveszítette. 1997-ben kezdte
meg tanulmányait az Evangélikus Hittudományi
Egye temen, ahol 2006-ban kapott diplomát. Közben
lehetősége nyílt tanulmányokat folytatására Német -
országban, az erlangeni egyetemen. Hatodéves gya-
korlatát a gödöllői gyülekezetben végezte, Albert
Gábor mentor mellett. Aktívan részt vett a börtön-
misszióban, egyik alapítója és elnöke a börtönben
lévő szülők gyermekeinek tábo -
roztatásával foglalkozó Angyalfa
Alapítványnak. Felavatá sa után
beosztott lelkészként a szák -
szendi gyülekezetben szolgál.

Szöveg és fotó: 
Adámi Mária

Parókusi alkalmassági vizsga Győrben

A szeptember 12-én a kerületi székházban tartott al-
kalmon Pethő Judit (Nagyalásony-Dabrony-
Nemesszalók) és Tóth Károly István (Takácsi és Ho-
mokbödöge) beosztott lelkészek vizsgáztak az
egyházkerület vezetőségéből, valamint esperesekből
és gyülekezeti felügyelőkből álló népes bizottság előtt.
Teológiai tudásuk mellett elsősorban arról kellett
számot adniuk, alkalmasak-e egy gyülekezet ügyeinek
önálló intézésére.

A vizsgát mindketten sikeresen megállották.
Szemerei János püspök zárószavában úgy fogalma-
zott: Juditban és Károlyban olyan lelkészeket ismert
meg, akik gazdagítani fogják a dunántúli egyházkerü-
let életét.                         Szöveg és fotó:  Adámi Mária
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Hasza Mónika másodlelkész 
beiktatása Szombathelyen

Forrás: Dunántúli Harangszó, 2011/4., 4. oldal

Egy év hatodéves teológusi, és három év beosztott
lelkészi szolgálat után március 6-án iktatta be Ros táné
Piri Magda esperes a szombathelyi gyülekezet másod -
lelkészi állásába Hasza Mónikát.

A fiatal lelkész a Győr–Moson–Sopron megyei
Sza konyban nőtt fel, amelynek evangélikus gyüleke-
zetét a Vas megyei Bükről gondozzák az ott szolgáló
lelkészek. Korábban Fatalin Helga pásztorolta ezeket

a gyülekezeteket, aki Mónikát nyári ifjúsági táborok -
ba vitte. Így a későbbi lelkészjelölt aktív résztvevője
lett a gyenesdiási ifjúsági konferenciáknak, és Őri -
magyarósdon maga is vezetett táborokat. Ez idő alatt
érlelődött meg benne a lelkészi szolgálatra való elhí-
vás. A soproni Líceumban érettségizett 2011-ben.
Teo lógusként a hétvégenként rendezett licista rév -
fülöpi táborokba is lejárt segíteni, szolgálni.

A gyakorlati teológia állt érdeklődése közép pont -
jában. Az ötödik év után Németországban, Neuen -
dettel sauban volt ösztöndíjas. A hatodévet Szombat -
helyen Gregersen-Labossa György mentorsága alatt
töltötte, majd Ittzés János püspök 2008. július 12-én
szentelte lelkésszé Szakonyban.

Beiktatása előtt három éven át beosztott lel kész -
ként szolgált Szombathelyen. Lelkészi szolgálata
mellett első éves hallgató a Semmelweis Orvos tu do -
mányi Egyetem Magatartástudományi Intézetének
mentálhigiéné szakán.

Menyes Gyula

Esperesiktatás 
Surdon

Június 19-én, vasárnap délután került sor a somogy-
zalai egyházmegye új esperese, Smidéliusz Zoltán be-
iktatására a surdi evangélikus templomban.

Az iktatás szolgálatát Szemerei János mellett Deme
Dávid és Sikter János lelkészek végezték.

Lelkésziktatások, esperesiktatás



Szemerei János Zsolt 105,1-5 alapján tartott igehir-
detésében arról beszélt, hogy ünnepeink lényege az
Isten cselekvésére való emlékezés. Az egyházban
szol gálatot betöltő emberek szerepét a sportban a bí -
ró funkciójához hasonlította. Mindkét feladat végzője
nélkülözhetetlen, de nem jó, ha előtérbe kerül. Az a
fontos, hogy folyjon a játék –, hogy Isten cselekedjék.

Szöveg és fotó: Adámi Mária

Lelkésziktatás az Öregtemplomban

Forrás: Evangélikus Élet, 2011. július 3., 10. oldal

Alig több mint egy hét leforgása alatt a harmadik ün -
nepi alkalomra gyülekezett az egyház népe június 26-
án a győri Öregtemplomba. Az ünnepi események
sorát Ittzés János nyugalmazott püspök búcsúztatását,
majd Szemerei János püspök beiktatását követően egy
nappal később az új püspöknek a győri parókus lel -
készi állásba történő beiktatása zárta. Az iktatás szol -
gálatát Kiss Miklós, a Győr-Mosoni Egyházmegye es-
perese végezte.

Kiss Miklós esperes Szemerei János konfirmációi
áldó igéje – Zsolt 103,1–2 – alapján prédikált: „Áld -
jad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét!
Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett
veled!” Az esperes igehirdetésében arra emlékeztette
Szemerei Jánost, hogy már eddigi élete során is
mennyi jót és áldást kapott Istentől. A szerető nagy
családot, amelyben hetedik gyermekként felnőhetett.
Felesége személyében olyan társat, aki biztos hátteret
nyújtott szolgálatához. Szolgálatát megbecsülő gyüle-
kezeti közösségeket Tordas–Gyúrón, illetve Kaposvá -
ron, ahol lelkészként szolgált. Munkáját elfogadó és
segítő kollégákat a Somogy–Zalai Egyházmegyében,
ahol két cikluson keresztül volt esperes.

Most szolgálatának és életének új szakasza kezdő -
dik, és ebben az új helyzetben az Isten szeretetére és
jóságára való emlékezés segítheti őt abban is, hogy
felkészüljön az előtte álló feladatokra, és az új kihí -
vások és küzdelmek között erős maradjon.

Szemerei János győri parókus lelkészként Ez 47,1–
12 alapján mondta el első prédikációját. Az ünnepi
istentiszteletet rövid közgyűlés követte, amelyen Já-
nosa Attila espereshelyettes a Győr–Mosoni Egyház-
megye nevében, Ócsai Zoltán igazgató lelkész, illetve
Ráskai Péter felügyelő pedig a győri gyülekezet nevé -
ben köszöntötte a frissen beiktatott pásztort.

A köszöntésekre adott válaszában Szemerei János
a győri gyülekezet tagjainak, presbitereinek, valamint
a Péterfy-iskolának megköszönte az előző napi
püspökiktatással kapcsolatos szervezési munkákat is.

Kiss Miklós

Pethő Attila lelkész beiktatása
Őrimagyarósdon

2011. augusztus 13-án iktatta be Rostáné Piri Magda,
a Vasi Evangélikus Egyházmegye esperese Pethő Atti -
lát, akit az Őrimagyarósdi Evangélikus Egyházköz ség
meghívás alapján választott meg lelkészének. Ige -
hirde tésében az esperes asszony arra biztatta a gyü -
le  ke zetet, valamint annak új pásztorát, hogy a szere -
tet teljes gyülekezeti közegből kilépve ne féljenek
átmenni Jézus Krisztussal a „túlsó partra” (Mk 5,1-
20), ahol sok esetben a fogadtatás nem éppen kel -
lemes. 

Menyesné Uram Zsuzsát 
beiktatták Győrságon

Forrás: evangelikus.hu

2011. szeptember 18-án a zsúfolt győrsági temp lom -
ban hálát adtak azért, hogy hetven évvel ezelőtt önál -
lósultak a győrújbarátiaktól, valamint hatvan éve
szentelték fel templomukat és beiktatták a régi-új
lelkészüket, Menyesné Uram Zsuzsát.

A múlt vasárnap délután az iktatás szolgálatát Kiss
Miklós esperes látta el, Ittzés János nyugalmazott püs -
pök a lelkésznő vállára tette a szolgálat igáját jelképe -
ző stólát és az igehirdetői szolgálatot végezte. Az úr -
va csorás istentisztelet liturgiájában Menyes Gyula
lelkész segédkezett. Az alkalom után közgyűlés tar -
tottak a templomban és szeretetvendégség volt a falu
iskolájában.
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Menyesné Uram Zsuzsanna a Nógrád megyei pat -
varci gyülekezetben nőtt fel. 19 évvel ezelőtt ordinálta
D. Szebik Imre, akkor még aktív, ma már nyugal ma -
zott püspök. Férjével együtt Uraiújfaluban, Ostffy -
asszonyfán és Csöngén kezdett.

Onnan kilenc év után Győrbe költöztek, amikor
Ittzés János Menyes Gyulát püspöki titkárnak hívta.
A lelkésznő a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási
Központ iskolalelkésze lett, majd gyermekei születése
után után Felpécen, utána Bőnyben helyettesített.

Később a győri Szeretetház lelkésze lett, majd is -
mét gyesre ment. Győrságon viszont végig helyettes
lelkészként tevékenykedett az elmúlt tíz évben, férje
helyettesítette őt a szolgálatban, amikor anyai örö -
mök miatt ő nem tudott igét hirdetni.

Miután Menyes Gyula megbízatása nyáron meg -
szűnt, Győrságon a saját házukban telepedtek le. 
A helyi gyülekezet ekkor döntött a lelkésznő meg vá -
lasztásáról: Parókus lelkész lett parókia nélkül.

Győrságon utoljára 1960-ban iktattak lelkészt, 1979
óta nincs helyben lakó lelkész, a parókiát 1984-ben
adták el. A gyülekezet lélekszáma körül belül hatvan
fő, de missziói terep, van élet a
gyülekezetben, vasár naponként
20–30 között van a temp lom -
látogatás. Tavaly ráadásul még
lelkészt is adott egyházunknak ez
a kis gyülekezet, Pongrácz Máté
személyében.

Nyáron felújították a temp -
lomot: kifestették, a padok fa
járó lapjait kicserélték, a padló -
sző nyeget felszedték és járól a -
poz tak. A templom előtti járdát
feltörték és kiszélesítették, tér -
kö vezték, valamint lefestették 
a ke rítést és két padot vásároltak
a temp lom elé.

Lelkészbeiktatás 
Uraiújfaluban

Már húsz éve lelkész Verasztóné Magyar Melinda,
mégis csak most került sor első beiktatására 2011.
október 1-jén, az uraiújfalui evangélikus templom -
ban. Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a
Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püs -
pöke hirdette Isten igéjét. A beiktatás szolgálatát
Rostáné Piri Magda esperes végezte.

„Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra,
mert ők megelégíttetnek” (Mt 5,6) – állt a meghívón 
a lelkésznő által választott ige. Ennek kapcsán a püs -
pök kiemelte: Isten rendjében a rossz dolgok is, mint
az éhség vagy a szomjúság, az élet szolgálatában
állnak. Ugyanez igaz az igazság iránti vágyunkra. 
Az ember azonban legtöbbször a maga igazságát
keresi, miközben Isten az Ő igazságát szeretné föltár -
ni előttünk, ami nem teljesen azonos a miénkkel – fo-
galmazott Szemerei János. Istennek el kellene ítélnie
minket, de Krisztusban mégis átölel, mégis fölment.

Verasztóné Magyar Melinda igehirdetésében Jn
11,25-26 alapján arról beszélt, milyen jó helyen áll 
az újfalui templom. Egyrészt útkereszteződésben, ami
a döntéshelyzetre figyelmeztet; másrészt a temető
mellett, vagyis élet és halál mezsgyéjén. Majd feltette
a kérdést: Amikor életünk válaszúthoz érkezik, felné-
zünk-e a keresztre? Akarunk-e találkozni az élő Isten -
nel, akivel életre kelhetünk, boldogságra talál hatunk?

A záró közgyűlésen többen köszöntötték a négy
gyermek nevelése után a szolgálatba visszatérő lel -
késznőt. A gyülekezet legifjabb tagjai verssel és ének -
kel üdvözölték. Melinda férje, Verasztó János lelkész,
valamint az általa vezetett szomszédos répcelaki egy-
házközség tagjai együtt ünnepeltek a helyiekkel.

Szöveg és fotó: Adámi Mária
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Bemutatkozott a kőszegi Echo

Forrás: Evangélikus Élet, 2011. március 27., 3. oldal

Bemutatkozó koncertjét tartotta március 18-án este
az Echo együttes a kőszegi evangélikus gyülekezeti
házban. A zenekar az ifjúság tagjaiból alakult tavaly
nyár elején.

A fiatalokat az egy évvel ezelőtti zenés passiójáték,
a templomszentelési ünnepre készített ének, valamint
a Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági találkozó
egyik reggeli áhítatának szolgálata erősítette meg
abban, hogy hétről hétre próbáljanak, és kialakítsák
azt a sajátos zenei hangzást, amelyet elsősorban a fú-
vósok jelenléte határoz meg.

A zenekar tagjai többségükben a Győrben meg -
tartott nyári evangélikus zenei tábor résztvevői, akik
március 18-án, pénteken egyórás önálló mű sorral
léptek a kőszegi közönség elé. A zsúfolásig telt gyü-
lekezeti házban ismert és kevésbé ismert ifjúsági
énekek, valamint megzenésített versek hangzottak el
sajátos hangszerelésben.

A kőszegi Echo üzenete ebben a rövid hitvallásban
adható vissza: „Az összhang visszhangja az Össz -
hangnak.”                                             Baranyay Csaba

Fotó: Németh Iván

Motoros istentiszteletet tartottak 
Balatonbogláron

Forrás: evangelikus.hu

Immár második alkalommal rendezte meg a Balaton-
boglári Evangélikus Gyülekezet „Motoros istentisz-
teletét” 2011. május 15-én, vasárnap. Az esős idő el-

lenére több mint húsz motoros érkezett Budapestről,
Győrből és Somogy megye több településéről mo -
toros rendőri kísérettel, hogy Istenünk áldásával
kezdjék meg e szezonban is a motorozást.

A megszokottól eltérő hangvételű istentiszteleten
vehettek részt azok, akik Jubilate vasárnapján elláto-
gattak a balatonboglári evangélikus templomba. 

Az orgonaszó helyett Szendrődy Csobán szaxofon 
és Tóth Leóna fuvolazenéje teremtett istentiszteleti
atmoszférát. A bevonuláskor motorosok vitték be 
a keresztelési gyertyát és az oltártér is megtelt az el-
helyezett bukósisakokkal.

Az istentiszteleten
a 25. Zsoltár 4. verse
alapján hangzott az
igehirdetés: „Az út,
melyen haladunk, kö -
zös, egy cél felé visz
bennünket és ezen az
úton felelősséggel tar -
tozunk egymás felé. Az
értékes motorok, az ar-
cunkba csapódó szél,
a sebesség, mind az Is-
tenről tesz bizonyságot,
az Ő nagyságáról és az
Ő óvó szeretetéről” –

hallhattuk a prédikációban, miközben az igehirdető
– a motorosok bőrébe bújva – a zakóját levetve egy
motoros dzsekit vett fel.

Utána a személyenkénti áldást követve mindenki
megkapta a „motorosok imádságát”, hogy a jogosít-
vány mellett az is mindig velük legyen, kísérje útjukat.

Czöndör István
Fotó: Márton László
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Dzsesszmise Balatonbogláron

Forrás: Evangélikus Élet, 2011. július 24., 6. oldal

A balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Köz -
pont és a helyi evangélikus gyülekezet közös szerve -
zésében – a XII. dzsessz- és borfesztivál alternatív
megnyitójaként – először rendeztek dzsesszmisét az
evangélikus templomban. Közreműködtek a Budapest
Jazz Orchestra tagjai: Schreck Ferenc (harsona), a ze -
ne kar alapító tagja; Hámori János (trombita), a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára; Juhász Attila
(zongora) és Sárkány Sándor (nagybőgő). A július 13-
án, szerdán este tartott különleges alkalomról Czön -
dör István helyi gyülekezeti munkatárs fogalmazta
meg gondolatait.

„Számomra mindig lenyűgöző élmény egy-egy
dzsessz koncert egyedisége, megismételhetetlensége. Soha
sincs két egyforma, mindig más és más, meghatározza
a zenészek egyénisége, a hangulat, a közönség. Olyan,
mint egy »jó« prédikáció: ott előtted és nem utolsósorban
benned alakul ki, bontja ki színeit. A stílus legfontosabb
jellegzetessége az improvizáció; az előadók sokszor
rögtönzött szólót játszanak, vagy válaszolgatnak egymás
játékára. Bennünk is megszületik egy válasz vagy kérdés,
amikor egy igehirdetést hallunk. Magunkban vagy han-
gosan, de feleletet adunk az ott elhangzottakra. Így már
magától értetődőnek tűnhet, hogy miért is kapcsolódhat
egészen természetesen egymáshoz a dzsessz és az ige.

A dzsesszmisén Pelikán Andrásnak, a Budapest-Fa-
sori Evangélikus Egyházközség lelkészének igehirdeté-
sére a zenészek válaszoltak. Megszületett bennük a fele-
let, az élmény, a hatás, amelyet meg tudtak fogalmazni
a maguk eszközeivel, amelynek mi magunk fül- és
szemtanúi voltunk. Külön köszönettel tartozunk a mai
magyar dzsesszélet jeles képviselőinek, akik vállalkoztak
erre a szokatlan feladatra, kihívásra, és igehallgatói, ige-
hirdetői voltak istentiszteletünknek.”

Nikodémusok órája Keszthelyen

Forrás: Evangélikus Élet, 2011. augusztus 7., 15. oldal

Július 22-én 22 órakor kinyílt a keszthelyi evangélikus
templom ajtaja, és mint Nikodémus, mi is az éjszaka
csöndjében kerestük a válaszokat életünk kérdéseire.

A kíváncsi éji látogató barátságos félhomályban,
gyertyalángok világánál verseket, novellákat hallgat-
hatott, élvezhette a keszthelyi ifi gitárral kísért
énekeit, sőt, akinek kedve volt, be is kapcsolódhatott.
A barátságtalan, esős idő és a késői óra ellenére
meglepően sokan jöttek vigaszt, elmélyülést keresni
vagy terheket csendben letenni.

„Nyugtalanság ha fáraszt, kérünk, te adj erőt! Szólj
lelked szent szavával, éleszd a csüggedőt!” – zengtük az
ifjúsági ének sorait. A gyertya szerény fénye önvizs -
gá latra késztetett, az elhangzó versek, dalok szem -
besítettek önmagunkkal, s a templom csendjében
Krisztussal találkozhattunk.

A városban ez volt az első ilyen alkalom, de az ér -
deklődést látva és a biztatásokat megfogadva bízvást
mondhatjuk: nem az utolsó. Máris tervezzük a ko -
moly zenei párját: orgonával, presbiterek szolgá la -
tával.

Honthegyi Zsolt

Egy hétig tartott az evangélikus 
misszió a balatonboglári strandon 

Forrás: evangelikus.hu

A balatonboglári strandon az esős idő miatt egy nap
késéssel, 2011. július 26-án indult az evangélikus
strandmisszió. A Czöndör István lelkész vezette csa-
patban Bartos Mónika, Kárnyáczki Eszter, Németh
Gábor és Szőlősi István Sándor teológusok segítették
a munkát.

– Idén egy hétig tartott ez a fajta missziói szolgálatunk,
de a tervek szerint jövőre folytatjuk – mondta Czöndör
István lelkész. – A helyi önkormányzat is jelezte, hogy
támogatnak bennünket, így velük közösen elképzelhető,
hogy egy év múlva hosszabb ideig tudjuk majd folytatni
a munkánkat.

Az egy hét alatt voltak kézműves foglalkozások, de
mély, sokakban élményt hagyó beszélgetések is. Kia -
la kítottak egy csendszobát, ahová az elvonulni, imád-
kozni, meditálni vágyók húzódhattak be. Volt hangos -
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könyvtár is, ahonnan anyagokat kölcsönözhettek az
érdeklődők, de az élő könyvtár részei is kivehetőek
voltak: az evangélikus lelkész mellett a teológusokat
is faggatni lehetett, így ismerve meg őket, életüket.

– Elmondhatjuk, hogy az esős, borongós idő ellenére
naponta több tucatnyian voltak ránk kíváncsiak.
Összességében véve az egész hét alatt, mintegy 150-en
jöttek el hozzánk – magyarázta Czöndör István lelkész.
– De nem csak számbeli hozadéka van a hétnek:
rengeteg érdekes és értékes emberrel ismerkedhettünk
meg. … Sok beszélgető partnerünk jött el a vasárnapi
családi istentiszteletünkre a templomba és hozták
magukkal családtagjaikat, gyerekeiket is. Azt hiszem,
rendkívül fontos ez a szolgálat. A mély beszélgetéseknek
helyük van az emberek életében, keresik az egyházakkal
való találkozást, főleg, ha látják, hogy mi, evangéliku-
sok, nyitott és befogadó közösség vagyunk.

Fotó: Czöndör István

Ifis teaház és Keresztmetszet 
koncert Kőszegen

Forrás: evangelikus.hu. 

Az őszi időszak első teaházi alkalmára került sor a
kőszegi gyülekezeti házban 2011. október 7-én este.
A péntek esti alkalmon nem csupán az időközben hi-

degre változott idő miatt esett jól a meleg tea és a fi -
nom harapnivaló, de a Keresztmetszet zenekar tiszta
és gyönyörű dalai is melengették mindazok szívét,
akik eljöttek erre az alkalomra.          Baranyay Csaba

Fotó: Baranyay Zsófia

Tamás-misére gyűltek össze 
kicsik és nagyok Bobán

Forrás: evangelikus.hu

2011. október 14-én Bobán gyűltek össze a fiatalok
egy Tamás-misére. Nem csak a vasi egyházmegyéből,
hanem távolabbi vidékekről is jöttek. A kis templom
teljesen megtelt a lelkes csapattal. 

Az alkalom házigazdája, Rosta Izabella köszön töt -
te az egybegyűlteket. A liturgiai szolgálatot Kendeh-
Kirchknopf László lelkész végezte, a bobai ifjúság
lelkes segítségével.

Hasza Mónika szombathelyi lelkésznő a tékozló fiú
története alapján segített a keresőknek. Az igehirde-
tés mindenkit lekötött. Minden korosztály számára
megvolt a maga varázsa, a vetített képekkel, a jól
meg fogalmazott, érthető mondanivalóval.

A templom felbolydult, amikor a házigazda szemé -
lyes részvételre hívott, a személyes áldáshoz, a gyer-
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tyagyújtáshoz, az imádságíráshoz és a keresztelési
emlé keztetőhöz.

Ezzel a mozgalmas résszel felkészítettük lelkünket
a Tamás-mise csúcspontjára, az úrvacsorára.

A hagyományos istentisztelethez képest sokat je-
lentett az, hogy az alkalom után szeretetvendégséggel
várt minket a bobai gyülekezet. A kultúrházban
megbeszélhettük egymással – egy meleg tea mellett –
élményeinket.                                            Fülöp Dániel

Fotó: Matócza Barnabás 

Foci szívvel-lélekkel – Egyházmegyei
bajnokság volt Bokodon

Forrás: nyugat.lutheran.hu
Az esemény honlapja: http://www.focikupa.freeweb.hu

Ködös, hűvös reggelre ébredt a fejér megyei kis fa-
lucska, Bokod, az elmúlt szombaton. A központban
mégis szokatlanul nagy volt a sürgés-forgás. Nem vé -
letlenül, hiszen 2011. november 19-én a falu központ -
jában álló Nemre Zoltán Tornacsarnokban rendezték
meg az 5. Fejér-Komáromi Evangélikus Teremlab -
darúgó Kupát. A házigazda a helyi evangélikus gyü-
lekezet volt, Kósa Gergely helyi lelkész vezetésével.

Az immár ötödik alkalommal megrendezésre ke -
rülő sportesemény évek óta növekvő népsze rűségnek
örvend az egyházmegyében. Az idei év adatai is jól
tükrözik a lelkesedést: 13 csapat érkezett a rendez -
vényre és a nézőkkel, kísérőkkel együtt több mint 110-
en vettek részt az eseményen. A csapatok, melyek
között 3 lánycsapatot is találunk, az alábbi gyüleke-
zetekből érkeztek: Székesfehérvár, Tatabánya, Szák -
szend, Gyúró, Bakonycsernye, Csákvár, és a hazai
pálya előnyét élvező Bokod.

A sport és a mozgás mellett további fő célja ennek
a rendezvények a közösségépítés és a misszió. Egy-
egy csapat tagjai általában a gyülekezeti életből
 legjobban hiányzó középiskolás fiúkból és fiatal fel-
nőtt férfiakból kerülnek ki. Bár itt a fő hangsúly a fut-

ballra esik, mégis a kezdőrúgást egy evangéliumi
üzenetű reggeli áhítat előzi meg és az egész versen -
gésre jellemző a keresztyén lelkiség.

Az idei bajnokság eredményei a következők szerint
alakultak:

1. helyezett: Bakonycsernye I.,
2. helyezett: Csákvár
3. helyezett: Szák

A legeredményesebb lánycsapat: Bakonycsernyei
Lányok

Szöveg és fotó: Nagy Gábor

Népdalversenyt rendeztek
Kemenesmagasiban

Forrás: evangelikus.hu

Hagyományteremtő céllal népdal- és népdalzsoltár-
éneklő versenyt rendezett 2011. december 3-án déle-
lőtt a kemenesmagasi gyülekezet, nemrég elhunyt
lelkészük, Kovács Imre emlékére. A versenykiírás
szerint a vasi egyházmegyéből összesereglett, általá -
nos iskolás-korú résztvevőknek, a gyülekezet által
köz readott gyűjteményből, egy szabadon választott
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népdalzsoltárt és egy az
általános iskolai ének -
köny vekben meg talál -
ható, ugyancsak szaba -
don választott népdalt
kellett megtanulnia.

A versenyt Sebestyén
Zoltán, a gyülekezet fel -
ügyelője nyitotta meg,
aki megemlékezett lel -
készük sokol dalú szel le -
mi és lelki hagyatékáról,
amelyet a gyüle kezet
szí vesen ápol és szeret -
ne minél szélesebb kör -
ben ismertté tenni. Egy-
egy szál virággal köszön tötte Kovácsné Tóth Mártát, a
gyülekezet jelenlegi lelkészét, Kovács Imre özvegyét
és családját. Majd imádsággal vette kezdetét a ver -
seny, melyre 19 részt vevő nevezett alsósoktól a nyol -
ca dikosokig. Egymás után hangzottak el a szebbnél
szebb népdalok és nép dalzsoltárok. A versenyzők
rövid bemutatkozás után maguk kezdték el választott
énekeiket. Amint az egy versenyen lenni szokott, volt
a résztvevők között rutinos előadó, de többen
olyanok, akik talán először léptek fel nagyobb
közönség előtt, mégis a legkiseb bektől a nyolcadikos
fiúig mindenki bátran mutatta meg tudását, a gyüle-
kezet pedig lelkes tapssal ünne pelte az éneklőket.

Amíg a zsűri meghozta döntését, a répcelaki gyü-
lekezet felügyelőjének, Gömböcz Róbertnek vezeté -
sével az Ümmögő Néptáncegyüttes szórakoztatta a
gyülekezetet, megmutatva, hogy a gyülekezeti terem
padozata mennyire alkalmas hely a táncra is.

Minden résztvevő kapott oklevelet arany, ezüst
vagy bronz fokozatról. Az arany fokozatot elnyert ver -
senyzők közül az öt legjobbat a zsűri Kovács Imre-
emlékdíjjal tüntette ki. A díjkiosztás után a Kemenes -
magasi Népdalkör és Citerazenekar játékában
gyönyörködhettek a résztvevők, sőt maguk is együtt
énekelhették az együttessel Kovács Imre kedvenc
zsoltárát, a 139. zsoltárt, majd annak dallamát, az El-
megyek, elmegyek… kezdetű népdalt.

A teljes délelőttöt betöltő program után finom
ebéddel látta vendégül a gyülekezet a versenyzőket és
kísérőiket.

Végül pedig a család, a szervezők és résztvevők
közül néhányan virágot helyeztek el Kovács Imre
sírján a vönöcki temetőben.

Rostáné Piri Magda
Fotó: Veszprémi Roland

Tamás-misét tartottak Marcaltőn
Forrás: evangelikus.hu. 

Az októberi bobai Tamás-miséről hazafelé a marcal -
tői iskolások népes csapata felvetette a kérdést lelké -
szüknek, Weltler Gábornak: miért ne lehetne ilyen
egyszer náluk is? Tényleg, miért ne?

Így kezdődött, hogy 2011. december 3-án, szombat
délután megtelt a marcaltői kultúrház, és megvalósult
az első Veszprém megyei, és minden bizonnyal az első
szórványban tartott Tamás-mise. Veszprém megyei és
Vas megyei lelkészek, az ország több pontjáról érke -
zett zenészek, lelkes marcaltői iskolások és tanárok
segítségével zajlott le az alkalom.

A plakátok talányosan csak egy kérdéssel utaltak a
délután témájára: „Ki jön?” De az istentisztelet során
a jelenlévők Zakariás próféta közvetítésével megkap -
hatták a választ: „Királyod érkezik hozzád, aki igaz és
diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó
hátán.” Igehirdetéssel a szomszédos takácsi gyüleke-
zet lelkésze szolgált. 

A bee-bee-bee és a MÜSZI-féle beetetőkam pá -
nyoktól eljutott odáig, hogy az érkező Úr ugyan ki -
rály, diadalmas és igaz, mégis alázatos, idézve Luther
Márton szavait: „Látni csak a szegénységet lehet, – hogy
nyeregtelen szamáron, sarkantyú nélkül úgy vonul be,
mint egy koldus. De hogy magára veszi bűneinket,
megfojtja a halált, s szentséget, üdvös séget, – örök életet
ád, azt látni nem lehet. Ezt tehát hallani és hinni kell.”

A személyes áldás, lelkésszel kettesben történő
imádkozás, keresztelési emlékeztető, imádságírás,
gyertyagyújtás, majd az úrvacsora révén sokan meg -
tapasztalták a szamárháton bevonuló Király közel -
létét – iskolások, szülők, marcaltői lakosok és a kör -
nye ző falvakból érkezők.

És talán néhány Veszprém megyei fiatal szívében
az a reménység is megszületett, hogy ezzel az alka-
lommal a megyében valami (újra) elkezdődött.

Tóth Károly
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Bajor-magyar konzultáció Győrött

Forrás: Dunántúli Harangszó, 2011/2., 12. oldal

A Magyarországi Evangélikus Egyház és a Bajor
Evan gélikus Egyház között közel két évtizeddel eze-
lőtt kötött megállapodás értelmében a két egyház
vezetői évente összeülnek, hogy beszámoljanak egy-

másnak szolgálatukról. A 2010-es évet kiértékelő
találkozónak egyházunk adott otthont. Január 13. és
15. között Győrött, a Nyugati (Dunántúli) Evangéli-
kus Egyházkerület székházában zajlott a testvéri
együttlét.

A vendégküldöttség feje Michael Martin egyházfő-
tanácsos, a bajor egyház ökumenikus és külügyi osztá -
lyának vezetője volt. Kíséretében jött Ulrich Zenker,
a kelet-közép-európai, így a magyar kapcsolatokért is
felelős egyháztanácsos; Frank Seifert, a személyi
ügyek ért felelős egyháztanácsos, valamint Fritz Blanz
diakóniai vezető, a kelet-közép-európai régió kapcso -

lat tartója. Egyházunkat a püspöki tanács tagjai –
Gáncs Péter elnök-püspök, Ittzés János és dr. Fabiny
Tamás – képviselték, Kákay István országos irodaigaz-
gatóval. Az ökumenikus és külügyi osztály részéről
jelen volt továbbá a tanácskozáson Cselovszkyné dr.
Tarr Klára osztályvezető és Révész Rita külügyi re -
ferens.

A három nap során
különböző beszámolókra
és megbeszélésekre került
sor. A vendégek ellátogat-
tak többek között a pan -
nonhalmi bencés apát-
ságba, valamint a győri
szere tetházba is.

Az egyházvezetők kö -
zötti találkozó ki érté ke lés -
sel zárult, majd az elnök -
ség megfogalmazta az idei
év jelmondatát: „A holnap
egyháza” cím azt hivatott
ki fejezni, hogy ebben az
évben az a központi kér -

dés, hogy az iskolák, az ifjúság, a diakónia és a gyüle-
kezetek miként tudnak hozzájárulni a jövő egyházké-
pének formálódásához.

Szöveg és fotó: Menyes Gyula

Látogatás Pozsonyban

A Győrhöz legközelebb élő evangélikus egyházveze-
tőnél, Miloš Klátik szlovák országos püspöknél tett
látogatást Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli)

Nemzetközi kapcsolatok
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Evan gélikus Egyházkerület püspöke november 11-én,
Pozsonyban. A barátságos légkörű megbeszélésen
jelen volt Kákay István, az Országos Iroda igazgatója,
valamint Dušan Vagasky̍ szlovák irodaigazgató is. 
A két püspök az együttműködés további megerő sí -
téséről tárgyalt. Szóba került többek között a szlovák
és a magyar evangélikus egyház között hamarosan
megkötendő szerződés is, amelyről november 25-én
lesz újabb egyeztetés Budapesten.

Adámi Mária
Fotó: Dušan Vagasky

Szlovén csoport járt Surdon

Forrás: Evangélikus Élet, 2011. december 4., 4. oldal

A Zala megyei Surd evangélikusai sok éve ápolnak
test vérkapcsolatot a szlovén lutheránusokkal. Nem
véletlen, hogy éppen velük: Kuzmics István bibliafor-
dító lelkész ugyanis 1755 és 1779 között a surdiak
pásztora volt, s közben fordította le az Újszövetséget
szlovén nyelvre. Munkája 1773-ban Halléban jelent
meg.

A testvérkapcsolatnak köszönhetően évente leg -
alább egy busznyi csoport útra kel, hogy néhány napot
„szomszédainál” töltsön. Legutóbb a Szlovén Evan-
gélikus Egyház Női Bizottsága szervezett surdi kirán -
dulást.

A száztíz szlovén vendég megérkezésekor, novem -
ber 26-án a surdi óvodások hittanórán tanult éne -
kekkel, a liszói ökumenikus asszonykórus egyházi
„dalcsokorral” köszöntötte a Simona Prosic lelkésznő
által vezetett csoportot a templomban. A közös ebéd
a kultúrházban volt, ahol Kanász János polgármester
üdvözölte meleg szavakkal a vendégeket. A találkozó
igazi színfoltjaként Sikter János porrogszentkirályi
lelkész és felesége, Ági népviseletbe öltözve somogyi
tánccal lepte meg a résztvevőket, majd az egyik helyi
tánccsoport társastánccal szórakoztatta a vendégeket.

A tíz nap alatt Mitja Andrejek teológushallgató tol -
mácsolt többek között azon a kiránduláson is, ame-

lyen a szlovén vendégek felfedezték a környék látni -
valóit, érdekességeit.

A csoport kirándult a környék legszebb helyére, 
a Látó-hegyre is, ahol nemcsak a kilátásban gyönyör-
ködött, hanem – a hideg időjárásra való tekintettel –
szívesen fogadta a Németh Zoltán borász és családja
által kínált lélekmelegítőket is.

A tíz nap alatt sok élménnyel gazdagodtak mind 
a szlovén vendégek, mind a surdi vendéglátók, s köz -
ben hitükben is erősödtek.

Smidéliuszné Drobina Erzsébet

GAS-támogatást kapott 
a szentantalfai gyülekezet

A gyülekezet küldöttsége december 3-án, Kőszegen
vehette át Manfred Koch szuperintendens kezéből az
osztrák Gusztáv Adolf Segélyszolgálat adományát.
Németh Szabolcs, a Mencshely–Nagyvázsony–Szent -
antalfa–Zánkai Egyházközség lelkésze elmondta: 
az összeg a szentantalfai gyülekezeti helyiség felújítá-
sát szolgálja majd. A találkozón jelen volt Szemerei
János, a nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházke-
rület püspöke, valamint Mesmer Ottó burgenlandi
lelkész is.                        Szöveg és fotó: Adámi Mária



Együtt Krisztusért 
– Ökumenikus napot tartottak 

Pápán

Forrás: evangelikus.hu. 

Együtt Krisztusért címmel első alkalommal rendezte
meg a Szent István Plébánia, a Szent Anna Plébánia,
a Szent Benedek Plébánia, a Református Egyházkö-
zség, az Evangélikus Egyházközség és a Sarokkő Bap-
tista Gyülekezet május 23-án délután a Szent József
kápolnában és a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola
tagintézményében az I. Pápai Ökumenikus Napot.

„2008-ban a Biblia Éve rendezvényei keretében

tartottunk már a maihoz hasonló jellegű napot. Akkor
fogalmazódott meg, hogy jó lenne, ha folytatása is
lehetne az ilyen fajta ünneplésnek. Az ökumenikus nap
lényege, hogy együtt legyünk, ismerjük meg egymást, ad-
junk hálát az Istennek azért, amit tőle kaptunk” – hang-
súlyozta Csernai Balázs káplán.

A színes délutáni programok kicsiknek és na gyok -
nak egyaránt kellemes kikapcsolódási lehetőséget
kínáltak a nyári melegben. A legkisebbeket Noé bár-
kájának bábelőadása, kézműves foglalkozások és ovis
tánc várta, míg a diákok streetball, íjászat, görkoris 
és kerékpáros ügyességi verseny, valamint a lovaglás
és darts területén mérhették össze tudásukat. Persze
a szülők és a felnőttek sem unatkoztak az ökumenikus
napon, mivel érdekes előadásokon és bibliatanulmá-
nyozáson vehettek részt. A közös programok között
szerepelt a bibliodráma, a Flash Mob Zumba előadás
és a Láthatatlan színház is. Aki elfáradt, vagy kikap -
cso lódásra, elmélyülésre vágyott, az imaösvényre
mehetett az egyik terembe, ahol boldogságmondáso-
kat olvashatott.

A résztvevők egy képet, vagyis egy közös mozaikot
festettek ki, amelyen hét pápai templom volt látható,
s ezzel azt akarták kifejezni, hogy itt minden felekezet
temploma megtalálható.

Az I. Pápai Ökumenikus Nap közös áhítattal,
énekléssel, majd agapéval, vagyis szeretetven dégség -
gel ért véget a Szent József kápolnában.

Szöveg és fotó: Babos Petra

Ökumenikus hétvége Harkán

Forrás: Evangélikus Élet, 2011. július 10., 15. oldal

A nyugati határszéli községben, Harkán közismerten
jó a helyi két keresztény közösség – a római katolikus
és az evangélikus – viszonya. Ez nemcsak a községi
rendezvényeken való testvéri jelenlétben vagy az öku -
menikus imahét alkalmainak évenkénti megren dezé -
sében mutatkozik meg, hanem abban is, hogy a ha-
gyományosan „kötelező” alkalmakon kívül önálló
kezdeményezésekkel próbálják erősíteni és látvá nyos -
sá tenni összetartozásukat. Nem volt ez másként az
idén sem: július első szombatján (július 2-án) ötödik
alkalommal rendezték meg az ökumenikus családi
délutánt.

A délután célja – a találkozás lehetőségének meg -
te rem tésén túl – évek óta az is, hogy hitünk tartal má -
nak egy-egy fontos kérdéséről a hívek közösen gon-
dolkozhassanak, és testvéri közösségben lehessenek
együtt. Ezért foglalja keretbe a délutánt egy-egy
áhítat, amelyeket ez alkalommal is a község lelki pász -
torai – Németh Antal esperes-plébános és Wagner
Szilárd lelkész – tartottak.

Ökumenikus alkalmak
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Mindkét felekezet tagjainak, illetve a különböző
korosztályoknak az érdeklődésére számítva köszönt -
hették körükben vendégként, előadóként Kovács
Áront, aki evangélikus lelkészként járta végig a spa -
nyol országi Santiago de Compostelába vezető, mint -
egy nyolcszáz kilométer hosszú zarándokutat. A Szent
Jakab útról (El Camino) tartott beszámolónak – au -
ten tikus helyszínt biztosítva – az Árpád-kori alapokon
épült római katolikus templom adott otthont, ahol
nagyszámú hallgatóság figyelte érdeklődve az út em-
beri, hitbeli és egyéb tanulságairól szóló élvezetes,
olykor humoros, vetített képes előadást.

Nemcsak a szem, hanem a fül számára is tar to ga -
tott meglepetéseket az ökumenikus délután. Az elő-
adás után ugyanis – a folyamatosan zajló gyermek-
programok és pingpongbajnokság mellett – a csornai
evangélikus gyülekezethez kötődő Metamorfózis
együt tes adott sikeres koncertet az evangélikus
parókiaudvar nemrég felszentelt pavilonja alatt.

Az esti áhítatot és a közös vacsorát a hagyományos
„élő lánc” előzte meg, amelynek keretében a részt -
vevők – több mint százan – egymás kezét megfogva
alkottak köteléket az evangélikus és a római katolikus
templom között. Az este hátralévő részében, egészen
éjfélig félóránként orgonazenét és meditációkat hall-
gathattak az érdeklődők az evangélikus templom ba-
rokk műemlék orgonáján.

A rendezvény idén ökumenikus hétvégévé bővült.
Az előző napi kötetlenebb együttlétet ugyanis vasár -
nap ökumenikus istentisztelet követte. Ezt – az idő-
járásra való tekintettel – ezúttal nem szabadtéren,
hanem az evangélikus templomban tartották, meg -
tapasztalva, hogy az egymás számára szokatlan for-
mák és mondatok ellenére tudnak együtt, testvéri
közösségben, közös Urunkra, Jézus Krisztusra fi-
gyelve ünnepelni. Az alkalom liturgusa Németh Antal
plébános volt, igehirdetőként Wagner Szilárd lelkész
szolgált.

A hétvége lezárásaként ökumenikus szolgálattal
leplezték le a Liszt Ferenc 1881-es harkai látogatását
megörökítő – Harka Község Önkormányzatának kez -
deményezésére készült, az evangélikus parókia falán
elhelyezett – emléktáblát. Az evangélikus gyülekezet
azzal, hogy helyet adott az emléktáblának, arról akar
bizonyságot tenni, hogy a kereszténység mindig is 
a kul túra – ezen belül kiemelten a zenei kultúra –
hordo zója volt, és hogy Liszt Ferenc zeneszerzői
életművének egy jelentős részére az egyházi zene -
kultúra részeként tekintünk.

Wagner Szilárd

75 éves 
a tapolcai protestáns templom

Forrás: nyugat.lutheran.hu

A tapolcai protestáns templom 2011. október 23-án
ünnepelte 75. születésnapját. A két gyülekezet ez al-
kalomból történeti fotókiállítást állított össze, amely
a református gyülekezeti házban tekinthető meg jövő
januárig.

Az ökumenikus ünnepi istentiszteleten a liturgiát
Honthegyi Zsolt evangélikus és Szabó Emőke refor -
mátus lelkészek vezették. Igehirdetéssel Steinbach Jó-
zsef, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke,
valamint Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evan-
gélikus Egyházkerület püspöke szolgált.
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Zsolt 36,6-7 alapján tartott prédikációjában
Steinbach József elmondta: ez az igeszakasz egy
rövid, tömör teológiai összefoglalás, amelyben Isten
be mutatkozik és elmondja magáról a lényeges tud -
nivalókat. Az első jelzője: Ő a szeretet, amely a te -
rem tésben, a gondviselésben és a megváltásban is
megmutatkozik. A második jellemzője az, hogy Isten
nem úgy szeret, ahogyan mi, emberek. Szeretete
tetten érhető a hűségében. De a harmadik tulaj -
donsága a legfontosabb: igazságában is megmutatja
szeretetét. „A 75 éves templom arra figyelmeztet, hogy
szeretettel és hűséggel az Isten vitathatatlan igazságát
bele kell élnünk ebbe a világba” – fogalmazott a re for -
mátus püspök.

Jézus búcsúbeszédének egy részlete (Jn 13,34-35)
alapján Szemerei János a szeretet parancsáról szólt.
„Bizonyságtételünk hitelét szeretetünk adja meg” –
mondta. „A keresztyénség első szakaszában ez ismerte-
tőjele volt Krisztus követőinek.” Majd arra biztatta 
a hall gatóságot: az evangélikus és a református gyü-
lekezet egymás mellett állva tanúskodjon közösen 
a szerető Istenről.

A díszközgyűlésen Török Attila református gond-
nok üdvözölte a jelenlévőket, Csaba Dezső evangéli-
kus felügyelő pedig ismertette a két közösség 75 éves
történetét. A köszöntések sorában felszólalt többek
között Szabó György evangélikus egyházkerületi fe-
lügyelő, dr. Huszár Pál református egyházkerületi fő-
gondnok, a zsinat világi elnöke, Smidéliusz Zoltán
evangélikus és Kuti Géza református esperesek,
valamint Csere Sándor római katolikus kanonok.
Nagyné Szeker Éva rákospalotai lelkésznő szeretettel
emlékezett meg arról a tizenkilenc, örömmel és
szolgálattal teli évről, amelyet Keszthelyen és a hozzá
tartozó tapolcai fíliában töltött. 

Szöveg és fotó: Adámi Mária

Ökumenikus reformációi 
megemlékezés Pápán

Forrás: Evangélikus Élet, 2011. november 6., 1. és 3. o.

A reformáció által újra felfedezett, szabadító öröm -
hírről prédikált Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli)
Evangélikus Egyházkerület püspöke október 30-án,
vasárnap délután, a pápai református templomban. 
A környékbeli evangélikusok és reformátusok közö -
sen vettek részt az ünnepi megemlékezésen.

Az istentisztelet az ősi hagyomány szerinti bevonu-
lással kezdődött: a helyi református lelkész, ifj. Már -
kus Mihály a menet élén a Bibliát vitte, más szolgálat -
tevők az úrvacsorai és a keresztelési eszközöket
hoz ták, majd mindezt szimbolikusan az úrasztalára
helyezték.

A liturgiában részt vett többek között Steinbach Jó-
zsef, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke,
dr. Bóna Zoltán, a Magyarországi Egyházak Ökume -
nikus Tanácsa (MEÖT) főtitkára, Csernák István, 
a Magyarországi Metodista Egyház szuperintendense,
dr. Márkus Mihály tiszteletbeli püspök, és Háló Gyula
baptista lelkipásztor. Az istentisztelet zenei aláfesté-
séről a Pápai Református Teológia énekkara, a helyi



Séllyei István Énekkar, a Tatai Református Rézfúvós
Együttes, valamint Kuzsner Péter orgonaművész gon -
dos kodott.

Kol 2,14-15 alapján tartott igehirdetésében Szeme -
rei János arról beszélt, hogy van megoldás az adós-
ságcsapdában vergődők számára. „Maga a reformáció
is egy adósságcsapdából indult el, pénzügyileg a
középkori katolikus egyház hatalmas tartozása húzódott
meg mögötte. A búcsúcédula volt az egyház kiútkeresése.
De eközben azokhoz az emberekhez fordult, akik lelkileg
vergődtek adósságcsapdában” – fogalmazott az evan-
gélikus püspök.

Majd Jézusnak a gonosz szolgáról szóló példázata
(Mt 18,23-35) alapján hangsúlyozta: a lelki adósság-
csapdából az egyetlen kiutat Isten nagyvonalú szere -
te te jelenti, amellyel elengedi minden tartozásunkat.
Jézus a saját életével fizetett, hogy az adósságot el-
rendezze. Isten szeretete ugyanakkor egy másfajta
értelemben adóssá tesz – folytatta Szemerei János.
„Az Isten szeretetét megtapasztaló emberből belülről
kellene fakadnia a nagyvonalúságnak.”

Az istentisztelet közös úrvacsorával zárult. Ezt kö -
ve tően a résztvevők átvonultak a reformációi emlék -
műhöz, ahol a MEÖT, az egyházkerületek, a pápai
evangélikus és református egyházközségek, valamint
a városi önkormányzat képviselői elhelyezték koszo -
rúikat.

Szöveg és fotó: Adámi Mária

75 éves a fonyódi protestáns templom

Forrás: Evangélikus Élet, 2011. november 13., 4. oldal

A fonyódi evangélikusok és reformátusok együtt
ünnepelték közös templomuk 75. születésnapját ok -
tó ber 31-én délután. Az istentisztelet liturgiáját

Czöndör István evangélikus gyülekezeti munkatárs 
és Sza bó Levente református lelkész végezték. Igehir-
detéssel Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evan-
gélikus Egyházkerület püspöke szolgált.

Van esély, van remény: ez a reformáció üzenete –
hangsúlyozta Kol 2,14-15 alapján tartott prédiká ció -
jában a püspök. „Jézus önként vállalta, hogy a földre
jöjjön. Életét odaadta az értetlen emberekért. Tudta,
hogy az adósságcsapdában vergődő léleknek szüksége
van rá, hogy eltöröljék a tartozását, hogy esélye legyen új
életet kezdeni” – fogalmazott Szemerei János. Majd
hozzátette: Ehhez az üzenethez kellene méltónak

lennünk, azzal, hogy továbbadjuk a kapott ajándékot.
A közgyűlésen Czöndör István ismertette a temp -

lom és a gyülekezet történetét. Az elmondottakat
össze gezve kiemelte: „A történet bátorítás mind annyi -
unk számára. Egy maroknyi csapat lelkesedése, hite és
ragaszkodása építette fel ezt a templomot. Ebből sok
erőt és bátorságot meríthetünk.”

Az ünneplőket köszöntötte többek között
Smidéliusz Zoltán evangélikus esperes, Hídvégi József
polgármester, a korábban Fonyódon szolgálatot
végző Madarász István evangélikus és Szabó Lajos
református nyugalmazott lelkészek, valamint Ellen -
berger József református gondnok és Mátrai Zoltán
evangélikus felügyelő. Zenei betétekkel a Balaton Vox
énekkar színesítette az alkalmat.

A fonyódi protestáns templom az abbáziai valdens
templom mintájára, Horváth Andor tervei alapján
épült. A két felekezet összetartozását kifejezve a tor -
nyán csillag, a főbejárat felett pedig kereszt látható.

Szöveg és fotó: Adámi Mária

Ökumenikus alkalmak 39



Vasi hálaadó nap és a Luther-szobor
leleplezése Répcelakon

Forrás: Dunántúli Harangszó, 2011/5., 4. oldal

A Vasi Evangélikus Egyházmegyében hat esztendővel
ezelőtt kezdődött az az immár hagyományosnak
mond  ható rendezvénysorozat, amikor az egyházme-
gye gyülekezeteinek tagjai egy vasárnapot együtt töl -
tenek. A német és osztrák mintára szervezett talál -

kozót Gusztáv Adolf vasi hálaadó napnak nevezték
el, amelynek perselypénze az erejükön felül építkezni
kívánó egyházközségeket támogatja. A kétévente
tartott találkozónak május 8-án ezúttal a répcelaki
gyülekezet adott otthont. A mintegy 1300 résztvevő
az istentiszteleten kívül kulturális programokon, elő-
adásokon vehetett részt, valamint a templom mellett
leleplezték Répcelak első köztéri szobrát, egy Luther
Mártont ábrázoló bronz domborművet.

Répcelak városa az elmúlt évben pályázati nyertes
lett. Az ÚMFT Nyugat-dunántúli Operatív Program
„Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem
megyei jogú városokban” című pályázat keretében 
a Répcelak Város Önkormányzata által vezetett kon -
zorcium több mint 400 millió Ft támogatást nyert 
a városközpont rehabilitációjára. A programnak kö -
szönhetően új arculatot kapott a főtér, az evangélikus
templom környéke is megújult. Verasztó János lelkész
azzal az ötlettel állt elő, hogy közeledve a reformáció
500. évfordulójához, miért ne állhatna a templom
mel lett egy Luther-szobor. A városvezetőknél ez meg -
hallgatásra talált, és a katolikusok részéről is öröm
övezte a döntést.

Az alkalom a zsúfolásig megtelt templomban ünne -
pi úrvacsorai istentisztelettel kezdődött, amelyen
Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egy-
házkerület püspöke Jn 10,22-29 alapján hirdetett igét.
Ebben hangsúlyozta, hogy Isten gyűjtötte össze népét
Répcelakra. Számunkra titok, hogy miért nincs min -
den ki itt, Jézus miért nem hívott el mindenkit. Hiszen
hiányzik nekünk mindenki, aki nem hallja meg szavát.
Jézus belehalt abba, hogy meghallják némelyek a hívó
szót. De az evangélium nagyobb, Ő a jó pásztor, aki
az egy után is elmegy. Nagyobb csoda, hogy mi, mél -
tat lanok miért vagyunk elhívva. Erre kell rácsodál -
kozni. Csoda, hogy van gyülekezete Jézusnak. A meg -
maradásunkra a szavát adja azoknak, aki hallgatják
Őt. A megmaradó örömünk forrása, hogy hitetlensé-
günk ellenére Ő mégis szól, és semmi nem szakít el
minket Isten szeretetéről. Ígérete szerint velünk
marad, és velünk lesz országában is.

Az istentisztelettel párhuzamosan a kultúrházban
gyermekistentisztelet keretében volt együtt mintegy
százötven gyerek.

Az úrvacsorai alkalmat követően a gyülekezet a
templom elé vonult, ahol dr. Németh Kálmán polgár -
mester és dr. Kiss Julianna jegyző átvágták a nemzeti -
szín szalagot, majd Kovács Ferenc, Vas megye köz gyű -
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lésének elnöke leleplezte, Ittzés János püspök pedig
megáldotta a Luther Mártont ábrázoló bronz dom-
borművet. Köszöntőt mondott Szászfalvi László, a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős
államtitkára.

Ebéd után különböző programokon vehettek részt
a jelenlévők. A művelődési házban Szakíts, ha tudsz
címmel a Reményik Suliszínpad tartott előadást, vala -
mint Manfred Koch szuperintendens beszélt az Auszt-
riai Evangélikus Egyház diakóniai munkájáról. Végh
Szabolcs intézményvezető Egyház és ökológia címmel
szólt. A nagyszínpadon a répcelaki Vekker+ és a
szom bathelyi Ten Sing Savariae zenekar, valamint
Lázár Attila énekes szolgált. A polgármesteri hivatal-
ban Hutflesz Mihály pályázatíró, cégvezető tartott elő-
adást, és Hegyeket mozgató szívek címmel a büki gyü-
lekezet bábelőadása volt látható. A nap Ittzés János
püspök úti áldásával zárult.

Szöveg és fotó: Menyes Gyula

3. Veszprém megyei találkozó

Forrás: Evangélikus Élet, 2011. június 12., 1. és 3. oldal

A Veszprémi Egyházmegye gyülekezetei nagy te rü -
leten, többnyire maroknyi közösségekben, huszonhat
anyagyülekezetben élik meg hitüket. Polgárdi Sándor
esperes munkatársaival együtt azért szervezi meg
kétévente a Veszprém megyei evangélikus találkozót,
hogy a megyében élő hittestvérek beszélgessenek,
közösen gondolkozzanak az egyház ügyéről. A kö -
szön tők, a fórum- és pódiumbeszélgetések bőséges
lehetőséget adtak június 5-én, vasárnap ezen az
immár harmadik találkozón is, amelyet a „Mert ahol
a kincsed van, ott lesz a szíved is” (Mt 6,21) mottóval
hirdettek meg.

A nyitó istentiszteleten Ittzés János, a Nyugati (Du-
nántúli) Egyházkerület püspöke Lk 24,46–49 alapján
hirdette az igét. Azt mondta, a világnak és az egyház-
nak nem a szegénység a legnagyobb gondja. Nem is
az, hogy időnként nem szeretnek bennünket, és fogy
az egyházunk. A baj az, hogy nem ismerjük fel a bűn
hatalmát, a hitetlenséget, az Isten iránti bizalom hiá-
nyát. Van gyógyulás, csak el kell ismernünk, hogy be-

tegek vagyunk. Jézus feltárja országának a titkát. Mi
vagyunk erre a tanúk, a mi feladatunk a tanúskodás.

A köszöntések és a nyugállományba készülő Ittzés
János búcsúztatása után egyházunk jelenéről, jövő -
jéről, értékéről, az evangélikus identitástudatról, 
a tár sadalomban való részvételünkről disputáltak, és
hitük ről is vallottak a fórumbeszélgetésen a meghí -
vottak.

Lengyel Anna, a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház országosfelügyelő-helyettese azt hangsúlyozta:
örök érték van az egyházban. A szülők és a nagy -
szülők ne féltsék gyermekeiket, unokáikat, hanem
hozzák magukkal az alkalmakra. Jeszenszky Géza
egyetemi tanár, volt külügyminiszter szerint is fontos,
hogy a hitetlenség, az útkeresés időszakában célt tud -
junk adni a fiataloknak, és közösséggé formálódjunk.

Boros Bánk Levente politológus arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy aktívan bele kell szólni a társadalom, 
a nemzet és az ország irányításába, az egyháznak
pedig közérthető, hétköznapi nyelven kell megfogal -
maznia a krisztusi tanítást.
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A szervezők a szomszédos Petőfi-gimnáziumban
gyermekprogramról is gondoskodtak – noha a ren -
dez vénnyel egy időben zajló pápai játékfesztivál is
színes kínálattal várta a városba érkezőket. A színpa -
don Pápa környékéről, illetve a megyéből érkezett
néptánccsoportok, népdalkörök, kórusok váltották
egymást.

Délután Ittzés János és Szemerei János, az egyház-
kerület megválasztott püspöke válaszolt a kérdésekre.
Ittzés János kiemelte: az egyház földön küzdő népe
csak akkor marad meg, ha elválaszthatatlan kapcso -
lat ban áll Jézus Krisztussal. A minőségre jobban oda

kell figyelnünk – nemcsak az igehirdetés, hanem az
igehallgatás minőségére is. A jelenlegi helyzet nehéz,
de csak egyfelé van menekülés: felfelé, Krisztus felé.

Szemerei János szerint a bizalom a kulcskérdés:
Isten bizalmat akar ébreszteni az emberben, bizalma
átformálja a tanítványokat, követőit. Bűn a bizalmat-
lanság.

A nap végén a Veszprém megyei evangélikusok úgy
búcsúztak egymástól, hogy két év múlva újra talál -
koznak.

Szöveg: B. E. Fotó: Menyes Gyula

Missziói nap Bakonytamásiban

Forrás: nyugat.lutheran.hu

„A nagy vacsora” címmel tartották meg missziói
napjukat a Veszprém egyházmegyei gyülekezetek
2011. szeptember 24-én, Bakonytamásiban. Mintegy
kétszázan vettek részt a programokon, amelyek az
úrvacsora témájához kötődtek.

A nyitó úrvacsorai istentiszteleten Szakos Csaba
helyi lelkész és Polgárdi Sándor esperes szolgált a
liturgiában. Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli)
Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdette Isten
igéjét, Jn 6,49-51 alapján. Isten meghívottai vagyunk
– hangsúlyozta a püspök. Jézus, látva az ötezer ember
szükségét, kenyeret adott nekik. Az úrvacsorában

valami hasonló történik: Meghívottak vagyunk az Ő
asztalához, hogy életet kapjunk, mert Ő tudja, hogy
szükségünk van rá.

A délután folyamán párhuzamosan zajlottak 
a gyer mekek és fiatalok számára szervezett külön
programok. A felnőttek előbb a bakonytamási Nap -
sugaras Ősz Nyugdíjasklub népdalokból összeállított
műsorát hallgathatták, majd Isó Dorottya, Vajda István
és Weltler Sándor lelkészek tartottak előadást az úrva -
csora kérdéskörében. Beszéltek az úrvacsora helyéről
életünkben, mint az öröm forrásáról és a Krisztussal
való közösségről.

A közös vacsora előtti záró áhítatot Polgárdi Sán -
dor esperes tartotta, Jel 3,20 alapján. Az esperes
kiemelte: Az a közösség, amelyre Jézus hív minket,
egy páratlan közösség. Az oltár előtt mind egyformán
vagyunk, nincs különbség közöttünk.

A nap során lehetőség nyílt helytörténeti sétára és
a Bakony lejtőin való lovas kocsikázásra is. A részt -
vevő gyülekezeti tagok így ismerkedhettek egymással
és a vendéglátó község történetével.

Adámi Mária.

Evezz a Mélyre! – Egyházmegyei családi
csendesnap Balatonbogláron

Forrás: evangelikus.hu

2011. október 15-én, szombaton egyházmegyei családi
napnak adott otthont a Balatonboglári Evangélikus
Egyházközség. Az Evezz a mélyre! című program ese-
ményei párhuzamosan folytak a templomban, a Varga
Béla Kulturális Központban és a sportcsarnokban.

Czöndör István lelkész köszöntése után énektanu -
lással kezdődött az együttlét, majd Koczor György tar -
tott előadást A biblikus víz címmel. Ezután csoport-
beszélgetések következtek, a gyerekeknek pedig
játszó ház és kézműves foglalkozások voltak. Délután
Pongrácz Máté vezetésével családi vetélkedőt tartot -
tak, majd gospel koncert és áhítat zárta az alkalmat.
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Kétfókuszú egyházkerületi nap Pápán

Forrás: Evangélikus Élet, 2011. március 6., 1. és 3. oldal

A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben a kerület
megalakulását kimondó 1997. február 22-i zsinati
döntésre emlékezve rendezik meg minden esztendő-
ben az egyházkerületi napot. Idén február 26-án,
szombaton Pápa várta a régió lutheránus gyülekeze-
teinek tagjait.

A meghirdetett program délelőtt a város evangéli-
kus templomába invitált, a százötven évvel ezelőtt
Pápán született Payr Sándor egyháztörténészre való
emlékezésre, délután pedig egy közeli általános iskola
aulájába, a kerület püspökjelöltjeinek bemutatkozó
fórumára. Az előadásokra és a fórumra mintegy fél -
ezren voltak kíváncsiak.

„Kétfókuszú ünnepre gyűlt össze a kerület népe” –
muta tott rá áhítatában Ittzés János. A felettébb tartal -
mas nak ígérkező napot Ap Csel 1,13 alapján intonáló
püspök hangsúlyozta, hogy e hagyományos alkalom
ezúttal az egyház és az apostoli szol gá lat lényegének
vizsgá la tára kínál lehető séget. Az egyház Jézus földön
küzdő népe. Jézus arra kéri követőit: tegyenek tanú -
sá got arról, hogy ő az egész világ ura. Van ígéretünk
arra, hogy az egy ház megmarad, de vajon mi megma -
radunk-e benne? Nem az tehát a kérdés, hogy az Úr
megtartja-e az ígéretét, hanem az, hogy mi hiszünk-e
neki, hiszünk-e benne. Az egyháztörténet lényege,
hogy újra és újra átéljük az evangélium csodáját: Isten
tartja meg egyházát.

A program a pápai Gyurátz Ferenc Evangélikus
Ál ta lános Iskola tanulóinak zenés szolgálatával foly-
tatódott, majd a Payr Sándorra emlékező előadások
követ keztek. A sort Kendeh K. Péter, a Luther Kiadó
igazgatója kezdte, aki bemutatta az egyháztörténész

születé sének százötvenedik évfordulójára megjelen -
tetett emlékkönyvvet.

Dr. Hubert Gabriella tudományos munkatárs 
a 2017-ben esedékes jubileumi évre való előkészüle-
tekről tartott előadást, valamint az egyre több kötetet
tartalmazó digitális könyvtárról, melynek segítségével
a világhálón is fellelhető egyházunk irodalma. A pro -
jekt első szakaszában mintegy tizenhétezer oldalt
digi talizáltak, elsőként éppen Payr Sándor kisebb-
nagyobb műveit.

Pápa jeles szülöttének életrajzát az emlékkönyv
szerkesztője, Polgárdi Sándor esperes vázolta, Payr
Sándor bibliográfiájával pedig D. Keveházi László is-
mertette meg a templomot zsúfolásig megtöltő gyü-
lekezetet. A nyugalmazott egyháztörténész kiemelte,
hogy a szerény tudós lelkész szinte páratlan szolgá -
latot végzett, hiszen – például – szinte valamennyi du-
nántúli gyülekezet történetét feldolgozta. (Írásaiban
ötszázharminc anya- és leánygyülekezet története sze -
repel – ezt az egyháztörténeti munkát azóta sem tudta
senki túlszárnyalni.) D. Keveházi László előadá sában
hangsúlyozta, hogy az egyházkerületnek és je len legi
gyülekezeteinek a történetét feldolgozó, ha ma rosan
megjelenő könyv alapjául is – természe tesen – Payr
Sándor munkája szolgál.

A templomi megemléke -
zések végén a gyülekezet az
„ut cára vonult”, hogy egy
to vábbi ünnepi aktus ré -
szese legyen: a gyülekezeti
terem homlokzatán dr. Ál -
dozó Ta más alpolgármester
és Polgár di Sándor esperes,
helyi lel kész leplezte le Payr
Sándor emléktábláját.
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A Tarczy Lajos Általános Iskola aulájában az a fó-
rumbeszélgetés volt az ebéd utáni egyetlen program,
amelyen Bencze András és Szemerei János püspök -
jelöltek mutatkoztak be, és válaszoltak a feltett kér -
désekre. A fórumot Szabó György moderálta.

A korábban már több egyházmegyei fórumon be mu -
tatkozott püspökjelöltek – a kissé vitatható mode rá tori
eljárás ellenére is – meggyőző bizonyságát ad ták alkal-
masságuknak. Annak, hogy nem magukat prédikálják,
hanem az Úr Jézus Krisztust (vö. 1Kor 4,8a).

EvÉlet-info
Fotó: Menyes Gyula

Hol a helyed? 
Konfirmandustalálkozó Sopronban

Forrás: Evangélikus Élet, 2011. április 10., 1. és 3. oldal

Immár hagyományosan, negyedszer került sor konfir -
mandustalálkozóra április 2-án, szombaton a Nyugati
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületben.

A házigazda az összejövetelnek helyet adó soproni
Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum)
iskolalelkésze, Mesterházy Balázs volt, az ő köszön té -
sével és rövid bemutatkozással kezdődött a nap.
Kőrösi Krisztina nádasdi lelkész áhítatában feltette a
kérdést: „Hol a helyed?” Szembesítette a résztvevőket
azzal a ténnyel, hogy ha nem e találkozó résztvevői
lennének, akkor bizonyára alvással vagy a számítógép
előtt, de minden bizonnyal nem közösségben töltenék
az időt. Arra biztatott mindenkit, hogy a nap folya-
mán keressen választ a feltett kérdésre.

A nap programja ezután a győri Péterfy Sándor
Evangélikus Oktatási Központ diákjainak műsorával
folytatódott, Ócsai Zoltán lelkész vezetésével. Az elő -
adott műsorral rövidesen Finnországba készülő
közös ség döntő többségében magyar zenei alkotáso-
kat mutatott be.

Az evangélikus koráloktól a népzenei alkotásokon
át a rockzenéig a stílusok széles palettáját vonultatták
fel, bizonyságot téve ezáltal arról, hogy milyen gazdag
és sokrétű a magyar zenei világ.

Egy konfirmandustalálkozó nem múlhat el konfir -
má ciói óra, azaz ismeretszerzés nélkül. Ezért a részt -
vevők a délelőtt hátralévő részében egy-egy lelkész,
hittantanár vagy teológiai hallgató – közöttük nagy
számban a líceum öregdiákjai – vezetésével rend -
hagyó módon, változatos módszerekkel mélyedhettek
el egy-egy témában – mindezt hat vegyes csoportban.
A megbeszélt, feldolgozott témák beszédesen tanús -
kodnak a sokrétűségről: Egy kis bibliaismeret; A nagy
hét eseményei; Káté (nélkül is lehet)? – dogmatika
magolás nélkül; Egyházi esztendő; Luther Márton élete;

Kis magyar egyháztörténet. Az ebédszünet előtt egy-
egy szóbeli beszámoló, elkészített illusztráció vagy
képi megjelenítés formájában minden csoport köz -
kinccsé is tette elvégzett munkáját az egész közösség
számára.

A délutáni program első felét, a Mesterházy Balázs
által vezetett vetélkedőt az ebéd utáni szabadidőben
rövid soproni séta készítette elő, amelyen hely- és egy-
háztörténeti ismereteket szerezhettek a résztvevők,
majd mindezeket a vetélkedő során értékes pontokra
válthatták. A konfirmációi oktatás, felkészülés hajrá-
jában hasznos volt szembesülni azzal, hogy mennyire
tudatos és használható az eddig megszerzett tudás, 
s így minden résztvevő maga is megtapasztalhatta
erősségeit, és láthatta, melyek a fejlesztendő területei.

A napot záró úti áldás előtt a kőszegi evangélikus
ifjúság tagjaiból alakult Echo zenekar koncertjét hall-
gathatták meg a jelenlévők. Repertoárjukon több -
nyire ifjúsági énekek szerepeltek, így az ismerősen
csengő dallamok és szövegek színvonalas feldolgozása
és előadása nagy sikert hozott a zenekarnak.

A nyitó áhítatban elhangzott kérdést végül nem -
csak a résztvevők válaszolták meg, hanem az úti ál -
dást adó Baranyayné Rohn Erzsébet kőszegi lelkész is.
Ő úgy válaszolt rá, hogy a kerület konfirmandusainak
augusztus első hetében Gyenesdiáson van a helyük,
ahol a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület első kon -
fir mandus tábora várja őket.

A szervezők hívására négy gyülekezet konfir man -
dusai úgy döntöttek, hogy vasárnapra is Sopronban
maradnak. Ők a délután hátralévő részét közösség -
építő játékokkal, filmnézéssel töltötték. Vasárnap
Sopron evangélikus vonatkozású nevezetességeit te -
kin tették meg, majd részt vettek a soproni gyülekezet
istentiszteletén. Számukra közös ebéd zárta a ta lál -
kozót.                                                      Wagner Szilárd

Ülésezett a nyugati kerület közgyűlése

Forrás: Evangélikus Élet, 2011. április 24., 3. oldal

A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület
megválasztott püspökének, Szemerei Jánosnak az áhí -
tatával kezdődött az elmúlt hét szombatján az egyház-
kerületi közgyűlés a celldömölki egyházközség gyüle-
kezeti termében. Az új püspök a 23. zsoltár 4. verse
alapján prédikált.

A közgyűlésen az érdemi munka a püspök és az
egy házkerületi felügyelő jelentésének meghallga tásá -
val vette kezdetét. Ittzés János püspök Mi lesz veled,
egyház? – Az életképes egyház, a jövő egyháza címmel
mondta el jelentését. Hogy milyen az életképes gyü-
lekezet? Isten igéjére figyelő, az oltár szentségével élő
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és azt megbecsülő közösség. A praxis pietatist a hét-
köznapokban is megélő közösség. Missziói és befoga -
dó közösség. Nem kiszolgálást igénylő, hanem tag jai -
ban élő és szolgáló közösség. Végezetül áldo zat kész
közösség – sorolta Ittzés János.

Szabó György egyházkerületi felügyelő jelentésében
a házasság és a család fontosságát hangsúlyozta. 
Az er kölcsi megújuláshoz arra lenne szükség, hogy az
emberek belülről reformálják meg magukat. Ehhez
vissza kellene térniük hitük közösségben történő
megéléséhez, mert a „maguk módján” gyakorolt val -
lá sosság értéke egyenlő a nullával.

A közgyűlés ezután Kissné Kárász Rózsának, az egy-
házkerület jelölő- és szavazatszámláló bizottsági el-
nökének jelentését hallgatta meg a püspökválasz tás -
ról. Ahogyan elhangzott, az egyházkerületben 121
szavazati joggal rendelkező gyülekezet van, mind egyi -
kük küldött be szavazatot. A hivatalos végeredmény
szerint 5 érvénytelen szavazat mellett Bencze And-
rásra 46, míg Szemerei Jánosra 70 szavazat érkezett.

Az egyházkerületi munkaágak vezetőinek jelenté-
sei következtek ezután. Sorrendben a kerület missziói
lelkésze, Gusztáv Adolf segélyszolgálati előadója és
ügyésze terjesztette elő jelentését, amelyeket a köz -
gyűlés egyhangúlag fogadott el.

Választásokra is sor került az egyházkerületi ese-
ményen. Először a zsinat egyházzenei bizottságának

kerületi delegáltját választották meg a küldöttek
Szebik Attila kántor, egyházzenész személyében, majd
a püspökké választása miatt országos presbitériumi
(OP) tagságáról lemondott Szemerei János helyett
kellett új OP-tagot választani. Szemerei János Bencze
András megválasztását javasolta erre a posztra. Indít-
ványát ugyancsak egyhangúlag támogatta a közgyűlés.

Több gyülekezeti segélykérvényről is döntenie
kellett a testületnek. A körmendi gyülekezet lelkész -
lakásának felújításához kért egymillió forintot, ezt a
köz gyűlés megszavazta. A csurgói gyülekezet két kér -
vényt is benyújtott, mindkettőben fél-fél millió forint
megítéléséért folyamodva. A közgyűlés az egyik be-
adványt támogatta, míg a másikban megjelölt össze -
get más forrásból fogják a gyülekezetnek biztosítani.

Végezetül két egyházközség – a győrújbarát–tényői
és a győrszemerei – társulásáról döntött a testület. 
A társulási szerződést mindegyik érintett egyházkö-
zség elfogadta, a Győr–Mosoni Egyházmegye köz -
gyűlése is jóváhagyta, így az egyházkerület közgyűlése
is egyhangúlag támogatásáról biztosította a két egy-
házközség társulását.                                   Kiss Miklós

Fotó: Menyes Gyula

Kórustalálkozó Cantate vasárnapján

Forrás: Evangélikus Élet, 2011. május 29., 4. oldal

A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület
területén szolgáló énekkarok részére szervezett
Cantate vasárnapi (május 22-i) kórustalálkozó hely-
színe az idén Sopron volt. A város evangélikus temp -
lomában a harkai, a komáromi, a nemescsói, az orosz -
lányi, valamint a somogyvámosi gyülekezet énekkara
mutatkozott be. A kórusok a délelőtti úrvacsorai is-
tentisztelet liturgiájában is szolgáltak énekükkel,
önálló műsorukkal a délután folyamán álltak az oltár
elé. Ebben az esztendőben a Weltler Jenő-emlékpla-
kettet a zsűri a komáromi kórusnak ítélte oda.

Szöveg és fotó: Menyes Gyula
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Kerületi missziói nap 
Zalaegerszegen

Forrás: Evangélikus Élet, 2011. június 5., 1., 8. és 9. oldal

A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület
gyülekezetei Zalaegerszegen gyűltek össze május 28-
án. A missziói napnak a helyi Mindszenty József Álta -
lános Iskola, Gimnázium és Kollégium adott helyet.

A nyitó evangélizációban Ittzés János püspök Gal 5,1-
14 alapján a szabadság lényegéről beszélt. Vajon a
kegyelemből való megigazulásból élünk? Nem aka-
runk-e sokszor Krisztus szeretete mellé odatenni még
valamit: hűségünket, áldozatkészségünket, morálun -
kat? – tette fel a kérdést. Ez volt a galáciaiak tévely gése.

Ugyanakkor van egy másik veszély is: az elkényel-
mesedés, a szabadsággal való visszaélés – fogalmazott
a püspök. Ezért a Krisztusban kapott szabadság sajá -
tos fegyelmezett helyzetbe hoz: vigyázni kell rá, óvni
kell. A jelenlévőket Ittzés János olyan „szabad csa-
patnak” nevezte, amelyet Isten kegyelme őriz.

Véghelyi Antal lelkész Szabadság, de mire, kötöttség,
de kihez? című előadásában Luther szabadságértel -
me zését ismertette a hallgatósággal. Az előadó a 16.
század történelmi hátterének felvázolásával kezdte.
Elmondta, hogy a középkori ember szabadságvágya
az elnyomás és a fenyegetettség érzéséből fakadt,
amelyet a római katolikus egyház hatalma testesített
meg. A kor alapvető kérdése az volt: Miként szaba -
dulhat meg az ember bűne következményétől, Isten
haragjától? Luther azonban visszament az alapokhoz,
és azt kérdezte: Miként szabadulhat meg az ember 
a bűntől?

Téves dolog a reformáció által hozott változást 
a lel kiismeret felszabadításaként értelmezni – hang-
súlyozta Véghelyi Antal. Luther számára a szabadság
valójában a léleknek a bűntől való szabadulását jelen-
tette, amely Isten ajándéka.

A résztvevők a szabadsággal kapcsolatos gondola-
taikat, élményeiket ezek után kiscsoportos beszélge-
tések keretében oszthatták meg egymással.

A finom és bőséges ebéd után a zalaegerszegi
Canterina kamarakórus énekében gyönyörködhettek
a jelenlévők, majd sor került ifj. Dr. Szebik Imre előa-
dására, Morális szabadság vagy genetikai rabság? cím-
mel. Az orvos-bioetikus szembesítette a hallgatóságot
azzal a ténnyel,  hogy életünknek a gének által való
meghatározottsága sok területen megmutatkozik.
Genetikailag determinált maga az emberi mivoltunk,
de a nemi identitás, a személyiség egyes tulajdonsá -
gai, és a kriminális, aszociális hajlam is. Ezen kívül 
a kör nyezet hatásaival, valamint egyéb tényezőkkel is
számolnunk kell. Meghatároznak minket a fizikai
adott ságaink, az emlékezőképességünk, a pszichés jel -
lemzőink, és a társadalmi folyamatok, értékrendek is.

Az előadó arra figyelmeztetett, hogy a tudományos
eredményekről való tájékozódás és azok alkalmazása
fontos feladatunk. Emellett felelősségünk van abban
is, hogy megértsük saját és embertársaink meghatáro -
zottságait.

A záró áhítat szolgálatát az egyházkerület megvá -
lasztott új püspöke, Szemerei János végezte. A Jézus
fejét megkenő asszony (Mk 14,3-9) története alapján
a szabadság három megnyilvánulását emelte ki, ame -
lye ket Jézus magatartásából eltanulhatunk. Ezek
közül az első a pazarlás szabadsága. Jézus védelmébe
veszi a pazarló asszonyt. Hiszen Ő is egy pazarló
Isten ről beszél, aki nagyvonalú szeretettel ajándé-
kozza meg az embert. A második tanulság a jóindulat
szabadsága, az a magatartás, amely mindent a másik
javára próbál magyarázni. Végül a lényeglátás szabad -
sága is megmutatkozik Jézus reakciójában, mert túllát
az asszony teológiailag talán nem letisztult hitén, és
észreveszi mögötte a szeretetet és a ragaszkodást.

A missziói nap tartalmas előadásai sok gondolkod-
nivalót adtak a résztvevő gyülekezeti tagoknak. Emel-
lett megtapasztalhatták a közösség megerősítő élmé -
nyét, amely a kinti rossz időjárás ellenére is örömet
és vidámságot hozott az arcokra és a szívekbe.

Szöveg és fotó: Adámi Mária
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Nyugdíjas lelkészek találkozója

Forrás: Evangélikus Élet, 2011. június 19., 10. oldal

Ittzés János püspök ebben az esztendőben június 11-
ére hívta testvéri találkozóra – házastársaikkal együtt
– a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület területén
szolgált vagy jelenleg ott lakó nyugdíjas lelkészeket,
valamint lelkészözvegyeket. Az egyházkerület győri
székházában tartott együttléten megjelent mintegy
húsz idős szolgatárs egyházunk jelenlegi helyzetéről
kapott tájékoztatást, a közös ebéd elfogyasztása után
pedig kötetlen beszélgetés keretében oszthatták meg
örömeiket és nehézségeiket a kerület vezetőivel.

Szöveg és fotó: Menyes Gyula

„Merre tovább, melyik úton?”
Gyülekezeti elnökségi találkozó Révfülöpön

Forrás: nyugat.lutheran.hu

Útkeresés, a jövővel kapcsolatos kérdések megvita tá -
sa zajlott a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyház-
kerület gyülekezeti elnökségek számára szervezett
konferenciáján, amelyet szeptember 16-án és 17-én
tartottak Révfülöpön.

Nyitó előadásában a lelki erőforrásokról beszélt dr.
Szabó Lajos, az Evangélikus Hittudományi Egyetem
rektora. A gyülekezet építéséhez szükséges tényező -
ket hat tételben foglalta össze. 1. tétele: Lelki erő csak

lelki forrásból, lelki koncentrációval szabadul fel. 2.
tétele: A gyülekezet és vezetői arculata között össze -
függés van. 3. tétele: A gyülekezetépítés részvétel
Isten gyülekezetépítő munkájában. 4. tétele: A gyüle -
kezet aktivitásból, közös gondolkodásból, és a másik
embertől elfogadott értékekből tud építkezni. 
5. tétele: Tradícióra és innovációra is szükség van.
Végül 6. tétele: A Szentlélek gyülekezetépítő munká -
ja nem rajtunk múlik, nem tőlünk függ, hanem velünk
együtt valósul meg.

A találkozó másik előadását Péterfi Ferenc, 
a Közös ségfejlesztők Egyesületének elnöke tartotta.
A ma gyar társadalomban, falvakban és városokban
végzett közösségépítő munkájáról szóló beszámolón
keresztül hasznos gyakorlati tapasztalatokat, mód -
szereket ismerhettek meg a résztvevők. Az előadó
szerint a közösségfejlesztésnek kettős szerepe van:
egyrészt a belső változási képesség kibontása az adott
közösségben, másrészt a külső változások közvetítése.
Hangsúlyozta, hogy a jó segítés nem függővé tesz,
hanem a közösség természetes működését állítja
vissza.

A kerületi fórum keretében egészen konkrétan
kérdezhették a jelenlévő lelkészek, felügyelők és pres -
biterek Szemerei János püspököt és Szabó György egy-
házkerületi felügyelőt a jövővel kapcso latos terve -
ikről, megvalósítandó feladatokról.

A záró úti áldásban a püspök Mt 25,40 alapján
kiemelte: a konferencia értéke abban van, ami utána
következik, amit magunkkal viszünk és továbbadunk
a hallottakból.                    Szöveg és fotó: Adámi Mária

A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus 
Egyházkerület 11. pedagóguskonferenciája

Forrás: Evangélikus Élet, 2011. október 16., 9. oldal

Minek a határán van a közoktatás? A megment he -
tőség vagy az összeomlás határán? – ezekkel a kér -
désekkel kezdte Iskola a határon című előadását dr.
Gloviczki Zoltán, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
közoktatásért felelős helyettes államtitkára a Nyugati
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület október 7–8.
között Kőszegen tartott pedagóguskonferenciáján.

A helyettes államtitkár részletesen, számtalan pél -
dával illusztrálva ismertette, hogy miért van jelentős
változtatásokra szükség a közoktatásban, és az iskolák
„megmenthetőségének” érdekében milyen intézke-
déseket tervez a kormány.

„Mindazt, ami a feje tetején állt, a talpára kell fordí-
tani” – hangsúlyozta az államtitkár-helyettes, aki
egye bek mellett elmondta, hogy az elmúlt húsz évben
a rendszerváltozás számtalan eredményt, módszer -
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tani, szerkezeti megújulást hozott az iskolák életében,
ugyanakkor – az európai országok között egyedülálló
módon – a közoktatásban megszűnt az állami felelős-
ségvállalás. Magyarországon jelenleg nincs egységes
központi tanterv, tananyag, szakfelügyeleti rendszer.
Kiemelte, hogy miközben minden gyermek számára
kötelező iskolába járni, nincs kötelező előírás arra
vonatkozóan, hogy mi az, amit legalább, és mi az, amit
legfeljebb tudniuk kell a diákoknak.

Az elfogadás előtt álló köznevelési törvényben az
állam mint fenntartó jelenik meg. A feladatokat – az
„ál lam testet öltött karjaiként” – a kormányhivatalok
látják majd el. Elkészül a Nemzeti alaptanterv (NAT)
kiegészítése, az egységes tanterv, bevezetik a peda gó -
gus-életpályamodellt. A kormánynak az a szándéka,
hogy a tisztességes fizetésekhez komoly elvárásokat
támasszanak majd a pedagógusokkal szemben.

Az egyházkerület 11. pedagóguskonferenciáján 
a hoz zászólók kedvező fordulatnak nevezték, hogy
végre helyükre kerülnek olyan értékek és normák,
amelyek az egyházi iskolákban korábban a „ked ve -
zőtlen széljárás” ellenére is meghatározóak voltak.
Ugyanakkor felhívták a figyelmet a pedagógusok
kontraszelekciójának problémájára, a pedagógusok
minősítésének nehézségeire.

Hol a helyük az evangélikus iskoláknak? Végre
hát szélben hajózunk? A válaszokat a két nap során
maguk a résztvevők is keresték szervezett fórumokon
és véletlenszerűen kialakult beszélgetéseken. Közben
megismerkedtek a konferenciának helyet adó kőszegi
intézmény, az Evangélikus Mezőgazdasági, Keres -
kedelmi, Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium
munkájával, diákjaival, épületével, zenekaraival, sőt
a tangazdaságban készített borával is.

Jancsó Kálmánné pedagógiai szaktanácsadónak,
nyugalmazott igazgatónak és Szemerei Jánosnak, 
a Nyu gati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület
püs pö kének pódiumbeszélgetésén keresztül közelebb
kerülhettek egy önmagát kereső egykori diákhoz, aki
sokgyermekes családban nőtt fel, és akinek a legfőbb

inspirációt lelkészi hivatásához éppen egy pedagógus
adta.

Az igényes, jól szervezett szakmai programok, az
esti áhítat és az úrvacsorai istentisztelet segítette a je-
lenlevőket abban, hogy saját lehetőségeikről és hatá-
raikról is elgondolkodjanak. S bár Ittzés János nyugal -
mazott püspök, valamint az egyházkerület jelenlegi
lelkészi vezetője, Szemerei János – jól érzékelve a
köz  oktatás jelenlegi helyzetét is – a sokszor megbe te -
gített, rogyadozó lábú, önmagával és hitével küzdő
pedagógus képét vázolta fel, az istentisztelet felszólító
mondata így biztatott: „Kezdd magadon a változást!”

Varga Márta
Fotó: Adámi Mária

Kerületi könyvbemutató 
a Nemzeti Múzeumban

Forrás: nyugat.lutheran.hu

A D. Keveházi László szerkesztésében elkészült, 
„A reformációtól napjainkig. Evangélikus gyülekezetek,
egyházmegyék, kerületek a Dunántúlon” című két kö -
tetes mű bemutatójára 2011. október 13-án került sor
a budapesti Nemzeti Múzeum Lapidáriumában.

Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus
Egyházkerület püspöke köszöntőjében elmondta:
Kevés köze volt a műhöz, mégis talán ő húzza belőle
a legtöbb hasznot, hiszen megismerheti általa a kerü -
let gyülekezeteit.

A könyv születése fölött bábáskodó Ittzés János
nyugalmazott püspök így fogalmazott: „Csodák pedig
vannak. Ha valaki kételkedik efelől, nézze ezt a két vas -
kos kötetet.” Majd így folytatta: A kis csoda a könyv,
a nagy csoda az egyházkerület léte.

A mű részletes ismertetését dr. Hudi József levél -
táros-történész, a pápai Dunántúli Református Egy-
házkerület Levéltárának vezetője tartotta. Formai és
tartalmi kifogásainak megfogalmazása mellett felvá-
zolta a kutatás lehetséges további irányait is. Ugyan -
akkor hangsúlyozta: példás összefogást tükröző, hasz-
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nos kézikönyv született a több mint száz munkatárs
keze nyomán.

A munka koordinálását végző D. Keveházi László
hangsúlyozta: A könyv célja egyrészt a kerület törté -
ne tének megismertetése, másrészt a tanúságtétel
arról az Úrról, aki a kerületnek is Gazdája.

Jáni János, a Somogy-Zalai Egyházmegye törté ne -
tének írója köszöntését a következő szavakkal zárta:
„A könyv olvasása hozzon annyi áldást az olvasónak,
mint amennyi örömteli órát jelentett nekem a kutatása”.

Szöveg és fotó: Adámi Mária

Egyházkerületi közgyűlés Győrött

Forrás: Evangélikus Élet, 2011. november 20., 13. oldal

Egyházkerületi közgyűlésre hívták a Nyugati (Dunán-
túli) Egyházkerület szavazati és tanácskozási joggal
rendelkező tagjait november 12-ére, szombatra a ke -
rü let győri székházába. A nyitóáhítatot Smidéliusz
Zoltán, a Somogy–Zalai Egyházmegye esperese tar -
totta.

A közgyűlés Szemerei János püspöki jelentésének
meghallgatásával és megvitatásával kezdte munkáját
– bár jelentésről igazából nem, talán inkább beszámo-
lóról beszélhetünk, hiszen alig fél év telt el a püspök
beiktatása óta. Szemerei János szólt az indulás nehéz -
ségeiről, megszaporodott szolgálatairól, protokolláris
kötelezettségeiről és tervbe vett látogatásairól az egy-

házkerület lelkészeinél. Szabó György egyházkerületi
felügyelő az előző közgyűlés óta eltelt időszakról
adott tájékoztatást a testület tagjainak.

A két jelentés meghallgatása és megvitatása után 
a meg jelenteknek arról kellett dönteniük, kit delegál-
janak az egyházkerület képviseletében egyházunk
gyűjteményi tanácsába. D. Keveházi László, az eddigi
meg bízott ugyanis – Budapestre költözése okán –
lemondott, így képviselet nélkül maradt a nyugati ke -
rület. Mivel kevesebb mint egy év van hátra a jelenlegi
ciklusból, választásra nem kellett sort keríteni, ele-
gendő volt csupán megbízni valakit. A közgyűlés
Kovács Eleonórát, a Fejér-Komáromi Egyházmegye

gyűjteményi előadóját bízta meg azzal, hogy a nyugati
kerület képviselőjeként vegyen részt a gyűjteményi
tanács munkájában.

A továbbiakban a kerület havilapjának, a Dunántúli
Harangszónak a jövőjéről esett szó. A püspök szemé -
lyének változásával az addigi főszerkesztő, Menyes
Gyula volt püspöki titkár nem vállalta tovább a lap el-
készítését, így a júniusi volt az utolsó szám. Az egy-
házkerület vezetése azt tervezi, hogy december köze -
pén tetszetős, elegáns, színes kiadványt jelentet meg
Dunántúli Krónika 2011 címmel, amely össze foglalja
mindazt, ami ez évben a kerületben és a gyülekeze-
tekben történt. A kiadványt a Dunántúli Harangszó
előfizetői megkapják, de gyülekezeti terjesztésben is
hozzáférhető lesz. A jövő évtől pedig – a tervek
szerint – negyedévente jelenne meg a Dunántúli Ha-
rangszó.

Az egyéb napirendi pontok között több döntést is
hozott a közgyűlés. Határozott arról, hogy a kaposvári

gyülekezet a kerület külön keretének terhére hatszáz-
ezer forint segélyt kapjon lelkészlakásának felújításá-
hoz; továbbá arról, hogy az egyházkerület alapítson
ösztöndíjat, amelyet két teológus vehetne igénybe
tanulmányai folytatásához.

Arról is határoztak a közgyűlési tagok, hogy egy-
házkerületi hűségdíjat alapítanak, amellyel egy-egy
gyülekezeti lelkész, illetve közegyházi szolgálatban
álló személy tevékenységét ismerik el. Ugyancsak sze -
ret nék díjazni az év diakóniai munkását. A részletes
szabályok kidolgozására bizottság alakult, tagjai: Tölli
Balázs, dr. Hári Tibor és Smidéliusz Zoltán.

A grémium meghatározta a püspökhelyettes szol -
gá latának anyagi kereteit, és döntött arról is, hogy az
egy házkerületi alkalmak nem lesznek teljesen költ -
ség mentesek.

A közgyűlés végén a jövő évi egyházkerületi prog -
ramok időpontjait és helyszíneit rögzítették a testület
tagjai.                                                            Kiss Miklós

Fotó: Adámi Mária
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Egymásért Önként program indítása
Várpalotán

Forrás: evangelikus.hu

Várpalotán önkéntes program indítását kezdemé nyezte
Tóth Attila, a helyi gyülekezet lelkésze. A nyitó alkalomra
2011. április 16-án, a település művelődési házában került
sor, ahol a helyi civil szervezetek, a fia talok és az egyházak
képviselői mellett önkor mány zati képviselők és érdeklődők
vettek részt a té mában tartott tájékoztatón.

A résztvevők megfogalmazták, hogy mennyire fontos a
helyi közösség fejlődése szempontjából a külön féle segítő
kezdeményezések összefogása, az önkén tes tevékenységen
keresztül egymás segítése. Ennek a gondolatnak a jegyében
született Tóth Attila kezde ményezése, mely a Háló progra -
mot (a Magyarországi Evangélikus Egyház önkéntes prog -
ram ja) kívánja eszközül használni ahhoz, hogy a helyi
közösség tagjai egymás életét tudják teljesebbé tenni az egy-
másért felajánlott segítségen keresztül. Dr. Szalai Marianna
háziorvos rendelőjét kínálta fel a városban felállítandó
önkéntes pontok egyikéül. A városban több civil szervezet
és vállalkozás is partnerséget ajánlott a kezdeményezéshez.
A program fővédnökségét Tala bér Márta, a város polgár -
mestere vállalta, a programot támogatja egyházunk diakó-
niai szolgálata is. A tájé koztatót követően a résztvevők öt
fát ültettek el a Bakonyi utcában felállítandó önkéntes pont
közelében, megszépítve ezzel a lakótelepen élők kör nye -
zetét.                                                             Buda Annamária

Felszentelték az Egymásért Önként
Önkéntes Központot Várpalotán

Forrás: Evangélikus Élet, 2011. május 22., 4. oldal

Az ötletgazda szentelte fel a várpalotai Egymásért Önként
program centrumát május 13-án, pénteken délután. A tíz
éve szűrővizsgálati központként műkö dő helyen eddig is in-
gyenesen segítettek a rászoru lókon; a dr. Szalai Mariann
által e célra felajánlott rendelő ezentúl önkéntespontként
is funkcionál.

Tóth Attila evangélikus lelkész kezdeményezésére április
közepén indult el a program, melynek hatására megmoz -
dultak a kezek a Várpalotai Evangélikus Egyházközségben,
és a gyülekezeti szeretetszolgálat új dimenziókat kapott 
a kö zösség életében. A helyi civil szervezeteket, a település
fiataljait és a más felekezetekhez tartozókat is megszólító
program – a kül de tésnyilatkozat szerint – Várpalotán és 
a hozzá tar to zó kistérségben kívánja lelki és valóságos
kenyérhez segíteni a rászorulókat.

Az önkéntesek tevékenységét a most felszentelt Bakonyi
utcai központból fogják koordinálni, és a bekapcsolódni
vágyóknak is itt tartják majd a szükséges képzéseket. (A
program alakulását a http://egymasert. lutheran.hu oldalon
lehet nyomon követni.)

EvÉlet-infó

Önkéntesek délutánja Kőszegen

Forrás: Evangélikus Élet, 2011. június 5., 13. oldal

Rendhagyó alkalomra került sor a kőszegi gyüle kezetben
május 27-én, péntek délután: evangélikus egyházunk dia-
kóniai osztályának vezetője, Buda Annamária a helyi egy-
házközségben önkéntes tevé keny séget végzőkkel talál -
kozott.

Az előadó kérdéssel kezdte az ismerkedést: kérte, hogy
mindenki mondja el, milyen önkéntes szolgá latot végez a
gyülekezetben. A válaszokból színes kép rajzolódott ki. Hi-
szen Kőszegen is van, aki az oltár körüli munkákat végzi,
tisztán tartja az oltárterítőket, más a vasárnapi virágokról
gondoskodik. Vannak az istentiszteleteken evangéliumot,
imádságot „felolvasók”, megint más a magnókazettára
rögzített igehirdetéseket viszi el betegekhez, azokhoz, akik
nem tudnak már részt venni a gyülekezeti alkalmakon. Ezek
az „összekötők” együtt imádkoznak a betegekkel, és infor-
mációkat adnak a gyülekezet életéről. Megint mások baba-
mama körben tevékenykednek, míg a fiatalok közül sokan
a gyülekezet ének- és zenekarában éreztek rá a szolgálat
ízére.

A férfiak inkább fizikai munkát vállalnak: ilyen például
a templompadok rendbehozása és karban tar tása. Egy
sikeres pályázatnak köszönhetően lehetőség lesz a temp -
lomban szükséges javítások elvégzésére és a templomkert
szépítésére. Ebbe a szomszédos evangélikus iskola tanulói
is besegítenek majd. A hölgyek pedig a templompadok
párnáinak kicserélésére, felújítására vállalkoznak.

Egy következő csoport azt a feladatot vállalta, hogy a
szeretetotthonukban élőkkel találkozik és foglalkozik
rendszeresen. Van, aki irodalmi programot szer vez, felolvas
vagy éneket tanít, számon tart ja a lakók születés- és
névnapját, süteményekkel lepi meg őket. Ez a munka
nehezen indult, de a lakók ma már igénylik a közös alkal-
makat, együttléteket.

Beszélgetés közben többször előkerült a még mindig friss
élmény, amikor egy vihar során a kőszegi templomot elön-
tötte a hegyekről lezúdult szennyes ár. A tetemes kár
mellett – az önkéntes segítők révén – pozitív hozadéka is
lett a természeti katasztrófának. A váratlan csapás ugyanis
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nemcsak a gyülekezet aktív tagjait mozgatta meg. Mun -
kával, adományokkal segítségükre siettek más felekezetek
tagjai, sőt külföldiek is.

A délután során Buda Annamária játékra hívta a talál -
kozó résztvevőit. Indítványozta, hogy álljanak körbe, becsu-
kott szemmel nyújtsák előre mindkét kezüket, és így indul-
janak a kör közepe felé. A megérintett kezeket szorosan
fogják meg, hogy amikor kinyitják a szemüket, meglát -
hassák, kihez kapcsolódtak, milyen „csomópontok” kép -
ződtek. Ez arra emlékeztethetett, hogy a diakóniai szolgálat
is összekapcsolódva, csomópontokban folyik a gyülekeze-
tekben.

A találkozó végére az is megfogalmazódott, hogy 
az önkéntes munkában valójában többet kapunk, mint
adunk. Mi gazdagodunk. Mindnyájunk feladata, hogy minél
többen és tudatosabban kérjék az ara tás Urát, hogy
„küldjön munkásokat az aratásába”.

Keveháziné Czégényi Klára

Y’s Men napot tartottak Bobán

Forrás: evangelikus.hu

A bobai evangélikus templomban 2011. október 15-én, is-
tentisztelet keretében került sor a Kemenesaljai Y’s Men
Klub Közhasznú Egyesület tagjainak hivatalos felavatására.

A rövidke bejelentés, és annak jelentősége talán kevesek
számára érthető, hisz a Y's Men mozgalom Magyaror szá -
gon – Vas megyén kívül – nem igazán ismert.

Egy olyan karitatív, önkéntes, világot átfogó szervezetről
van szó, amely pártfogolja, támogatja a fiatalokat, a szo ciá -
lisan rászorulókat. Keresztény értékrend alapján segítséget
nyújt a szükséget szenvedőknek, vagy az azokkal foglalkozó
intézményeknek.

Egykor azok a felnőtt korú férfiak alapították, akik ki -
nőt tek ugyan az ifjú korból, mégis szerettek volna tovább -
ra is együtt maradni, tevékenykedni (innen a Y's Men elne-
vezés). Később nők is csatlakoztak hozzájuk.

Magyarországon a harmincas években működött egy
ilyen szervezet, ami aztán másfél évtized után, az akkor
kialakult politikai helyzet miatt megszűnt.

Hazánkban elsőként Szombathelyen alakult meg ismét
szervezet „Y's Men Klub Egyesület Szombathely” néven 1997-
ben, majdnem tizenöt éve. Őket követte 2001. májusában
a Y's Men Club Savaria.

A két szombathelyi klub után Vas megyében és Magyar -
országon harmadikként alakult meg a Kemenesaljai Klub,
és vált egy olyan szervezet tagjává, mely a szeretetszolgálat
eszméjének elkötelezetten gondolkodik és cselekszik, mely -
nek mottója a következő: Elismerni a kötelességet, mely
minden joggal együtt jár. 

A 2011. május 5-én alakult egyesület csatlakozott a nem -
zetközi Y’s Men egyesületekhez, és a Dán Régióhoz

tartozik. A nemzetközi avatási ünnepség egész napos prog -
ram részeként zajlott, amelyen részt vettek a régió vezetői
is Dániából. A klub igyekezett külföldi és hazai vendé -
geinek bemutatni a helyi értékeket. A délelőtt 9 órakor
kezdő program keretében Rostáné Piri Magda esperes a
bobai evangélikus gyülekezet és templom történetét ismer-
tette, őt követte Szelestey László, aki Kemenesaljáról és a
település történetéről tartott előadást. 

Boba polgármestere, Szabó Ferenc kíséretében a helyi is-
kolát látogatta meg a vendégsereg. Az iskolatörténeti kiállí -
tást – melynek házigazdája Szabóné Kolostori Mária volt – 
a külföldi vendégek érdeklődéssel és jókedvvel szemlélték.

A falu elöljárói kedves meglepetést készítettek elő a ven -
dégeknek, akik így pálinkakóstolás mellett ismerhették meg
a település és a kemenesaljai kistérség szépségeit, fejlődé-
sét. A gasztronómiai ismerkedés a Ság-hegyen folytatódott
borkóstolással és magyaros ételek fogyasztásával. Természe -
tesen a kráter megtekintése sem maradhatott el. 

A nap végén, az öt órakor kezdődő istentisztelet ke re té -
ben került sor a hivatalos avatási ünnepségre, melyen részt
vettek – dán és szlovák vendégeink mellett – a szombat helyi
klubok delegációi is.

A klubtagok fogadalomtétellel ismerték el magukénak 
a nemzetközi szervezet célkitűzéseit, melyek a következők:

1. Elsősorban a Keresztény Ifjúsági Egyesület (KIE) segítő
szervezeteként működni.
2. Segíteni minden más, támogatásra érdemes szervezetet.
3. Tartózkodni a pártpolitikától, és méltányosságra buzdítani
polgári és nemzetközi ügyekben.
4. A tagságot folyamatosan tájékoztatni, illetve bevonni vallási,
polgári, gazdasági, szociális és nemzetközi ügyekbe.
5. Jól működő testvéri közösséget építeni.
6. Támogatni a szervezet nemzetközi, térségi és regionális
projektjeit. 

A klubhálózat kitűzőjét a tagoknak az anyaklubnak jelölt
Savaria Y’s Klub tagjai tűzték fel.

Az avatási ünnepség helyi, tehetséges fiatalok kon -
certjével zárult, a nemrég felújított orgonát Németh László
szólaltatta meg, csellón Rádli Ramónát hallhatták. 

A rendezvényt záró fogadáson természetesen az ifjúsági
kör tagjai is részt vettek, és lelkesedésükkel, sugárzó tekin -
tetükkel, elevenségükkel megteremtették a teljességet. 

A vendégek az ifjúsági munka mellett üdvözölték szere -
tet szolgálatunk létrejöttét is, hisz mint mondták, az egész
világon fontos a diakónia és az empátia. 

A Dán Régió elnöke – aki ezen a hétvégén Jeruzsálem
helyett választotta a kis települést – csak ennyit mondott:
„Tudom, hogy jó és erős csapat lesztek!”

Mórotzné Kiss Györgyi



Püspöki búcsú az Öregtemplomban

Forrás: Evangélikus Élet, 2011. június 26., 1. és 3. oldal

Hogy hagyománnyá válik-e a „püspökbúcsúztató
isten tisztelet”, avagy a (köz)egyházi ízlés továbbra is
inkább az új püspök beiktatásának alkalmával tartja
illőnek az előd bú csúz -
tatását – azt majd a jövő
dönti el. A 67. életévét
2011. júni us 18-án, szom -
baton betöltő Ittzés János
min den esetre születés nap -
ján ün ne pi istentisztelet
ke reté ben adott hálát az
őt szolgálatában megtartó
Isten  nek, és vonult hiva ta -
lo san is nyuga lomba a Nyu -
 gati (Dunántúli) Egyház -
kerület éléről.

A győri Öregtemplom -
ban tartott felemelő alka-
lom vezető liturgusa (és
liturgiájának összeállítója)
ifj. dr. Hafenscher Károly
volt, aki mellett az oltárnál
Isó Dorottya és Fehér Károly
segédkezett. A püspök bú -
csúz tató hálaadó istentisz-
teleten résztvevő lelkészek
túl nyomó többsége – a püs -
 pöktársakhoz hasonlóan –
piros stólát öltött fekete
Luther-kabátjára, ezáltal
is kife jezésre juttatva tisz -
teletét a régi-új liturgia
kidol  gozását kezdettől
szor   galmazó és támogató
lel  készi vezető iránt.

Beszédes tény, hogy az
ünnepi alkalom igehirde-
tési alapigéjének kiválasz -
tását Ittzés János szintén
litur gusára bízta, jóllehet az őt ismerők számára ta -
lán az sem volt meglepő, hogy az Első korinthusi levél
1,18, valamint 2,2–4 versei alapján – jegyzetek nélkül
– elmondott, nagy hatású igehirdetés „Krisztus

keresztjét prédikálta”. Az aktív szolgálattól elköszönő
pásztor arra kérte a jelenlévőket, hogy majdan
püspöki szol gá latából is ezt az egyet tartsák fontos-
nak. Azt, hogy – „szent együgyűséggel” – hirdette: 
az Is ten Krisz tus keresztjében, a győzelem jelében
tartja meg egyházát.

A minden elemében
átgondolt, úrvacso ravétel -
ben kiteljesedett ünnepi
istentisztelet személyes ál -
dással ért véget. A záró
ének után – ugyancsak 
a temp lomban – hangzot-
tak el azok a testvéri sza -
vak, melyek a negy ven év
lelkészi és közel tizenegy
év püspöki szolgálat után
köszöntötték a nyugdíjba
vonuló Ittzés Jánost.

Gáncs Péter elnök-püs -
pök igazi meglepetéssel is
szolgált, amikor átnyúj -
totta szolgatársának azt 
a köny  vet, amelynek cím-
lapján Ittzés János – szer -
zőként – a saját nevét
olvas  hatta. A Luther Kia -
dó gon dozásában „nagy
titok ban” megjelentetett,
Hacsak című s e héttől or -
szá gos terjesztésben is kap -
ha tó kötet az Evangélikus
Élet Égtájoló rovatában
meg  jelent „püspök publi -
cisz tikák” Ittzés János
által jegyzett írásait tartal -
mazza.

Míg Radosné Lengyel
Anna, a Déli Egyházkerü-
let felügyelője a püspök
feleségét, Réka asszonyt
kö szön  tötte virág cso kor -
ral, Prőhle Gergely orszá -

gos felügyelő mindkettejük számára nyújtott át egy
Svájcba szóló üdülési utalványt.

A bajor partneregyház képviseletében Ulrich
Zenker egyházfőtanácsos és Fritz Blanz, a bajor diakó -

Ittzés János püspök 
búcsú-istentisztelete



niai szolgálat képviselője
köszöntött, majd dr.
Rainer Stahl, a Martin-
Lu ther-Bund főtitkára
kö   vet kezett.

Pekka Huokuna egy-
házfőtanácsos a finn
evan géli ku sok üdvözletét
hozta, Szabó György ke -
rületi felügyelő pedig 
a kerület lelkészeinek és
gyülekezeteinek jókíván-
ságait tolmácsolta.

A hazai testvéregy há -
zak részéről Várszegi Aszt-
rik pannonhalmi főapát és
Steinbach József refor -
mátus püspök, valamint
Huszár  Pál református
fgondnok intézett kedves
szavakat a búcsúzó püs -
pök höz, majd Szakács Im -
re, a Győr–Moson–Sop -
ron Megyei Köz gyű lés
elnöke és Széles Sándor
képviselő, a kormány hi va -
tal megyei elnöke köszön -
tötte Ittzés Jánost, akit 
a Nyugati (Dunántúli)
Egyházkerület lelkész és
nem lelkész munkatársai –
egyetlen példányban ké -
szült – Emlékkönyvvel
aján dékoztak meg.

A püspöki búcsú-isten-
tiszteletre jelent meg A re -
for mációtól – napjainkig.
Evangélikus gyülekezetek,
egy ház  megyék, kerületek 
a Du nántúlon című, CD
mellék lettel ellátott, két -
kötetes monográfia. A 984
oldal ter jedelmű könyvet
vezető szerkesztője, D. Ke -
veházi László egyháztörté-
nész, nyugalmazott esperes
lett vol na hivatva bemu-
tatni, de az idő előre -
haladtára való tekintettel
csupán néhány alapinfor-
mációval ajánlhatta az ün -
nepi gyülekezet figyelmébe
a kötetet.

A június 18-i istentiszte-
let résztvevői azonban min -
den bizonnyal így is tisz -
tában voltak azzal, hogy ők
maguk is egyháztörténeti
ese mény részesei – a negy -
ven nyolc évnyi kényszer szü -
net után 2000-ben újjászü -
letett Nyugati (Du nán túli)
Egyházkerület történe té -
nek meghatározó fejezetét
lezáró esemény tanúi.

T. Pintér Károly
Fotó: Horváth-Bolla

Zsuzsanna
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Ittzés János püspök búcsú-igehirdetése
Elhangzott 2011. június 8-án, a győri Öregtemplomban

„A keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak,
akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek
ereje.

Úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek más ról,
csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfe szítettről. És
én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem
meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem sem az emberi
bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem
a Lélek bizonyító erejével; hogy hitetek ne emberek böl-
csességén, hanem Isten erején nyugodjék.”

(1Kor 1,18; 2,2-5)

Hát hogyne félne az ember? Hát hogyne szorítaná
össze szívét az aggodalom? Hát hogyne töltené el lel -
két a rettegés? Amikor Isten azt a kockázatot vállalta
és vállalja, hogy kiválasztott embereken, az apostoli
szolgálat gyönyörűséges igáját viselőkön keresztül
keresi az elveszetteket. Hát hogyne borzongana bele
a lelkünk, amikor azt kell gondolnunk, feltételeznünk,
hogy nem egy jó hangulatú óra esetleges kisebb sikere
vagy kudarca múlik rajtunk, hanem a reánk bízottak
üdvössége? 

Hát hogyne félne az ember?



Nemcsak Pál, nemcsak a régi egyház nagy tanítói,
nemcsak a reformátorok és a mártírok, hanem azok
is, akiket Jézus Lelke ma ragad nyakon és szíven, és
erre a szolgálatra elhív, ugyanezt élik át. Korinthus -
ban vagy másfelé a földkerekségen – vagy éppen
Takácsiban, Gecsén, Szerecsenyben, Nemes gör zsöny -
ben, Kőszegen vagy Győrött. Vagy szerte a dunántúli
egyházkerület gyülekezeteiben. Amikor Jézus Lelke
beleégeti elhívó szavát a szívünkbe, és azt mondja:
menjetek! Ti vagytok a tanúk, ti vagytok a hírvivők.
Tőletek hallják, ha ha hallják – s ha nem szóltok, nem
hallják. Ugye érthető, hogy összeszorul a szív és a lé -
lek?

De hála legyen a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak,
hogy ő vállalta értünk a kockázatot, a küzdelmet, a
har cot, és mi azért tanúskodhatunk az ő hatalmának,
szeretetének erejéről, mert ő megragadta a szívünket.
Nem feltételezésekbe bocsátkozunk, nem elképzelé-
seket vázolunk, hanem megragadott szívvel arról
tanúskodunk, hogy az Isten Fia, Jézus Krisztus,
Urunk és Megváltónk meghalt értünk a kereszten.
Hogy tele volt az akkori világ keresztfákkal? Hogy
alig volt olyan település a Római Birodalomban,
amelynek határában ne állt volna egy-két, vagy éppen
ezerszámra kereszt, ez a szörnyűséges kivégzőeszköz?
Ez igaz. S mégis, az az egy, ott a Golgotán, páratlan!
Hiszen azon maga Isten halt meg érted! És azt az
egyet állította bele Isten a világtörténelem és életünk
közepébe! Némelyek pedig, igaz, akkor is vihogtak
rajta. Szégyennek, kudarcnak tartották. És azóta újra
és újra – akár egy római padozat kövébe karcolják
bele a szamárfejű kereszten függő figurát, akár fejte-
tőre állítják budapesti főtereken a karácsonyfát –
mindig ugyanaz a cinizmus, ugyanaz a gúny. Bolond-
ság az egész! Ti ebben bíztok? Ti erre tettétek fel az
életeteket?

Testvéreim! Nem ítélkezünk. Egy pillanatig se jus-
son ez az eszünkbe! Bár nem tagadjuk, fáj, hogy
Urunkat újra és újra megvetik; fáj, hogy újra és újra
hallani kell, évezredek mélyéről vagy friss indulatok-
ból támadóan, mai torkokból is a kacajt. De mi eköz-

ben, amikor a Lélek meghajlítja derekunkat, és meg -
ros kasztja térdünket, együtt énekeljük Pál apostollal
a Krisztus-himnuszt; együtt énekeljük, hogy előtted,
urunk, meghajol minden térd. Mert mi tudhatjuk 
a tit kot, mert abban a kegyelemben és kiváltságban
részesültünk, hogy előttünk immár nem rejtett a misz -
térium lényege. Megfejteni ugyan agyunkkal nem
tudjuk, titkait filozófiánkkal fel nem göngyölítjük,
logarléceinkkel és számítógépeinkkel az egységeit és
kü lönbségeit ki nem számolhatjuk, de mégis ott 
a szív ben megszületett és megszületik a bizonyosság.
Sokak szemében szégyen, kudarc, nevetség tárgya;
számunkra az élet beszéde ez: az üdvösség forrása
Jézus Krisztus Urunk kereszthalála. Ebben a kettős -
ségben élünk, s olykor őrlődik az ember: az üdvösség
bizonyosságában, a hit által ébresztett öröm és a még -
is-félelem bizonytalanságában.

Mert újra és újra, és ezen a napon, amikor most hi-
vatalosan elköszönök a testvérektől, az egyházkerület
népétől és szolgatársaimtól, engedjék meg nekem,
hogy újra elmondjam: Testvéreim, szeretteim, nem az
a veszély, hogy mások milyen módon firkálnak, raj -
zolnak falakra vagy újságokba. Nem az az igazi ve -
szély, hogy ki hogyan bánik odakint a szenttel, az iga-
zsággal, az örökkévalóval. Az a veszély, amikor a mi
szívünkben támad a kétség, s a mi szívünkből kúszik
elő a kísértő kígyó, és vonja kétségbe az evangélium
igazságát.

Ezért harcol újra és újra, és hirdetteti pásztorain
ke resztül mentő szeretettel, a saját szívünk kétel  kedé -
 sét, hitetlenségét legyőző irgalommal, hogy meg nyíl -
jék a szeretetre. És feltámadjon újra és újra bennünk
a bizonyosság: nekünk, akik üdvözülünk, ez az Is ten -
nek ereje, és nincs más. Nincs más. Jaj annak az egy-
háznak, amelyik más értékekre kacsint: akár politikai
alkukra, szánk íze szerint való kormányok szándé -
kára, akik azt hiszik, hogy az adófizetők egy százaléka
az egyház jövőjének bizonyítéka és biztosítéka lesz.
Jaj azoknak, akik azt gondolják, hogy ezen az egyen
kívül van más reménység. Jaj azoknak, akik azt hiszik,
hogy ezen az egyen kívül van más bizonyosság.

Hadd intselek benneteket, szolgatársaim, püspök -
testvérek, lelkipásztorok, gyülekezeti vezetők: Higy-
gyétek el, ez az egyetlen út az egyháznak. Mert az egy-
ház, ahogy a régiek mondták, „creator verbi”: az ige
teremtése, az ige által létrehozott valóság. Ezt hirdes-
sétek, ebben bízzatok. És azért imádkozzatok, hogy
ilyen pásztorokat adjon egyházunknak Jézus Krisztus.
És ilyen tanúságtévők  által szóljon az életünkben és
formáljon hívő tanítványokká minket.

Pál apostol pontosan tudta, hogy egészen hétköz-
napinak tűnő, konkrét kérdések megoldásának útja is
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ez lehet. Hiszen talán joggal feltételezhetem, hogy
testvéreim tudják, milyen is volt az a korinthusi gyü-
lekezet, ahova remegéssel, félelemmel, nyugtalan ság -
gal; belső erőtlenségét érezve és önmagát ezért Jézus
Lelkére bízva érkezett meg a Lélek apostola, Pál.
Pártoskodó gyülekezet, sokféle szekértáborba szerve -
ződve.

Figyeljük meg, testvéreim: Pál nem tart nekik kon -
flik tusmegoldó tréningeket. Nem mondja azt, hogy
mindegyikkel külön gyakorolja a megoldási lehe tő -
ségeket. Belekiáltja a szívükbe ezeknek a pártoskodó
korinthusiaknak a szívébe a keresztről szóló beszédet.
Mert ha nem a kereszt alatt találtok egymásra, akkor
senki nem ment meg benneteket a pártoskodástól. 

S a mögöttünk lévő század folyamán ezt fedezhet-
tük fel az ökumenikus mozgalomban is. Ahogy
Nathan Söderblom hírneves svéd érsek az egyszerű
példával elénk rajzolta a küllős kerék egyszerű geo-
metriáját: Minél közelebb vannak a küllők pontjai 
az agyhoz, a középponthoz, annál közelebb  vannak
egymás hoz. Ezért vagyok hálás testvéregyházaink
veze tő inek is, hogy eljöttek erre az alkalomra, és biz-
tos vagyok abban, hogy nem egyszerűen testvéri gesz-
tusból vannak itt, hanem ebből a meggyőződésből.
Mert sok minden elválaszthat, de a Krisztus összeköt.
Mert a kereszt által üdvözül minden református, ró -
mai katolikus, a Távol-Keleten élő, orthodox és bárki,
aki ezen a világon az üdvösség reménységét őrzi a szí -
vében. Nincs más, testvéreim.

Most, ezen az órán se gondoljunk mást. Mert ha
számadásra hív, és lelkiismeretvizsgálatra indít, erről
kell számot adnunk. Nem vezettem-e félre a rám bí-
zottakat hamis tanítással? Nem álltam-e elő emberi
ötletekkel az egyetlen igaz tanítás helyett? Nem java-
soltam-e olyan megoldásokat gyülekezet és pásztora,
gyülekezet és gyülekezet közötti konfliktusok rende -
zésére, amelyeknek eredője nem a Jézus Krisztus
kegyelme, amely kiábrázolódott a kereszten? Nem
szólítottam-e  elvtelen engedékenységgel, nem evan-
géliumi szeretettel, hanem a mai kor ízléséhez iga-
zodva egyházon kívülieket, ahelyett, hogy türelmes
szeretettel erről az egy kincsről tanúskodtam volna?
Isten irgalmazzon nekem ebben.

Ezt kérem tőletek is testvéreim: végezzétek így 
a szolgálatot. Ezzel a szent egy-ügyűséggel, mindent
egy lapra feltéve, ahogy Isten is erre az egy lapra, a
Krisztus keresztjére tett fel mindent. Mert ide futnak
a történelem szálai, és innen indul a jövendő útja. Ide
térünk vissza, itt nyerünk békességet, itt kapunk új
erőre, itt nyílnak ki az elsorvadt szárnyak. És tudjuk,
akik ezzel az erővel szárnyalnak, bár megtorpan hat -
nak, időnként bizonytalanok is lehetnek, de halálos

fáradtságuk nem lehet. Ebben a keresztben, a győze-
lem jelében tartja meg örökkön-örökké egyházát a mi
Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus.

Kérlek benneteket, testvéreim, Jézus keresztjére
tekintve, testvéri, pásztori szeretettel kérlek, így em-
lékezzetek szolgálatomra, hogy ezt az egyet tartsátok
fontosnak benne; mert minden más mellékes, feles-
leges, sőt leginkább kártékony. Ha használhatott
engem életetekben, hitetek növelésének segítésében,
a bűnök terhének letételében, az üdvösség remény -
ségében való megerősödésetekben Jézus Urunk en -
gem, akkor ezért adjunk közösen hálát.

„A keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, aki el-
vesznek. De nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.”
Ha tudták volna testvéreim, hogy egészen a maga -
ménak éreztem és érzem Pál apostol vallomását erőt-
lenségről, rettegésről, nyugtalanságról, akkor még in-
kább imádkoznának értem és szolgatársaimért. Mert
hallatlan nagy méltóság és csodálatos felelősség, hogy
erre a szolgálatra elhívott bennünket Jézus Krisztus
Urunk. Pásztor és gyülekezet, püspök és egyházkerü-
let így talál újra és újra egymásra – a csoda fájánál, 
a győzelem fájánál, Jézus Krisztus keresztjénél.

Talán többen ismerik, testvéreim, azt a történetet,
amikor Pál apostol Milétoszba a kikötőbe hívja az
efezusi presbitereket (ApCsel 20,17). Igaz ugyan,
hogy ő arra gondol és arra számít, hogy többé nem
találkozhat velük, és ezért szavait különösképpen is
súlyosnak érzik a gyülekezet vezetői. Az Isten titka,
hogy mi hányszor, hol és mikor találkozunk ezután,
de jó szívvel idézem Pál apostol szavát hivatalos
szolgálatom utolsó igehirdetésének végén: Szeret teim,
Istennek és kegyelme igéjének ajánllak titeket, aki felé-
píthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek
között (ApCsel 20,32), és megőrizhet benneteket, a
földön küzdő egyház közösségében az ő eljövendő
országa számára. Ámen.
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Püspökiktatás Győrött

Forrás: Evangélikus Élet, 2011. július 3., 1. és 7. oldal

Időjárás-változást prognosztizáltak arra a szombatra,
de a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület új püspö -
kének, Szemerei Jánosnak a beiktatására sereglett
evangélikusok június 25-én e változásnak csupán
kelle mes hatását tapasz talhat ták. A zsúfolásig telt
győri Öregtemplomból ki szorul tak a Péterfy Sándor
Evangélikus Oktatási Köz pont udvarán felállított
sátor hűsítő oltalmában, kivetítőn kísérhették figye-
lemmel a Magyar Tele ví zió kamerái által is rög zített,
másnap az m1, illetve az m2 csatornán mű sorra tűzött
ünnepi istentiszteletet. Az iktatás szol gálatát Gáncs
Péter el nök-püspök végezte Ben cze András dunántúli
püs pök helyettes és Smidéliusz Zol tán somogy-zalai es-
peres közreműködésével.

Igehirdetésében az iktató püspök a bibliaolvasó Út -
mu tató aznapi igéi alap ján három feladatot helyezett
szolgatársa szí vé re: új hivatalában is ma rad jon pász -
tor, tanít vány és csapat játékos. Ajándékként egy fu -
ru lyát nyújtott át Szemerei Jánosnak, hogy a hangszer
emlékeztesse őt az elhangzott biztató igeversekre és
arra, hogy a püs pöki szolgá latnak a terhek mellett
nagyon sok öröme is van.

„…nem azé, aki akarja, nem is azé, aki fut, hanem a
könyörülő Istené” (Róm 9,16) – ennek a püspöki jel-
mondatául választott igének az alapján tartotta
prédikációját az egyházkerület új vezetője. Ez a mon -
dat arra figyelmeztet, hogy az Isten világát a miénktől
elválasztó kapu kinyitá sá hoz kevés minden emberi
erőfeszítés és összefogás – fogalmazott Szemerei Já -
nos. Maga Isten nyitotta meg számunkra az utat Jézus
Krisztus által, aki értünk vállalta az emberi sorsot, az
erőtlenséget és végül a ke reszthalált is. Ez jelenti
reménységünk és erőnk forrását – hangzott az öröm   -
üzenet a több mint ezerfős ünneplő gyülekezet felé.

Az istentiszteletet kö vető közgyűlésen elhangzott
szék   foglalójában Sze merei Já nos felvázolta azokat a
ter veket, amelyeket új hivatalában meg va lósítani
törekszik. Legfon tosabb átfogó céljaként a bizalom-
építést emelte ki. Ezt az irányt szeretné követni egy-
részt pásztori szolgálatában, másrészt a sokszínűség
őrzésében, harmadrészt a problémás helyzetek ke -
 zelé sében. Az őszinte, jó légkör fenntartásának szán -
déka ve zér li a társadalmi közszol gá lat végzésében, 
az ökumeni kus kapcsolatokban és a kül földi testvér -
egy há zak kal való együttműködésben is.

Ezek után a Magyar országi Evangélikus Egyház
képviselői mellett a ha zai és külföldi testvér egyházak
képviselői is kö szöntötték a beiktatott püspököt.
Többek között egyházunk országos felügyelője,
Prőhle Gergely helyettes államtitkár, aki hangsúlyozta,
hogy egy új püspöki szolgálat egyben új lehetőséget
is jelent. Az új vezetőnek pedig azért kell dolgoznia,
hogy egyre többen legyenek a templomokban.

Dr. Birgit Löwe, a bajor diakónia munkatársa utalt
a dunántúli kerülettel rég óta fennálló aktív partner -
kapcsolatra, majd a gyülekezetek bizalmát és jó ta -
nácsadókat kívánt az új püspöknek, Pápai Lajos
római katolikus megyés püspök pedig kifejezte abbé li
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reményét, hogy Sze merei János révén az ökumenikus
kapcsolatok is erősödni fognak. Meg fogalmazása
szerint az ökumenizmus lényege az, hogy az igazságot
össz hangba hozzuk a szeretet tel – ez pedig csak 
az igazság közös szeretete által lehetséges.

A magyar kormány nevében Szászfalvi László, 
a Közigazgatási és Igaz ságügyi Minisztérium egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős
államtitkára szólalt fel. Beszédében hangsúlyozta,
hogy a magyar társadalomnak szellemi és lelki érte -
lemben meg kell újulnia, és ebben a fel a datban a ma -
gyar tör té nel mi egyházaknak meg kér  dő je lez he tetlen
küldetésük van.

Szokatlan, ám felettébb bölcsnek bizonyult megol -
dással a szervezők másfél órás szünettel szakították
meg a közgyűlést. Míg az új püspök sajtó tájékoz ta tó -
ra vállalkozott, a dunántúli egy házkerület és a győ  ri
gyü lekezet nagyvo na lú ven déglátásban ré sze sítette a
jelenlévőket. Talán ennek is betudható, hogy a szünet
után már va lamivel keve sebben tértek vissza a temp -
lomba, ahol ugyanakkor még oldot tab ban, mond hat -
ni, egészen családias lég körben folytatódott az új
püspököt kö szöntő felszólalások sora.

A bajorországi Gusztáv Adolf Segélyszolgálat kép -
viseletében szót kérő dr. Wolfgang Layh például két
rekesz Oettinger sörrel aján dékozta meg Szemerei

Jánost – utalva Luther Már ton ismert mondására,
neveze tesen hogy miköz ben ő Me lanchthonnal sö -
rözött, Isten igéje addig is munkálkodott. Jókívánság-
ként hozzáfűzte: az új püs pöknek is az a leg fon to sabb
feladata, hogy hagyja működni Isten igéjét.

A gördülékeny szerve zés nagyban hozzájárult a nap
örömteli, felszabadult hangulatához. A beiktatott
püs pök biztató igék öle lé sében, a gyülekezeti tagok
szere te tétől körülvéve, Isten áldá sáért imádkozva
kezdhette meg új szolgá latát.                  Adámi Mária

Fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna
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Kegyelem nékünk és békesség, Istentől, a mi Atyánk-
tól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. 

Hallgassa meg a gyülekezet azt a Szentigét, amelyet
megírva találunk Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt
levelének 9. fejezetében, a 16. versben a következő -
képpen:

Nem azé, aki akarja, nem is azé, aki fut, hanem a kö -
nyörülő Istené. (Rm 9,16)

Kedves Ünneplő Gyülekezet, Szeretett Testvéreim
az Úr Jézus Krisztusban!

Pál apostol,  aki ezt a mondatot 2 ezer éve leírta,
nem volt egy bizonytalan, akaratgyenge ember. A  fu-
tást nem tartotta hiábavalónak, élete maga is egy nagy
futás volt. Határozott elképzelése volt a világról,
Isten ről és hitről a damaszkuszi út előtt a sauli idő-
szakban éppúgy, mint később Pál apostolként.

Szemerei János püspök iktatási igehirdetése
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A feltámadott Jézus irgalma áthangolta őt, de nem
abban az értelemben, hogy céljaiért ezután ne küzdött
volna legalább ugyanolyan elszántan. Maga írja: „Úgy
futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök,
mint aki nem a levegőbe vág. Megsanyargatom és
szolgálatra alkalmassá teszem a testemet...” (1 Kor
9,26-27a)

Életének új szakaszát futással kellett kezdenie. Da-
maszkuszból menekülnie kellett az őt üldözők elől.
Aztán futott, hogy elvigye a felismert jóhírt a föld
végső határáig és a birodalom fővárosáig. Küzdelmes
életéről számot vetve így ír: „Ama nemes harcot meg -
harcoltam, futásomat elvégeztem, 
a hitet megtartottam, végezetül elté-
tetett nekem az igazság koronája,
amelyet megad nekem Úr, az igaz
bíró ama napon…” (2 Tim 4,7-8a)

Pál nem az emberi akarat és
igyekezet fontosságát vonja két -
ség be, hanem annak határára,
korlátjára mutat rá.

A mi generációnkban szinte
senki sincs, aki ne is mer né a répás
mesét. 

Apóka kertjében hatalmas répa
nőtt, amit ki akart húzni, de meg -
haladta az erejét. Elment, és szólt
a felségének. Nekifeszültek ket -
ten, de még úgy sem ment. Szólt 
a kis unokájának, de még mindig
nem volt elég az erő. Mozgó -
sították a kutyát, majd a cicát is,
de még mindig nem koronázta
siker apróbál ko zásukat. A végén
elfutottak egérkéért is, mire a végén kifor dult a répa. 

A mese az erő koncentrálását, az összefogás fon-
tosságát mondja el. Fanyar iróniájával még azt is fel-
veti, hogy az erősek a leggyengébbre is rászorul -
hatnak! 

Igénk persze a répa húzásnál sokkal fontosabb kér -
dés felé irányítja a figyelmet. Mert itt már nem a földi
megélhetéshez szükséges répa kihúzásáról, hanem az
örök élet kapujának kinyílásáról, az Istennel való
kapcsolat rendbejöveteléről van szó. 

Ehhez önmagában nem elégséges az összefogás. 
A bábeli toronyról szóló bibliai elbeszélés elmondja,
hogy az ősi korban volt egy ilyen célra létrehívott
projekt, de nem volt sikeres. 

Az ember és Isten világa közötti ajtót sem Te, sem
én, sem semelyikünk nem tudja kinyitni. Ha mi mind -
annyian, akik itt vagyunk erőinket egyesítve feszül-
nénk is neki, az ajtó kinyitásához az is kevés volna. 

Egész egyházkerületünk valamennyi tagjának kö -
zös erejével, sőt valamennyi magyarországi evangéli-
kus testvérünkkel együtt sem tudnánk kifeszíteni 
az ajtót. 

Az ökumenikus összefogás fontos és nemes ügye
az ajtó kinyitásához kevés. 

Ha a földön élő valamennyi Krisztus követő képes
lenne összefogni, az ajtót ezzel a nagy összefogással
sem tudnánk kinyitni. 

Ebben a problémában még az sem segítene, ha az
összes földlakó vallások és politikák, földrészek és
gazdasági érdekek fölött egy irányban volna képes

erőfeszítéseket tenni – ez sem
volna elég. 

Az ember akarata és futása
ehhez kevés! 

A gazdag ifjúnak azt mondta
Jézus: „ami lehetetlen az embernek,
az Istennek lehetséges.” (Lk 18,27)

Pál is erről tanúskodik. 
Az emberi akaratnak, erőnek

és futásnak korlátai vannak. 
A könyörülő Isten szeretetének
azonban nincsen határa. Ő képes
és hajlandó volt Isteni mél tó -
ságáról lemondani, és emberré
lenni Jézus Krisztus ban. Ő képes
és hajlandó volt gyengévé lenni, és
elmenni egészen a keresztig. Az a
gyenge, meggyötört, keresztre
szegezett, erőtlennek látszó
Krisztus a mi erőnk és remé -
nyünk!

Ő maga mondja, nincsen senki -
ben nagyobb sze retet, mintha valaki életét adja a ba-
rátaiért. Ti a barátaim vagytok. Téged is a barátjának
nevez, Téged is a barátjának tart! Amikor Jézus
meghalt a keresz ten, meghasadt a kárpit – vagyis
kinyílt az ember és az Isten világát elválasztó ajtó.
Ami emberi erővel nem, de az emberré lett Isten által
kinyílt! Mert azt az ajtót Isten szeretetének ereje
tudta csak kinyitni. 

A reményt az Ő akarata és az Ő értünk való futása
jelenti. 

Jézus az Atyát úgy mutatja be nekünk, mint  aki 
a té kozló fiú elé fut, aki nem szemrehányással, hanem
ölelő karokkal, nyitott ajtóval és szívvel vár. 

Nem azé, aki akarja, nem is azé, aki fut, hanem 
a könyörülő Istené.

Lássátok és ízleljétek  a csodát. A mai alkalommal
is megtapasztalhatjuk Urunk megterített asztalánál. 

Ámen.
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Az ötvenes évek végén, a vasfüggönyön innen, a Du-
nántúl közepén, egy kis Veszprém megyei falucská-
ban, Homokbödögén sakkozott két ember. A tábla
két oldalán két olyan ember ült, akik nem csak a táb -
lának, de az akkori rendszernek is a két szélén helyez-
kedtek el. Egyikük egy kommunista párttitkár volt, 
a másikuk egy Budapestről politikai nyomásra eltá-
volított evangélikus teológiai professzor. 

A sakktábla fölött a párttitkár egy kérdést tett fel:
„Lelkész úr (de az is lehet, hogy „pap-elvtársat” mon -
dott)! Maga olyan okos ember, hogyan tud a mai világ -
ban még az Istenben hinni?” A lelkész így válaszolt:
„Az az isten, akiben maga nem hisz, abban én sem hi-
szek… Azt az Istent viszont, akiben én hiszek, maga nem
ismeri…”

A történetet nem csak azért mesélem el, mert az
az egykori homokbödögei lelkész abban a körzetben
élte utolsó éveit, ahol én lelkészi szolgálatomat kezd -
tem. Dr. Ferdinánd István professzor úr ad hoc teo -
lógiai fakultásának öt évig az egyedüli hallgatója
voltam a gyúrói parókián. A történetet tőle hallottam,
és stafétabotként adom tovább.

Mert ez a több mint fél évszázados történet egy-
szerre beszél arról, hogy mennyire változik a világ,  de
arról is, hogy lényegét tekintve mennyire nem.  

A vasfüggönyt lebontották, hazánk már hét éve az
Európai Unió tagja. A történet eredeti szereplői meg -
haltak, az egykori állampárt is megszűnt. A világ ma
nem fekete-fehér. Sakk és más játszmák persze
vannak. Vannak  találkozások és beszélgetések is 
a ben nünket értő és értetlenül szemlélő emberekkel.
Amiben nincs változás: az a kérdés, amit azóta is
sokszor és sokféleképpen feltesznek. Hogyan lehet 
a mai világban Istenben hinni?  

Az egyház, a Krisztus követők feladata ma ugyanaz,
mint ötven éve, meg évszázadok óta. El kell monda -
nunk tapasztalatunkat, és tanúskodnunk kell az élő
Jézus Krisztusról, akit sokan nem ismernek. Péter
apostol szavaival: „legyetek készek mindenkor számot
adni mindenkinek aki számon kéri tőletek a bennetek
élő reménységet” (1 Pét 3,15). 

Kedves Testvérek!
Nagy megtiszteltetésként élem meg a gyülekezetek

felém forduló bizalmát, amit ezúton is köszönök. 
Az új szolgálatomról úgy gondolkodom, hogy 

a püs pökké választással nem lettem sem több, sem
kevesebb, de több lesz a munkám, nem lettem sem

nagyobb, sem kisebb, de nagyobb lesz a felelősségem.
Nehéz világban, bizalmi, morális, ökológiai, demog-
ráfiai, gazdasági és sok más területen is súlyos prob -
lémákkal küszködő korban lépek szolgálatba. Ezek 
a gondok nem csupán a kinti társadalom gondjai,
hanem a társadalmat részben alkotó egyház belső
problémái is.  Érzem a vállamra nehezedő  feladatok
terhét, a megalapozott és a megalapozatlan elvárások
nyomasztó súlyát. Ezért is kérem, még mielőtt bármit
mondanék, hogy imádságaitokban hordozzátok szol -
gálatomat, hogy Isten adjon erőt és bölcsességet
szolgálatom hűséges betöltéséhez!

Püspöki szolgálatomat a bizalomépítés jegyében
kívánom végezni!

Az evangélikus teológia centrumában a meg iga -
zulás kérdése áll. Azt valljuk, hogy hit által, egészen
pontosan Jézus Krisztusnak a golgotai kereszten el-
szenvedett kínhaláláért nyílt ki számunkra az üd -
vösség kapuja. Ezek a mély tartalmú szavak azt
mondják ki, hogy amit mi emberek saját erővel
ledolgozni nem tudunk, azt Isten Jézus Krisztus által
mégis elérhetővé tette számunkra. „Nem azé, aki
akarja, nem azé aki fut, hanem a könyörülő Istené” Rm
9,16)

A golgotai kereszt az ember reménytelenségét és
esélyét egyszerre mutatja meg. Valaki ezt így fogal-
mazta meg, „Jézust nem a szegek tartották a kereszten,
hanem a szeretet…” Ő leszállhatott volna. Sokan erre
a csodára vártak, mások ezzel kísértették. Ott akkor
még nem értették, hogy sokkal nagyobb dolog történt
azzal, hogy nem szállt le. Jézus Pál apostol szerint „a
láthatatlan Isten képmása” (Kol 1,15) aki azért jött,
hogy kereszthalála által is megláttassa a bizalmatlan
emberrel, hogy  bizalmatlansága teljesen alaptalan!
A golgotai dráma rámutat arra, hogy a bizalmatlan
emberben tombolt az erőszak és nem Istenben. 

Isten bizalmat szavazott nekünk!
A bizalomépítést nem saját kútfőből merítve

végezhetjük, hanem Istentől kell megtanulnunk. „a
bizalom erőt adna nektek!” (Ézsaiás 30,15) – mondja
Ézsaiás. 

A bizalom erőt ad. Még egy kamasz is másként
viselkedik és máshogy fejlődik, ha a szülei bizalmát
érzi, mintha ott állnak a sarkában, folyamatosan fi-
gyelik, ellenőrzik, retorziókkal fenyegetik. 

A bizalom az egyházban is erőforrás. Erőt ad
vezetőknek és vezetetteknek, gyülekezeteknek és lel -
készeknek is. 
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Lelkészi és esperesi tapasztalataim megerősítettek
abban, hogy a mindennapi egyházi élet alakulása
mennyire bizalomfüggő. Ahol a bizalmi viszonyban él
lelkész és gyülekezet, ott nem csak jó légkör van, de
épülés, erősödés növekedés is. Ahol viszont a bizalmi
viszony megbomlik, ott feltartóztathatatlan a leépü -
lés. Nem mindenki tudja, hogy a bizalmi viszony fel-
tétele nem  a tökéletesség, hanem hitelesség. Lehet,
hogy ehhez hibáink fel- és beismerése szükséges, nem
pedig hibátlanságunk látszatának fenntartása! 

Meghatottan emlékszem egy családi jelenetre.
Konfliktusba kerültem az akkor még alsós fiammal.
Valamit félreértettem és igazságtalan voltam vele.
Amikor bocsánatot kértem tőle, kicsi kezeivel átölelt,
könnyes szemekkel mondta: „nem haragszom, apa”.
Soha nem felejtem el! Mert nem eltávolodtunk, ha -
nem közelebb kerültünk egymáshoz… 

Sokszor gondolok arra, hogy mekkora kincs hordo-
zója az egyház! A  bűnbocsánat evangéliumát hirdet-
hetjük és élhetjük. 

A bizalom vágya bele van kódolva az emberbe.
Csodák mehetnek és mennek végbe, ha valaki meg -
érzi az igazi bizalmat! Victor Hugo egy ilyen törté -
netet mesél el a Nyomorultak című regényében. Jean
Valjean, a szökött fegyenc életét teljesen átalakítja az
általa meglopott püspök jóindulatú bizalma. Amikor
a csendőrök az ellopott kegytárgyakkal együtt szem -
be sítésre visszaviszik a püspök elé, a püspök nem adja
ki, hanem azt mondja, hogy ő ajándékozta neki azo-
kat… 

Bizalom nélkül sem az egyház, de a vallástól füg-
getlen emberi közösségek sem tudnak működni.
Biza lomhiányban szétesnek a barátságok, a házassá-
gok és a családok is. A bizalomhiány tönkretehet gaz-
dasági vállalkozásokat, vagy akár országokat is. Hall-
juk eleget a hírekben, hogy bizonyos politikai
ese mények miként alakítják egyes országokkal kap -
csolatosan a befektetői bizalmi indexet. 

Bizalomépítés a gyakorlatban.
Bizalomépítés a pásztori szolgálatban.
A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület újraindítása

mellett a legerősebb érv a lelkészek és gyülekezetek
jobb pásztorolása volt. Szolgálatomban erre a jogos
igényre kiemelt figyelmet  kívánok fordítani! A lelké -
szek közötti bizalom erősítését a személyes kapcso -
latok közvetlenné tételével kívánom megalapozni.
Ahogy ígértem, egy éven belül el szeretnék jutni
valamennyi kerületünkben szolgáló lelkész ottho ná -
ba, ahol eddig még nem jártam. Szeretném látni élet-
és szolgálati körülményeiket, szeretném megismerni

gondjaikat és örömeiket, hogy segíthessek abban,
amiben lehet. Alapvetően gyülekezet-centrikusan
gon dolkodom. Püspöki szolgálatomban ezért a nehe -
zedő körülmények között kiemelt feladatnak tekin -
tem a felügyeletemre bízott gyülekezetek élet és mű -
ködési feltételeinek segítését. Bibliai képpel a „füves
legelőkre és a csendes vizekhez” terelés pásztori szol -
gálatát. (Zsoltár 23,2)

Bizalomépítés a sokszínűség őrzésében.
A püspöki szolgálat nevesített feladatai között

kiemelt helyen szerepel az egyház egységének őrzése.
Ezt a fontos feladatot nem egyformásítással, nem a
ma gam elképzelésének másokra erőltetésével, hanem
a sokszínűség őrzésével szeretném elérni. Az evangé-
likusság jellegzetessége a színgazdagság.  Sokféle gon-
dolkodás, kegyesség, teológiai és liturgiai elképzelés
megférhet békében egymás mellett. Ennek magya -
rázatát az Ágostai Hitvallásban találhatjuk meg, ami
évszázadokon át Magyarországi Evangélikus Egyhá-
zunknak is névadó hitvallása volt. Jelzés értékűnek
tartom, hogy éppen ma, június 25-én az Ágostai Hit-
vallás felolvasásának 481. évfordulóján indulhatok új
szolgálatomba. Az Ágostai Hitvallás VII. cikke az
egyházról  a következőt írja. „Az egyház egységéhez ele-
gendő, hogy egyetértés legyen az  evangélium tanítá sá -
ban, és a szentségek kiszolgáltatásában. De nem szüksé -
ges, hogy az emberi hagyományok, vagyis az emberi
eredetű egyházi  szokások és szertartások mindenütt egy-
formák legyenek…” A középkori reformáció szellemi
újdonsága éppen abban állt, hogy a szentírási üzenet
magját, lényegét kereste. Ezzel a síkban való gon dol -
ko dástól átléptek a térben való gondolkodásra. A re -
formátorok gyakorlata nem csak példa, nem csak
örökség, hanem mai egyházi életünk számára útmu -
tató tanács is! Ha az igazán lényeges felől, ha tényleg
Krisztus felől nézzük egyházi életünket, a kevésbé
fontos területeken lévő nézetkülönbségink el fognak
törpülni. Benne és Általa felfedezhetjük a más ke -
gyes ségűben, a másként látóban is a testvért. A püs -
pökjelölti fórumok alkalmával egyik megyei felügyelő
testvérünk mondta: kár, hogy nem lehet két püspököt
választani. Bencze András püspökjelölt testvéremmel
eléggé különböző szemléletet képviseltünk. Ugyan -
akkor testvéri módon, egymást tisztelve és elismerve
álltunk egymás mellett. Mindent meg fogok tenni,
hogy ez ezután is így legyen. Bencze András  jelölt
test véremet én is  egy becsületes, jó lelkű, nagyon
értékes lelkésznek tartom. Tudatosan fogok törekedni
arra, hogy az ő értékei, és mások, enyémtől eltérő, de
építő szemlélete is gazdagíthassa egyházkerületünk
életét. A püspök-helyettesi posztot részben ezért is
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kívánom megerősíteni. Nincs kétségem, hogy az ál ta -
lam képviselt szín egyszerűsége mellett is fontos is és
szép is, de a többi színnel együtt, harmóniában még
szebb. „Mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek
egyetértésben élnek…” (Zsoltár 133,1)

Bizalomépítés a problémakezelésben.
A püspöki szolgálatnak az egyik legnehezebb,

ugyanakkor az egyik legfontosabb területe a problé -
ma kezelés. Valljuk, hogy az egyház a szentek gyüle-
kezete. Sajnos nem abban az értelemben, hogy az egy-
házban élők, vagy az egyházban szolgálók hibátlanok
lennének. Az egyház kizárólag bűnös, megváltásra
szoruló emberekből áll. Ezért is áll tanításunk cent-
rumában a megváltástan. S bár tanításunkban az Isten
irgalmára és a megváltásra szorultságunk evidens,
mégis megdöbbenünk, amikor az egyházi életben is
szembesülünk konfliktusokkal, vagy akár lelkészek
életében a bűn sokféle megnyilvánulásával. A bűn
romboló hatalma ellen az egyházban is küzdenünk
kell.  Mégpedig magunkon kezdve. Krisztus segítségét
és gyógyító hatalmát kérve. Az egyház arról tanús kod -
hat, hogy az ember bűne miatt megromló kapcsolatok,
beteg gyülekezeti helyzetek is gyógyulhatnak. Püs -
pökként a gyülekezetek életét terhelő nehéz ügyek -
ben igyekszem időben, tapintatosan és körültekintően
eljárni, hogy az elmérgesedett ügyek ne rontsák az
egyház – és ami még szomorúbb lenne – Krisztus
ügyének hitelét, hanem éppen a Krisztusnál átélt gyó-
gyulás tapasztalata erősítse hitünket. A problémák
kezelése a legtöbb esetben a bizalom helyreállásának
az alapja. 

Bizalomépítés a külső kapcsolatainkban.
Erősítenünk kell az egyházunkon belüli személyes

és gyülekezeti kapcsolatok mellett a kinyílt ország -
határokon átívelő, határokon  túli magyar evangéli-
kusokkal tartott testvéri kapcsolatokat.  

Itt szólok az evangélikus testvéregyházakkal épített
kapcsolatokról. Bár én magam  nyelvi nehézségeim
miatt ezen a területen segítségre szorulok, de a kap -
csolatápolást nagyon fontosnak tartom. Nemzetközi
evangélikus kapcsolataink ápolására kiemelt figyel-
met szeretnék fordítani.  

Ökumené. A hazai testvéregyházakkal bizalmi ala-
pon működő, őszinte, testvéri viszonyra törekszem.
Kaposváron ebben éltünk. Belső igényből és örömmel
jártunk össze havonta lelkész és pap testvérekkel bib-
liatanulmányokra. Később együttléteinket kinyitot -
tunk a gyülekezetek felé is. Gazdagodtunk abból,
hogy különböző nézőpontokból figyeltünk és láttunk
bizonyos igéket. Nagy öröm számomra, hogy a kapos -

vári testvéregyházak lelkészei közül is eljöttek velünk
örülni és imádkozni! Közös tanúságtételünk hiteles-
sége múlik azon, hogy a különböző felekezetekhez
tartozó tanítványok tudunk-e tisztelettel és szeretettel
tekinteni egymásra, mint akik valóban testvérek va -
gyunk a közös Úrban, Jézus Krisztusban. Jézus mond -
ja: „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanít -
ványaim vagytok, ha szeretitek egymást…” (Jn 13,35)

Ebben a csokorban utolsóként szólok társadalmi
közszolgálatunkról. 

Nekem meggyőződésem, hogy az egyház legfon -
tosabb közszolgálata a hitéleti tevékenység. Akik
közösségeinkben a szerető Istennel kapcsolatba ke -
rülnek, azok bizonyosan értékesebb életet élnek.
Azok jobb apákká és anyákká, jobb munkát végző
munkásokká, szorgalmasabb diákokká, segítőkészebb
embertársakká válnak. Társadalmi oldalról persze az
egyház közszolgálati tevékenysége többnyire az egy-
ház intézményes szolgálataiban válik tapinthatóvá.
Ezért is van fontos szerepe az oktatás-nevelés, illetve
a diakóniai szolgálat területén végzett intézményes
szolgálatunknak. Ha jól végezzük – és jól kell végez -
nünk –, akkor talán lesz, aki a forrást is keresni fogja,
és talán meg is leli! 

Sokan gondolják: „Hogyan lehet ma Istenben
hinni?” A kérdés azonban nem csak értetlenséget, de
vágyat is jelez. „A teremtett világ sóvárogva várja Isten
fiainak megjelenését.” (Rm 8,19)

Kedves Testvérek!
A Dunántúli Egyházkerület püspöki keresztjét, ami

a nyakamba került, korábban Kapi Béla, Ottlik Ernő,
majd az újra indított egyházkerületünk első püspöke,
közvetlen elődöm Ittzés János hordta szolgálati jel -
vény ként. Ez a kereszt azonban rajtuk kívül azokkal
az elődökkel is összeköt, akik fizikailag ugyan nem
hordták, de püspökként ugyanebben a szolgálatban
álltak.  Különböző habitusú és  személyiségű emberek
különböző történelmi helyzetekben végezték szolgá -
latukat. Szolgálatunk egymás szolgálatára épül. Vala -
hogy úgy, ahogy Pál apostol fogalmazta: „Én ültettem,
Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta…” (1Kor
3,6)

Az előttem jártak szolgálatát tiszteletben tartva és
megbecsülve abban a reményben veszem át a stafé ta -
botot, és kezdem meg püspöki szolgálatomat, hogy 
a növekedést adó Isten áldása kíséri ezután is kerü -
letünk népét!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.  
Erős vár a mi Istenünk! 

Szemerei János
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Lelkészbeiktatások

Hasza Mónika – Szombathely – másodlelkész
Szemerei János – Győr – lelkész
Pethő Attila – Őrimagyarósd – parókus lelkész
Menyesné Uram Zsuzsa – Győrság – lelkész
Verasztóné Magyar Melinda – Uraiújfalu – lelkész
Kopf András – Somlószőlős – parókus lelkész

Beosztott lelkészek

Pongrácz Máté – Kaposvár – beosztott lelkész
Weltler Gábor – Malomsok – beosztott lelkész
Lázárné Tóth Szilvia – Székesfehérvár – beosztott
lelkész
Kadlecsik Zoltán – Szákszend – beosztott lelkész

Helyettes lelkészi megbízások

Menyes Gyula – Csikvánd – helyettes lelkész
Győri Veronika – Kötcse – helyettes lelkész
Benedek János – Nemeskolta – helyettes lelkész
Harcsár Sándor – Kissomlyó – helyettes lelkész
Deák Ágota – Mórichida – helyettes lelkész
Nagy Ervin helyettes lelkész – Mórichida szórványai

Parókusi alkalmassági vizsgát tettek

Pethő Judit – Nagyalásony
Tóth Károly István – Takácsi és Homokbödöge

Egyházközségi státusz változása

Győrújbarát – a Győrújbarát-Tényő-Győrszemere
Társult Egyházközség része – lelkész: Karsay Lajos

Gyermekszületés

Pethő Attila lelkésznek és feleségének, Pethő-Udvar di
Andreának 2011. március 15-én Klára Julianna nevű
első gyermekük született.

Simon Réka lelkésznőnek és férjének, Simon Attilá-
nak 2011. július 2-án Zsombor nevű második gyerme-
kük született.

Farkas Ervin lelkésznek és feleségének, Farkasné Zsé -
dely Anitának 2011. július 17-én Balázs Bertalan nevű
negyedik gyermekük született.

Ócsai Zoltán lelkésznek és feleségének, Váncsa Zsu -
zsannának 2011. augusztus 8-án János nevű negyedik
gyermekük született.

Manke-Lackner Eszter lelkésznőnek és férjének,
Holger Mankénak 2011. október 9-én Theo nevű első
gyermekük született.

Házasságkötés

Matus Klára Krisztina iskolalelkész 2011. július 29-én
férjhez ment Bánfi Ákoshoz.

Halasi András József II. évfolyamos teológus hallgató
2011. augusztus 6-án feleségül vette Gyuricza Nórát.

Halálozás

Kardos József ny. lelkész 2011. március 10-én, 78 éves
korában hunyt el.

Cserági István lelkész 2011. június 7-én, 53 éves
korában hunyt el.

Vető Béla ny. lelkész 2011. augusztus 4-én, 84 éves
korában hunyt el.

Egyházkerületünk lelkészeinek életében 
beállt változások a 2011. évben



2012. évi eseménynaptár
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Január 13-15. Bajor-magyar konzultáció Győrött
Február 26. Egyházkerületi nap Pápán
Március 6. Hasza Mónika beiktatása a szombathelyi

másodlelkészi állásba
Március 18. Echo együttes bemutatkozó koncertje

Kőszegen
Március 20. Oltárkép és orgona megáldása

Nemeskoltán
Március 26. Templomszentelés, Szilsárkány
Április 2. IV. kerületi konfirmandustalálkozó, Sopron
Április 3. 10 éves a Békesség Háza Kőszegen
Április 16. Kerületi közgyűlés, Celldömölk
Április 16. Egymásért önként program indítása

Várpalotán
Április 17. 10 éves a pápai Gyurátz Ferenc Evangéli-

kus Általános Iskola
Április 24. Aknay-oltárkép felavatása Balatonboglá-

ron
Május 8. Vasi hálaadó nap és a Luther-szobor

leleplezése Répcelakon
Május 13. Önkéntespont megáldása Várpalotán
Május 15. 2. Motoros istentisztelet, Balatonboglár
Május 21. Hálaadó istentisztelet Harkán
Május 22. Kerületi kórustalálkozó Sopronban
Május 23. Ökumenikus nap Pápán
Május 27. Önkéntesek délutánja Kőszegen
Május 28. Kerületi missziói nap Zalaegerszegen
Május 28. Projektzárás, emléktábla-avatás a soproni

Líceumban
Június 5. 3. Veszprém megyei találkozó Pápán
Június 11. Nyugdíjas lelkészek találkozója, Győr
Június 18. Ittzés János püspök búcsúztatása Győrött
Június 19. Smidéliusz Zoltán somogy-zalai esperes

beiktatása Surdon
Június 25. Szemerei János püspök beiktatása Győrött
Június 26. Szemerei János beiktatása a győri gyüleke-

zet lelkészi állásába
Július 2. Ökumenikus hétvége Harkán
Július 9. Bolba Márta lelkésszé avatása Sopronban
Július 13. Dzsesszmise Balatonbogláron
Július 22. Nikodémusok órája Keszthelyen
Július 23. Templomfelújítási hálaadó istentisztelet

Sikátorban
Július 26–31. Strandmisszió Balatonbogláron
Augusztus 5. Lázárné Tóth Szilvia és Zsíros Lilla

ordinációja Celldömölkön
Augusztus 7. Hálaadás a megújult templomért

Zalaistvándon

Augusztus 7. Az új orgona felavatása Nagyalásonyban
Augusztus 13. Pethő Attila lelkész beiktatása

Őrimagyarósdon
Augusztus 14. Gyülekezeti nap Bobán
Szeptember 1. Tanévnyitó és az új igazgató beiktatása

a kőszegi EMKISzKIK-ban
Szeptember 2. Kadlecsik Zoltán lelkésszé avatása

Székesfehérváron
Szeptember 3. Templomfelújítási hálaadó istentiszte-

let Mérgesen
Szeptember 4. Hálaadó istentisztelet Edvén
Szeptember 10. Hálaadó istentisztelet, az új lelkész és

az új intézményvezető beiktatása Győrújbaráton
Szeptember 12. Parókusi alkalmassági vizsga Győrben
Szeptember 16–17. Gyülekezeti elnökségek

találkozója Révfülöpön
Szeptember 17. A veszprémi Örömhír Evangélikus

Keresztény Óvoda megáldása
Szeptember 18. Menyesné Uram Zsuzsa lelkész beik-

tatása Győrságon
Szeptember 24. Veszprém egyházmegyei missziói nap,

Bakonytamási
Szeptember 25. 75 éves a csurgói templom
Szeptember 27. II. Sartoris-nap Nemescsóban
Október 1. Verasztóné Magyar Melinda lelkész beik-

tatása Uraiújfaluban
Október 2. Hálaadó istentisztelet Szőkedencsen
Október 2. 225 éves a vönöcki templom
Október 7. Ifis teaház és Keresztmetszet koncert

Kőszegen
Október 7–8. Kerületi pedagógus konferencia

Kőszegen
Október 9. Hálaadó istentisztelet Lébényben
Október 13. A kerületi könyv bemutatója a Nemzeti

Múzeumban, Budapesten
Október 14. Tamás-mise Bobán
Október 15. Somogy-Zala egyházmegyei családi nap

Balatonbogláron
Október 15. Y’s Men nap Bobán
Október 23. Templomfelújításért való hálaadás Súron
Október 23. 75 éves a tapolcai protestáns templom
Október 29. Harangszentelés a soproni

nyugdíjasházban
Október 29. Hálaadás a felújított templomért Balfon
Október 30. 150 éves a szombathelyi gyülekezet
Október 30. Ökumenikus reformációi megemlékezés

Pápán
Október 31. 75 éves a fonyódi protestáns templom

Az egyházkerület 
2011. évi eseményei időrendben
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November 5. Hálaadó istentisztelet és lelkészbeiktatás
Somlószőlősön

November 11. Szemerei János látogatása Pozsonyban
November 12. Kerületi közgyűlés, Győr
November 18. Hálaadás a gyenesdiási

szeretetotthonban
November 19. Templomfelújításért való hálaadó isten-

tisztelet Paton
November 19. Fejér-Komárom egyházmegyei focibaj-

nokság Bokodon

Bakonytamási 42
Balatonboglár 5, 6, 29, 30, 42
Balf 14
Boba 8, 9, 31, 32, 51
Bokod 32
Celldömölk 23, 24, 44, 45
Csurgó 11, 12
Edve 9, 10
Fonyód 39
Gyenesdiás 22
Győr 25, 27, 34, 47, 49, 52, 53, 56, 57
Győrság 27, 28
Győrújbarát 10, 11
Harka 6, 7, 36, 37
Kemenesmagasi 32, 33
Kőszeg 18, 19, 20, 29, 31, 35, 47, 48, 50, 51
Lébény 13
Marcaltő 33
Mérges 9
Mór 17
Nagyalásony 7, 8
Nemescsó 21
Nemeskolta 5

Őrimagyarósd 27
Pápa 18, 19, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44
Pat 16, 17
Pozsony 34, 35
Répcelak 40, 41
Révfülöp 47
Sikátor 7
Somlószőlős 16
Sopron 19, 21, 22, 23, 44, 45
Súr 14
Surd 26, 27, 35
Székesfehérvár 24, 25
Szilsárkány 5
Szombathely 15, 16, 26
Szőkedencs 12
Tapolca 37, 38
Uraiújfalu 28
Várpalota 50
Veszprém 20, 21
Vönöck 12, 13
Zalaegerszeg 46
Zalaistvánd 7

November 20. 25 éves a móri imaház
November 26–december 5. Szlovének látogatása

Surdon
December 3. Osztrák GAS-támogatás átvétele

Kőszegen
December 3. Népdalverseny Kemenesmagasiban
December 3. Tamás-mise Marcaltőn

Helyszínmutató az eseményekhez
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