
2013. novemberi, és ádventi alkalmak

November  24-én  Örök  élet     vasárnapján   ,  de.  10-kor   kezdődő 
istentiszteletünk  záró  oltári  szolgálatában  megemlékezünk  az  idén 
elhunyt  Testvéreinkről  egy-egy  mécses  meggyújtásával.  Szeretettel 
várjuk a gyászoló családok képviselőit is erre az istentiszteletre! GYHáz!

Ugyanezen  a  napon,  november  24-én   du.  3  órakor 
szeretetvendégséget tartunk  a  Gyülekezeti  Házban.  Tea  és  sütemény 
mellett  hallgathatunk  meg  egy  előadást.  Vendég  előadónk:  Erdélyi 
Csaba,  budapesti  börtönlelkész,  aki  a  börtönlelkészi  szolgálat 
lehetőségeiről és kihívásairól fog beszélni. (vetített képekkel)
Kérjük  a   Testvéreket,  hozzanak  magukkal  (családonként)  1  tálca 
süteményt! Köszönjük szépen!

November 30-án, szombaton délután 3-tól 6 óráig  a  gyermekeknek 
tartunk  ádventi  kézműves  foglalkozást,  ahol  ajándékokat,  és  ünnepi 
dísztárgyakat készíthetnek. Ekkor osztjuk el hagyományosan a szentesti 
karácsonyi  gyermekműsor szereposztását is,  úgyhogy amelyik gyerek 
szeretne szerepelni, feltétlenül jöjjön el erre az alkalomra! GYül. Ház!

Ádventi istentiszteletek (mindegyik a Gyülekezet Házában - Szolnoki út. 2.)
December 1., Ádvent 1. vasárnapján Úrvacsorás istentisztelet !
December 8.  Ádvent  2.  vasárnapján  Családos  istentisztelet  (Lélek 
gyümölcsei 3. : Szeretet)
December 15. Ádvent 3. vasárnapján: Istentisztelet, utána Közgyűlés!
A közgyűlés  témája  :  lelkészi  jelentés  a  2012-13-as  egyházi  évekről, 
valamint rövid gazdasági témájú tájékoztatások.
December 22. Ádvent 4. vasárnapján Úrvacsorás istentisztelet!

Ádventi időszakban tartunk a karácsonyi ünnepre felkészítőm ádventi 
áhítatokat  vendég  lelkészek  szolgálatával.  Várhatóan  a  következő 
időpontokban lesznek:  dec. 4. szerda este 6 óra, dec. 12. csütörtök(!) 
este 6 óra., és dec. 18.-án szerda este 6 órakor, a Gyülekezeti Házban. 
(Azért nem mindegyik szerdán, mert 11-én a Beszélgetőkörösök találkoznak)
Vendég lelkészek (ki-mikor, még nem végleges):  Bereczky Örs ref. lp.
(Felház  u.-i  Ref.  Gyül.);  Kulcsár  Márton (maglódi  6.  éves  ev.  teol. 
hallgató) és Dobó Dániel (alberti beosztott ev. lelkész)

E v a n g é l i k u s  H a r s o n a
...m e r t   m e g   f o g   s z ó l a l n i   a   h a r s o n a... (1 Kor 15,52)

A Ceglédi Evangélikus Egyházközség alkalmi kiadványa
 

Erős vár a mi Istenünk!        2013. Ősz
Mert nem szégyellem 
az evangéliumot, (= a  
Jézus Krisztusról,  
mint Megváltóról  
szóló örömhírt)  
hiszen Isten ereje az,  
minden hívőnek  
üdvösségére, elsőként  
zsidónak, de  
görögnek is, mert  
Isten a maga 
igazságát  
nyilatkoztatja ki  
benne hitből hitbe,  
ahogyan meg van 
írva: „Az igaz ember  
pedig hitből fog élni.” 

Pál ap. Római lev. 1,16-17

Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel 
minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt,  

életre keltett a Krisztussal együtt  kegyelemből van üdvösségetek!   
és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus 
Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének 
mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. 
Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek 

van: Isten ajándéka ez. (Ef. 2,48)

Október 31én ünnepeltük a Reformációt;  530 éve született Luther Márton nov. 10én (1483.)

Luther Márton szobra Wittenbergben



Májusban "orgonavirágzás" várható gyülekezetünkben
Beszélnünk kell a templom orgonájáról, illetve leendő orgonáiról is. Mielőtt 
azt  hinné  a  Kedves  Olvasó,  hogy  a  többes  szám  miatt  káprázik  a  szeme, 
megnyugtatom,  nem  elírás,  valóban  2  orgonája  lesz  templomunknak.  A 
múltkori számban már utaltam rá, hogy erre a témára még visszatérünk.
Hogyan  kerültünk  abba  a  helyzetbe,  hogy  2  orgonája  legyen 
gyülekezetünknek?

Bakos orgonánk váza hátulról 
- a munkások már ki- és leszerelték  

a felújításra szánt sípokat,  
alkatrészeket, amelyeket

egy  fóti műhelyben restaurálnak.

2012-ben  az  MVM  Zrt.  (Magyar  Villamos  Művek)  egy  nagyobb  összegű 
kulturális  támogatást  helyezett  kilátásba  javunkra,  ha  azt  egy  új  orgona 
létesítésére  tudnánk  fordítani.  Segítő  közvetőnk,  az  általunk  megbízott, 
gyülekezetünket  képviselő  tárgyalófél  Dr.  Szentpétery  Kálmán,  volt 
felügyelőnk lett, akinek a fáradozásait ezúton is szeretném megköszönni. 
A támogatási szándékról szóló értesítést követően a kiindulási koncepciónk az 
volt,  hogy a régi (Bakos Károly féle 1875-ös) orgona helyén lehetne az újat 
megvalósítani. Akkor még úgy tudtuk, nem műemlék besorolású, és az amúgy 
már igen leromlott állapotban lévő orgonát készek lettünk volna "beáldozni" 
egy szép, új orgonáért.
Időközben  kiderült,  hogy  az  orgonaépítő  mester  egyik  leszármazottja  a 
műemlékvédelemi  hatóságnál  (2012.  március  végén)  kérelmezte  az  orgona 
védelem alá helyeztetését, és az eljárás meg is indult. Ez azt  jelentette, hogy 
immáron nem lehetett azzal számolni, hogy a Bakos orgona eltávolítható lesz 
a karzatról. Több körben kellett utánajárni ennek, míg ez év szeptemberében 
végérvényes határozat született arról, hogy műemléki védelmet kapott, tehát 

templomunk  és  karzatunk  elidegeníthetetlen  részének  tekintendő!  A 
presbitériumnak közben döntenie kellett a 20 M Ft új orgonára szánt MVM-
támogatás és a 6 M Ft - Bakos orgona restaurálásra- megszavazott önrésznek a 
sorsáról. 
(Természetesen kértünk árajánlatokat mind egy új orgona építésére, mind pedig a régi  
orgona restaurálására is.)
Kaptunk árban túl magas új orgonás ajánlatot, de mindkét orgonát figyelembe 
vevő kedvező árajánlatot is. 
A  presbitérium  dilemmája  az  volt,  hogy  ha  nem  lehet  a  karzaton  építeni, 
akkor  a  templom  földszinti  terében,  az  oltártér  előtti  valamelyik  oldalon 
akarunk-e  egy  ilyen  "témájú"  fejlesztést  vagy  inkább  mondjunk  le  a 
nagyvonalú támogatásról ? 
Az Aeris Orgona Kft.-től hihetetlenül kedvezőnek tűnő árajánlatot kaptunk, 
mind egy új létesítésére, mind pedig a régi restaurálására.

Az új orgona 
billentyűzete 

már készen van.

Kedves Testvérek!  Figyelem!
Az új orgona fafaragás díszítésének  

elkészítéséhez nagylelkű adományozókat  
és szponzorokat keresünk!

Ez a munka nem volt benne 
az árajánlatban, de esztétikailag  

szükséges kiegészítése az orgonának.
A szponzorszerű adományozók nevét méltóképpen emlékezetbe foglalja a gyülekezet.

A koncepciójuk az volt,  hogy lentre (a templom bal  oldalára)  építenek egy 
közép-német  (bach  orgonaműveinek  játszhatósága  szempontjából  kiváló) 
stíluhangszert, és közben restaurálják a Bakos orgonánkat is. Ez utóbbi ugyan 
szerényebb képességű hangszer, de szintén szép, sajátos hangzása van (dél-
német stílus), és autentikus módon szólalhat meg újra templomunk karzatán, 
hiszen ceglédi orgonaépítő mester munkája.
Presbitériumunk  sok-sok  fárasztó,  olykor  elcsüggesztő,  olykor  parázs 
hangulatú ülés után végül úgy tett pontot a döntési folyamat végére, hogy 
(többségi  szavazással)  mindkét  orgonát  kértük,  és  igeneltük.  Így  kötöttünk 
szerződést a  már említett  fóti  Aeris  Orgona Kft.-vel.  Deo volente -  jövő év 
áprilisra várjuk beépítésüket, majd -várhatóan májusban - az ünnepi hálaadó 
istentiszteleti felszentelésüket.    ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!



Hírek gyülekezetünk háza tájáról

Templomunk belseje megújult!
A nyár folyamán megújult  az immár 117 éves templomunk belseje.
A  következő  munkák  kerültek  elvégzésre:  Presbitériumunk  döntése 
értelmében  "megszabadítottuk"  templomunkat  a  templomhoz  méltatlan 
műanyag  lambériáktól,  valamint  a  gazdaságilag  teljesen  haszontalan  9  db 
gázkonvektortól is, amelyek ráadásul rondán is néztek ki, szintén méltatlan 
volt  a  templomhoz.  Ezek  után  teljes  körű  belső  festésre  került  sor,  a 
földszinttől  a  mennyezetig,  eltüntetve  a  sok  repedést,  és  a  helyenként  az 
ablakaink fölötti vakolathullás nyomait. 
Most a templomban derékmagasságban egy díszcsík fut körbe, ez alá speciális,  
légáteresztő vakolat  került,  hogy az alulról  esetlegesen feljövő nedvesség a 
levegőbe párologhasson. 

A festés érintette még a templom egyéb tereit is (pl. sekrestye, emeleti irattár  
és  a  lépcsőházat  is),  valamint  utólagosan  hozzákértük  a  torony  harangtér 
falainak tisztító meszelését is. 
Az  elektromos  hálózatot  előzőleg  felújíttattuk,  és  nagyobb  kapacitásúra 
rendeltük  meg.  A  munkálatokat  a  Vig  és  Tsa  Kft.-re  bíztuk,  mindösszesen 
(kerekítve) 3,6 M Ft-ba került.

Pénteken  délelőtt  vendégeinkkel  átruccantunk  Kecskemétre,  először 
megnéztük az ottani evangélikus templomot, Kis János lelkész vezetésével, aki 
a gyülekezet életébe is betekintést adott.
Elmentünk a városi speciális iskolába is, ahol  értelmileg akadályozott, autista, 
halmozottan fogyatékos gyerekeket oktatnak, nevelnek.  Tehettük ezt azért is, 
mert szakavatott  kalauzunk Majorosné Lasányi  Ágnes volt,  aki  itt  dolgozik 
igazgatóhelyettesként, másrészt ő gyülekezetünk másodfelügyelője. Az iskola 
működésének  megismerése,  egy-két  foglalkoztató  tanterem,  terápiás  szoba 
megtekintése  után  finom  ebédet  ettünk  az  iskola  menzáján.  Kora  délután 
visszatérve Ceglédre, polgármesterünk köszöntötte vendégeinket a városháza 
dísztermében.
Az este első része Kökény Benő borász pincéjének látogatásával és kellemes 
hangulatú borkóstolással telt, aztán pedig finom pörköltes vacsora várt ránk 
Jankovics  Árpád,  felügyelőnk  és  felesége,  valamint  édesanyja  jóvoltából. 
Szombaton Budapestre kirándultunk, a Parlament, a Dunapart, a Várnegyed 
voltak a célpontjaink. Szép időben sikerült a város legszebb nevezetességeit 
megmutatnunk vendégeinknek.
Vasárnap  úrvacsorás  istentiszteleten  voltunk  együtt  felújított 
templomunkban,  amelyen Sausanne Vogt lelkésznő hirdette  Isten igéjét  az 
igazi,  mennyei  kincsekről.  Ezen  a  vasárnapon  együtt  ünnepeltük  az  őszi 
terménybetakarítási hálaadást is. Náluk ez mindig október első vasárnapján 
van és Erntedankfest-nek hívják.
Mühldorfi  testvéreinktől  -elsősorban  fiataljainkra  gondolva-  ping-pong  és 
tollasütőket kaptunk ajándékba. (Hálásan köszönjük!)
Megegyeztünk  bajor  Testvéreinkkel,  hogy  jövőre  fiataljainknak  egy  közös 
táborozást igyekszünk megtervezni, lehetőleg kerékpárosat a Balaton partján.
Az ifjúsági munkában új munkaerőt jelent náluk Marianne Lorenz (33),  aki 
augusztus óta diakónusként dolgozik a mühldorfi gyülekezetben.
Köszönet illeti  Sebók  Szilviát,  jegyzőnket,  aki  az  egész  találkozót  (Jutta 
Gölkel-lel)  előkészítette, és a fordításban végig segített.  (Testvérségünk bajor  
"motorjai", Jutta és párja, Herbert, most sajnos kis baleset miatt nem tudtak jönni.)  
Köszönet a vendéglátó családoknak is: Bíró Anitáéknak, Lasányi Ágiéknak és 
Sebók  Szilviéknek,  valamint  mindazoknak,  akik  a  lebonyolításban,  az 
alkalmak és különféle ételek előkészítésében részt vállaltak. Soli Deo Gloria! 

Jelen lapszám felelős kiadója: Péter Zoltán, ceglédi ev. lelkész;
Cím: Evangélikus Lelkészi Hivatal: 2700 Cegléd, Szolnoki út 2.

Hivatali telefon: 53/317-886; Mobil: 20/824-2881.
Személyes beszélgetés időpontjának megbeszélése e számokon lehetséges.

Karácsony előtt - Deo volente - szeretnénk majd még egy Harsonát kiadni. 



Jankovics  Árpád felügyelő  úréknál  lakott  a  Veres  házaspár:  János  és  Judit,  
valamint a lelkészlakásban kaptak elhelyezést a vendég lelkészcsalád tagjai: 
Károly, Csilla és gyermekeik: Adrienn és Kristóf.
Pénteken  érkeztek,  rövid  templomi  áhítaton  voltunk  együtt.  Szombaton 
élvezhették  a  ceglédi  termálfürdőt,  majd  délután  a  Kossuth-  és  a 
Dobmúzeumot  néztük  meg.  Vasárnap  közösen  vettünk  részt  az 
istentiszteleten,  Tóth  Károly  lelkész  úr  prédikált,  és  testvéri  együttlétben 
éltünk az  úrvacsora  ajándékával  is.  Közös ebéd volt  a  Gyülekezeti  Házban, 
majd  este  Bíró  Gyuriék  révén  a  ceglédberceli  pinceszövetkezet  területén 
bográcsoztunk  és  jóféle  berceli  borokat  kóstoltattunk.  Hétfőn  gyülekezeti 
kirándulás keretében busszal utaztunk át Szolnokra, ahol a református és az 
evangélikus  templomot,  és  a  nemrég  átadott,  gyalogos  "Tiszavirág"  hidat 
tekintettük meg. Ezután átruccantunk a Szarvasi Arborétumba, ahol gyönyörű 
növények  között  hűsítő  sétákat  tettünk,  majd  egy  emlékezetes 
sétahajókázáson vett  részt  a kiránduló csapat.  Másnap,  20-án,  Szent István 
napi  nemzeti  ünnepünkön  vendég  lelkész  úr  a  kenyéráldás  ökumenikus 
liturgiájában  nagyon  szép  imát  mondott  a  nemzetért.  Délutántól  estéig  a 
parókia  kertjében  grilleztünk  és  beszélgettünk,  énekeltünk,  közben  ki-
kinéztünk a  városi koncertekre is. A tűzijátékot csodálatosan jól láthattuk a 
kertből, ez volt testvértalálkozónk utolsó szép záróakkordja is, mivel másnap 
reggel hazafelé indultak vendégeink. 
Csíkszeredai  evangélikus  testvéreinkről  röviden  -  Mintegy  80  lélek 
tartozik az ottani gyülekezethez. A magyar végeken is helytállnak, bár nem 
könnyű a helyzetük, mert a templomuk "alól" ki akarják perelni a telket, és 
anyagiak  tekintetében  egyáltalán  nem  stabilak.  Ezért  is  döntött  úgy 
presbitériumunk, hogy a vendéglátás költségein túl az utazásukat is mi álljuk, 
ami némi adománnyal megspékelve, együtt 200.000 Ft-ot tett ki. Nagyon szép 
napokat töltöttünk együtt. Istenünk áldását kívánjuk gyülekezetükre és az itt 
járt  családokra  is!  Szeretetteljes  lelkészi  köszönet  a  vendéglátóknak,  a 
hozzájárulóknak,  a  segítőknek,  és  minden  rájuk  gondoló  imádkozó 
testvérünknek. Külön köszönet a sütő- főző és grillező testvéreinknek!

Mühldorfi vendégeink október elején jártak nálunk

Susanna  Vogt  -  az  új  mühldorfi  evangélikus  -  lelkésznő  vezetésével  7  fő 
érkezett  hozzánk  október  3-án,  hogy  egy  pár  napot  együtt  töltve,  együtt  
gondolkozva, beszélgetve tervezzük meg kapcsolatunk legalább következő egy 
évét.Vogt lelkésznő valamivel idősebb, mint az előd lelkész, Andreas Beneker. 
Nagy  kedvvel  jött  közénk,  hogy  a  testvérgyülekezeti  kapcsolatunk  fonalát 
felvegye,  ceglédi  kondícióit  megismerje  és  legközelebbi  találkozásainkat 
velünk együtt tervezze. Mi minden fért bele közös  "hosszú-hétvégénkbe"?

Mező utcai evangélikus kis temetőnk új kerítést kapott

Örömmel  adjuk  hírül  azt  is  Testvéreinknek  és  minden  érintett 
embertársunknak, hogy a Mező utcáról nyíló kis temetőnk kerítésének cseréje 
ez  év  szeptemberében  megtörtént.  Nagyon  "viharverten",  helyenként 
hiányosan nézett ki a régi, és méltatlan volt egy temetőhöz. Presbitériumunk 
döntött róla, hogy új kerítést huzatunk köréje. A munkát Balázs János ceglédi 
vállalkozó és csapata végezte, korrekten, szépen kiviteleztek: földmunkákkal, 
anyag és munkadíjjal együtt mindez valamivel több mint 600 ezer forintjába 
került gyülekezetünknek.

Kedves  Testvéreink!  Az  ilyen  jellegű  és  más  természetű  fejlesztéseket, 
vagy javításokat (lásd pl. a templom felújítása) azért tudtuk eszközölni, mert 
gyülekezetünk a volt ev.  ált.  iskolánk utáni állami kárpótlási  pénzösszegből 
spórolt  tartalékkal  rendelkezik.  Ha  ez  nem  lett  volna,  akkor  bizony  nem 
valószínű, hogy ezeket a fontos munkákat elvégeztethettük volna. Látható és 
belátható  tehát,  hogy  egyébként  a  gyülekezeti  hitéletet  kiszolgáló 
infrastruktúránk  (épületek,  rezsi,  javítások,  temetők,  szolgálati  autó  stb.) 
működtetésének költségeit magának gyülekezetünk tagjainak kell(ene) állnia. 
(A  lelkész  és  családja  is  részt  vállal  a  parókiát  illető  költségek  20%  -ában,  és  
természetesen egyházfenntartást is fizet, feleségével együtt.)
Kérjük tehát szíves segítségüket időszakonkénti önkéntes adományaikkal, és 
évente  egyszer  egyházfenntartási  járulékkal  is,  amely  évente  (aktív 
keresőknek) 8000 Ft/év, nyugdíjasoknak és felnőttkorú tanulóknak 4000 Ft/év. 
Egy gyülekezeti közösséget is akkor érzünk a  magunkénak, ha áldozatot is tudunk érte  
hozni. Ki mivel tud, azzal segítsen!   Bankszámlaszámunk: 11742025-20019402 (OTP)  
Köszönjük szépen! 
Gazdasági  természetű  ügyeink  állásáról,  és  tartalékainkról  a  dec.  15-én 
esedékes  gyülekezeti  közgyűlésünkön külön  is  tájékozódhatnak  majd 
gyülekezetünk tagjai, amelyet az istentisztelet után fogunk tartani!

Csíkszeredai testvérgyülekezeti küldöttség "nyaralt" nálunk

Augusztus  16-20  között  vendégünk  volt  9  erdélyi  testvérünk,  Tóth  Károly 
csíkszeredai  evangélikus  lelkész  vezetésével.  Mivel  az  előzetesen  tervezett 
14+1  létszámhoz  képest  kevesebben  jöttek,  így  csak  4  helyen  kellett 
elszállásolnunk őket:  Bíró  Anitáéknál  lakott  a  Tamás  házaspár:   Sándor  és 
Zsuzsa,  és  gyermekük  Bálint,  Pálvölgyiné  Marikanál,  -  és  vele   a 
vendéglátásban osztozott:  Varga Miklósné Éva -  lakott,  a  Kocsis  házaspár  , 
Ferenc és Erzsébet (lelkészné asszony szülei Kolozsvárról)  (folytatás  a 6. oldalon!)


