
2006 év elején minden ezzel van tele,
még az egyházi sajtó is. Nem véletlen, mert
az ország készül új vezetését megválasz-
tani. Ebben az évben társulnak hozzá az
egyházi tisztújítási választások, amik egy-
beesnek az állami voksolással, ezért
vagyunk jobban tele a témával.

Az Evangélikus Egyház hatályos ren-
delkezései szerint 6 évente végez
tisztújítást, mely alól egyedül a püspök
kivétel, de most erre is sor került. D. Sze-
bik Imre püspök úr nyugdíjazásával
megüresedett helyére óriási fölénnyel dr.
Fabiny Tamás teológiai pro-
fesszort választotta az
Evangélikus Egyház Északi
Kerülete.

Közben már folyamatban
voltak a gyülekezetek helyi
és országos szavazásainak
előkészületei.

Mire az újságot kezébe
veszi a tisztelt olvasó, ad-
digra már túlvagyunk az
egészen, és a végeredményt
is közreadhatjuk.

Az Egyházmegyei vá-
lasztásokon két jelölt közül

a már eddig is hivatalban lévő Szabó
András esperes úr kapta a legtöbb
szavazatot arra, hogy a következő 6 évben
is ő legyen a megye vezetője.

Felügyelőként az ugyancsak hivatalban
lévő Pozsonyi Anna tanárnő viszi tovább
ezt a tisztséget.

Gyülekezetünkben is lezajlott a tiszt-
újítás. Március 19-én a közgyűlés hatá-
rozatot hozott a presbitérium
összetéte-léről. Ebben lényeges változás
annyi lett az eddigiekhez képest, hogy az
egyházközség választásával 5 új tagot

delegált a testületbe.
Akik most kerültek a ve-

zetőségbe:
Robotkáné Marosi Adél,

Jakus Szeréna,
Sinkóné Freistag Viktória,

Gyurik Sándor,
Mlinárcsek Gábor.

Az ő személyükkel tulaj-
donképpen kibővült a pres-
bitérium, mert az eddigi -
egyébként jól működő -
csapat is megmaradt.

Az Egyházasdengelegi Evangélikus Egyházközség lapjaAz Egyházasdengelegi Evangélikus Egyházközség lapja
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Így a presbitériumunk jelenleg a következő összetételű:

A gyülekezet szeretetét és bizalmát jelzi az a tény, hogy a fenti tisztségviselőket elsőre,
nyílt listás szavazással 100%-os arányban megerősítette. Adja Isten, hogy megmaradjon
és gyümölcsözzön a közösség jó lelki egysége és Krisztusból fakadó szeretete. Érdemes
azt is megjegyezni, hogy a presbitérium átlagéletkora az új tagok belépésével 53-ról 49
évre módosult. Ez a lehető legjobb összetétel ahhoz, hogy érett, megfontolt döntéseket
hozzanak, kiforrott látással töltsék be hivatásukat, de benne legyen a fiatalos lendület és
dinamizmus is. 

Urunk tegye áldottá az egész gyülekezet életét, tagokat és vezetőket egyaránt.
Azzal az igével buzdítjuk őket a szent szolgálatra, amit Pál apostol mondott egykor az

Efézusban élő presbitereknek:  

“Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőjévé tett titeket a
Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten Egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.”
(ApCsel 20:28)
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Ők 5-en a legfiatalabb presbiterek. Ünnepélyes beiktatásuk 
húsvét utáni vasárnap, április 23-án istentisztelet keretében fog történni. 

Egyházas Jánosné - felügyelő
Ruga Endre - másodfelügyelő
Kárpáti László - gondnok
Király Istvánné - pénztáros
Jakus Györgyné - számvevőszéki elnök
Petrás Tiborné - számvevőszéki tag
Gyurikné Egyházas Tünde - kántor
Ruga Zsuzsa - jegyző
Zsuzsa Jánosné - "Erős Vár"
Alapítvány kuratóriumi elnöke
Egyházas Gyula - presbiter

Franka Jánosné - presbiter
Gyurik Sándor - presbiter
Jakus Gergely - presbiter
Jakus Szeréna - presbiter
Jambrik Péter - presbiter
Kovács Tibor - presbiter
Mlinárcsek Gábor - presbiter
Robotkáné Marosi Adél - presbiter
Sinkóné Freistag Viktória - presbiter
Váradi Sándor - presbiter
Zsiga Lászlóné - presbiter
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Püspökünk nyugdíjba vonulása alkalmával nem csendesen, “an-
golosan” távozott a színről, hanem illő módon elköszönt azoktól,
akiket szeretett. Ennek egyik reprezentánsa az a körlevél, amit ez al-
kalomból írt minden egyes gyülekezetnek. Olyan irat ez, amit akkor
tudunk a legjobban bemutatni, ha teljes terjedelmében közöljük.

SSzzeerreetteetttt GGyyüülleekkeezzeett!! KKeeddvveess TTeessttvvéérreeiimm!!

Egyházi törvényeink értelmében - miután betöltöttem a 67. életévemet, 16 évi
püspöki szolgálat után, nyugállományba vonulok. Ezúton szeretnék Északi Egyházk-
erületünk valamennyi gyülekezetétõl, minden kedves Testvérünktõl elköszönni.
Amikor Isten kegyelmébe ajánlom Egyházkerületünket, megköszönöm, hogy szol-

gálatomat imádságaikkal kísérték és gyülekezetükbe szolgálni szíves örömest vártak.
Köszönöm gyülekezetükért és egyházunkért hozott áldozatkész adományaikat és

életük jó példájával megmutatott tanúságtételeiket családjukban és lakókörnyeze-tük-
ben. Kérem fogadják nyitott szívvel utódom, Dr. Fabiny Tamás püspök személyét és
felelõs szolgálatát.
Áldja Isten kedves Mindnyájukat, hogy örömüket leljék az elkötelezett Krisztus-

követés vállalásában, a gyülekezet lelki-szellemi és anyagi erõsödéséért végzett szent
szolgálatban.
Kérem, hordozzanak imádságban ezután is, ahogy magam is Isten elé tárom Egy-

házunk, egyházkerületünk, gyülekezetink életét és mindennapi gondjait.

Az új püspök bemutatkozása
(A cikket kissé rövidítetten az Evangélikus Életből vettük át)

1959. február 5-én született Budapesten. 1977-82-ig végezte a
Teológiai Akadémiát, három évet Németországi tanulmányokban
töltött, kettőt pedig amerikai egyetemeken. Felső fokon beszél
németül és angolul. 

Felesége Béndek Katalin angol-német-hittan szakos gimná-
ziumi tanár. Gyermekei Blanka (1994), Márton (1996) és Lujza (2005). 

1982-86-ig Siófok, Kötcse, Balatonszárszó segédlelkésze. 1986-99 Budapest-
Kőbányán segédlelkész, majd parókus. 1999-től az Evangélikus Hittudományi Egyetem
Újszövetségi tanszékén tanít, először tanársegédként, majd tanszékvezetőként. 

1996 óta a Duna Televízió külső munkatársa. 2001-től a Magyarországi Evangélikus
Egyház sajtóbizottságának az elnöke. 

Szívügyének tekinti a határon túli magyarok, ezen belül is a magyar evangélikusok
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sorsát. Gazdag tapasztalatokat szerzett a testvérgyülekezeti kapcsolatokban, a Duna
Televízióban végzett munkája és sok-sok személyes kapcsolata során. A Magyar Evangé-
likus Konferencia ötfős előkészítő bizottságának tagja.

Aktív művelője az Országos Ifjúsági munkának. 1990-96-ig az MEE Ifjúsági bizottságá-
nak elnöke volt. 

Több könyvet, cikket, kiadványt publikált. Ezenkívül a Duna Televíziónál betöltött
munkásságából fakadóan jó néhány film készítője is.

Kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, és komoly betekintése van az itthoni
társadalmi életbe. 

Hogy értékeli Ön a magyar evangélikusság lelkiségét? Tud-e az egyház tenni valamit
abban szervezetileg, hogy a gyülekezetekben mély lelki munka támadjon?

Meggyőződésem, hogy szinte minden gyülekezetben létezik/létezhet egy olyan kis
közösség, amely imádságos lelkülettel vesz/venne részt az egyház életében. Ezek a
testvérek többnyire még az egykori ébredés (például az evangélikus evangélizáció) gyer-
mekei. Nagyon meg kell őket becsülni, hálát adva azért, hogy hitükkel, kegyességükkel a
legnehezebb időben is segítettek a gyülekezetek megmaradásában. Sajnálatos tény viszont,
hogy sok gyülekezetben kevés jele van az egészséges kegyességnek, sokszor csak a
megüresedő formaságok maradtak meg. Miként lehet ezen segíteni? Luther szava irányadó
lehet: „Ha egy kocsis megtér, azt legelőször a lovai fogják észrevenni.” Vagyis: ha egy
lelkész megtér, azt legelőször a hívei fogják észrevenni. Ezért létszükséglet a lelkésze-
vangélizáció.

Mi a véleménye a manapság gyakran előtérbe kerülő liturgiai változásról?
Emlékszem, hogy a gyenesi ifjúsági konferenciákon már a ’80-as évek elején használtuk

a 17-es liturgiát, olyan fordulatokkal, mint „az Úr legyen veletek – és a te lelkeddel”. Ha-
sonlóképpen a teológián is rendszeresek a liturgikus éneklések. A magam részéről igen
szépnek és tartalmasnak tartom a „pax”-ot, vagyis a padszomszédokkal való kézfogást a
megbékélés jegyében. Szeretem az erdélyi magyar evangélikusok gazdagabb liturgiáját is.
Mindezt csak türelmes magyarázatok kíséretében, megfelelő ütemben és kizárólag alter-
natív megoldásként tudom elképzelni.

Miben látja Ön a püspöki tevékenység lényegét?
Egyértelműen a „pásztorok pásztora” kell, hogy legyen a püspök. ApCsel 20,28

értelmében: „Viseljetek tehát gondot magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé
(felvigyázóivá) tett titeket a Szentlélek, hogy legeltességek az Isten egyházát…” Attól tar-
tok, sok lelkész érezi magát magányosan a szolgálatban. Sok a kiégés, elkopás, ellany-
hulás. A megelőző beavatkozás, jól időzített beszélgetés, személyes találkozás nagyobb
bajokat menthet meg. Bizalmi légkörben talán még időben lehet őszintén és testvéri módon
beszélni az esetleges hitbeli kétely, magánéleti válság vagy akár a lelkészi alkoholizmus
kérdéseiről. Fontos továbbá, hogy a püspök tudjon és merjen víziót megrajzolni, teológiai
kérdésekben tisztán lásson, és legyen szava a közéletben is. Eközben nem külső tekintélyre
kell törekednie. Sándor Pál filmjeinek egy-egy mondata érvényesíthető: “Kell egy csapat”,
“Egyedül nem megy”. XXIII. János pápa imádsága is megszívlelendő
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amikor „egy szikrányi humort” kér szolgálatában. Kívánatos, hogy a püspökhelyettes ne
csak névleges tisztséget viseljen, hanem legyen tényleges munkatársa a püspöknek, aki
tudatosan meg is osztja vele a feladatokat. Jóllehet a püspököt a nyugdíjas korig választják,
adódhat olyan helyzet, hogy már korábban leteszi ezt a szolgálatot és gyülekezeti
lelkészként szolgál tovább.

Hogy látja Ön az ökumené helyzetét egy olyan országban, ahol az evangélikusság
egyre inkább kisebbségbe szorul felekezeti értelemben? 

A kisebbségi lét mindig kihívást jelent: tudjuk, hogy kik vagyunk, hagyományainkra
büszkék lehetünk. A görcsös bizonyítási vágytól is meg kell szabadulnunk. A „protestálás”
eredendően nem tiltakozást jelentett, hanem tanúskodást. Jó lenne ezt komolyan venni.

Mekkora esélyt lát Ön az evangélikus gondolkodás 
megmaradására egy vallásilag felhígult társadalomban?

Nem kell a társadalmi változások után futni, nem kell mindenáron és mindenhol jelen
lenni, de megfelelő helyen és időben igenis lehet tematizálni a közvéleményt. Az eddigi,
többnyire re-aktív magatartás helyett inkább a pro-aktív lépések híve vagyok.

Mit lehetne tenni az egyház anyagi önállósodásáért? Kell-e egyáltalán ezzel
foglalkozni? Hogy lehetne jól felhasználni az egyházi vagyont?

Teljes önállósodás aligha lehetséges, hiszen az egyházak közfunkciókat is ellátnak. A
mindenkori kormánnyal való tárgyalások során azt kellene elérni, hogy a támogatás ne
hullámzó legyen, ne függjön az aktuális hatalom jó- vagy éppen rosszindulatától. Egységes
rendszerű, kormányzati ciklusokon átívelő rendszert kell kitalálni, hiszen az sem jó, ha az
egyházat a hatalom a maga tenyeréből eteti, és az sem, ha megvonásokkal bünteti. Hitéleti
téren viszont minél inkább törekedni kell az önállósulásra. Két konkrét javaslatom: 1)
belső, magyar „Partnerhilfe”, vagyis a tehetősebb gyülekezetek támogassák a kisebbeket;
2) az amerikai modell tanulmányozása, ahol lényegében a hívek adománya biztosítja a
hitéleti tevékenységet.

Lát-e esélyt a lelkészi állások anyagi stabilizálódására, esetleges új állások,
gyülekezetek alakítására? Mit lehet tenni az egymás mellett élő lelkészek nagy

jövedelembeli különbsége okozta feszültségek enyhítésére?
Nagyon jónak tartom a „piliscsabai modellt”, vagyis új gyülekezet és lelkészi állás

megszervezését ott, ahol jó esély van arra, hogy a közösség idővel megálljon a maga lábán.
Minden ismert nehézség ellenére törekedni kell a lelkészi fizetések arányosítására.

Üzenne-e valamit, elmondana-e még valamit az olvasóknak?
Hadd emlékeztessek arra, hogy az Apostolok cselekedeteiben minden jelentős döntést

imádság előz meg és kísér. Csak néhány példa: imádkoztak, amikor Barsabbás és Mátyás
között kellett választani (1,24); imádsággal és kézrátétellel bocsátották szolgálatba a hét
diakónust (6,6); Péter imádkozott, mielőtt Kornéliusszal találkozott (10,9); Barnabást és
Pált böjtölés, imádkozás és kézrátétel után indították el a misz-sziói útra (13,3). Ma is
csak az imádság nyomán születhetnek áldást hozó döntések.
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VIDINA, DECEMBER 10.: A dengelegi focistákat kerüli a szerencse, ha a szlovákokkal
mérkőznek. Pedig több magyar eskü alatt, sőt könnyes szemmel “Zlaty Blazan”-t szoron-
gatva állította, hogy a mieink voltak a jobbak. E sorok mérsékelten elfogult írója - igaz nem
fociszakértőként - de szintén így látta. Kis tanácskozás keretében kellett leszögeznünk a
mérkőzés végeredményeképpen: “nem értjük”. Annyi gólt kaptunk, hogy 20 környékén a
legtöbben abbahagyták a számolást.

Palástolhatnánk a vereséget az ősi bevált mondással, miszerint nem a győzelem, hanem
a részvétel a fontos. Hát mi részt vettünk ebben, de azért jó lett volna győzni is!

Ami nem jött be a fociban, az bejött az alkalom eredeti elgondolásában, ez a nap ugyanis a két
község közötti testvérkapcsolat ápolására lett szánva. Itt győztünk mi is a Vidinaiak is. Barátsá-
gos vállonveregetéssel, bőséges ebéddel, jó hangulattal zárult az együttlét.

GYERMEKKARÁCSONY: Nem múlhatott el a karácsony most sem a gyerekek nagysza-
bású szereplése nélkül. A karácsony egyébként is a legkisebbeknek  a legnagyobb öröm.
Ezzel a szolgálattal az ő örömükből sok átragadt az idősebbekből álló közönségre is.
Szokás szerint a gyülekezeti házban lett megtartva ez az esemény. Karácsony első napján
cca. 30 gyerek adta elő azt, amit az ünnep előtt megtanult.

KERESZTELÕ: Mindezidáig két keresztelőről adhatunk hírt, mert bár - hála Istennek -
több gyerek született az utóbbi időben községünkben, de nem mind evangélikus.

Zales Kristóf: A Zales család legfiatalabb tagja Evelin és Nándor
után a november 18-án született Kristóf. Szép, tartalmas nevet adtak
neki szülei. Kristóf annyit jelent, mint Krisztushordozó. Bizakodás-
sal vagyunk efelé a fiú felé, hogy nem csak nevében, hanem
életvitelében is Krisztus szeretetének, békéjének a hordozója lesz.
Február 12-én kereszteltük. Nevéhez méltóan jól fogadta a
keresztvizet, és csendes türelemmel viselte az alkalmat.

Bartos Eszter: Több újszülött fiú között egyedüli lányként “tartja
a frontot” a falu szaporulatlistáján a kis Eszter. December 29-én
született, január 29-én került keresztvíz alá. Keresztelését, valamint
a délelőtti istentisztelet szolgálatát Detre János esperes úr, az Aszódi
Gyülekezet lelkésze végezte. 

HHíírreekk,, eesseemméénnyyeekk
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HITTANVERSENY: Kicsit sebtében kaptuk össze magunkat az idei megyei hittan-
versenyre, ami Terényben került megrendezésre.

Sokáig úgy volt, hogy nem is megyünk, de utána mégis nekiduráltuk magunk. Két csapatot
szedtünk össze és készítettünk fel március 4-ére. A kicsikből (1-2) és (3-4) osztályos kategóriában
szerepeltettük a gyerkeket. A 3-4 osztályosok a tisztes 4. helyet érték el. A kisebbek jobbak voltak,
ők a 2. helyre küzdötték fel magukat. Olyan második helyezés volt ez, amelyben csupán egyetlen
ponttal maradtak el a győztes csapattól. Gratulálunk a versenyzőknek!

ERDÕTARCSA: Erdőtarcsára jó menni. Ez fogalmazódott
meg bennem március 18-án, mikor nemzeti ünnepünk
tiszteletére megmozdult a helyi evangélikusság és a falu egy
része. 

Fáradhatatlan gondnokunk szervező munkáját dícséri a
színes ünnepség. Részt vett rajta, és beszédet mondott a
területi szlovák kisebbség képviselője, Pleva Jánosné. Volt

benne nőnapi köszöntő, emlékezés a 48-as hősökre és megszólalt a böjti időszak evangéli-
uma is. Végül a Vanyarci hagyományőrző csoport színvonalas produkciója következett.
A néptáncosok kitettek magukért. Szlovákul és magyarul énekeltek, több táncjátékot be-
mutattak. Az ünnep vége fogadás volt a bőven terített asztaloknál, ahol oldott beszél-
getéssel, jókedvvel zárult az este.

SZUPPLIKÁCIÓ: Március 26-án szupplikációs szolgálatban Bittner
Abigél IV. éves teológiai hallgató járt gyülekezetünkben. Személyében
jól felkészült igehirdetőt kaptunk. Adja Isten, hogy lelkészi szol-
gálatában tovább növekedjen és erősödjön Isten dicsőségére.

IDÕSEK NAPJA: December 17-én - karácsonyra készülődve - idősek napja volt Dengele-
gen. Kedves gesztus, szép szolgálat ez az idősek felé,
akiknek mindenképpen jár a megbecsülés. Gyerekek mű-
sorának, Isten Igéjének, énekeknek és finom vacsorának
örülhetett az előttünk járó nemzedék. Testvérfalunk, Vidina
is képviseltette magát a jóhangulatú, szereteteljes légkörben
zajló eseményen.

1-2. osztályosok, II. helyezés
Zales Nándor, Berkes Barbara, 

Gyurik Bence, Jakub Ákos

3-4. osztályosok, IV. helyezés
Franka Péter, Berkes Balázs

Mlinárcsek Martin, Ocsovszki Dávid
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Volt módunk az utóbbi időben vendégeket látni, hallani.
Jó ez, mert új színt hoznak a közösség életébe. 

Adventi�esték

2005. november 30-án Horváth-
Hegyi Olivér lelkész úr tette tiszte-
letét és hirdette az igét
Egyházasden-gelegen. Őt püspökünk révén ismertük meg, ugyanis ő
volt az egyház első emberének személyi titkára. Feljebbvalójához ha-
sonlóan ő is szívesen és szeretettel jött közénk, amiről nemcsak igehird-
etése, de egész itt időzése tanúskodott. Ígérete szerint a jövőben sem fog

nemet mondani, ha erre a vidékre hívjuk. Élni fogunk a felajánlással!

December 7-ére női lelkészt hívtunk és vártunk, Klenóczkyné Sulyok
Anna személyében. Jött is, és hozta az egész családját, sőt a gyü-
lekezetből más fiatalokat is. Az egész csapat szolgált Isten dicsőségére,
utána egy szokatlan fordulattal nem a lelkész feleség, hanem az építész-
mérnök férj ment fel a
szószékre és hirdette az igét.
Az egyetemes papság elvét

valló Evangélikus Egyházban ez - mégha ritka
is -, teljesen szabályosnak minősül. Így mó-
dunk volt a gyakorlatban is meggyőződni
hitelveink helyességéről. Köszönjük szol-
gálataikat!

December 14-én is női lelkészt vártunk. Gulácsiné Fabulya Hilda jött
is. Hozta ugyan férjét, de ő maga végezte az istentisztelet szolgálatát. 
Hilda már nem kezdő az egyházmegyében. Jó pár éve a Terényi Egy-
házközség lelkésze, és Dengelegen sem először járt. 
Lelkészsége mellett szlovák nyelvet tanít, amiből felsőfokú képesítéssel
rendelkezik. Ezek után szinte természetes, hogy a község szlovák
kisebbségének vezetője is. Örömmel hallottuk őt, és reméljük nem
utoljára.

VVeennddééggeekk aa DDeennggeelleeggii sszzóósszzéékkeenn
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Böjti�esték

Minden böjti estén sikerült vendéget kapnunk az ige szolgálatára. 
Így minden alkalommal más szemszögből, más stílusban 

hallhattuk az evangéliumot. Vendégeink sorrendben.

Lehoczky Endre Sámsonháza és Pásztó lelkésze. Nem ismeretlen szá-
munkra, mert már más alkalommal is szolgált közöttünk. Egyház-
megyénk lelkészei között ő az, aki legrégebben van ezen a vidéken. Bár
Tótkomlósi születésű, szlovák származása révén már teljesen azonosult
a Nógrád megyei evangélikusokkal. Ő az itteni szlovákság fő moz-
gatórugója.

Szabó András testvérünket sem kell bemutatni különösebben. Vanyarci
lelkész, Nógrád-megyei esperes. A választások lecsengésé-vel már azt
is tudjuk, hogy újra őt választotta a gyülekezetek közössége esperessé
a következő 6 éves ciklusra. Gratulálunk és Urunk áldását kívánjuk
munkájára.

Blatniczky János Dániel, szügyi lelkész, aki láthatóan rendelkezik fi-
atalos jókedvvel, ami  nem csoda, hisz maga is fiatalember, igaz immár
három fiúgyermek édesapja. Ő a megye ifjúsági munkájának koordiná-
tora. Nevéhez fűződnek az ifjúsági és missziós megmozdulások sz-
ervezései területünkön.

Fatalin Helga nem Nógrád megyéből érkezett, de mégis kötődik hoz-
zánk. Hatvani parókus lelkész, aki egyik fíliánkban - Heréden - is végez
lelkészi szolgálatot. Helga Vas megyei születésű, tavalyig ott
lelkészkedett. Elmondása szerint, nem nehéz megszokni az országnak
ezt a részét sem, amit pedig Dengelegen tapasztalt Krisztusi szeretetből
az egyenesen élményszámba ment számára.

Fűke Szabolcs testvérünk a böjti sorozat utolsó vendégeként járt
nálunk. Az előzőekhez képest picivel több figyelmet szentelünk it-
tlétének, mivel nem egyszeri alkalomról van szó. Találkoztunk vele már
szószékcsere kapcsán, sőt az egyik keresztelőn keresztapa minőségében
volt jelen. Szabolcs testvérünk a megyében még “új fiúnak” számít.
Azokat illeti ez a megtisztelő cím, akik a legrövidebb ideje szolgálnak

ezen a területen. Lelkész úr tavaly lett Galgagutai parókus, bár kap-csolata a megyével
sokkal régebbi, ugyanis felesége Galgagutai születésű. Sokoldalú tehetségét dicséri, hogy
nemcsak a lelkészséghez ért, hanem zenei téren is megállja a helyét. 
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GYULAVÁRI PÁLNÉ (Franka Mária) nyitotta azt a
szomorú listát, ami 2006-ban az elhunytakról készül. Ő
volt az első evangélikus, aki az idén távozott közülünk.
Testvérünk 1925-ben született, tehát hosszú életet
tudhatott maga mögött, annak minden örömével és ke-
servével együtt. 

A Pásztói kórházban állt meg a szíve január 24-én,
80 év után. Idős napjait mozgásában korlátozva élte. Unokái, szerettei aranyoz-
ták be életét, ahogy a fotó is tanúskodik róla. Január 27-én búcsúztunk tőle.

JAKUS GYULÁNÉ (Radics Erzsébet) testvérünk azok közé tar-
tozott, akik alaposan el voltak látva mindenféle orvosi lelettel,
vizsgálati és kezelési papírokkal. Megtört egészséggel élt,
különösen utolsó évei voltak nehezek. Ekkor már rászorult
hozzátartozói gondozására, ápolására, akik ezt szeretettel
végezték. 

Életében sok minden érte őt is, legsúlyosabb ezek között
minden bizonnyal férje, és középső lánya halála volt. Másik lánya súlyos
betegségéről és kórházi ápolásáról még tudott, de halálhírét már nem kellett
elviselnie. Három nappal megelőzte gyermekét ezen az úton. Testvérünk 1931-ben
született Kisbágyonban, 2006. február 20-án fejezte be életét a Hatvani kórházban.

Fiatalon - legalábbis a többiekhez képest - ment el MOL-
NÁRNÉ JAKUS ILONA testvérünk. 3 nappal édesanyja halála
után érte őt a végzete. Erős betegség tette tönkre egészségét.
Élete sok próbával volt tűzdelve, amik elvitték erejét. Jó
képességű, tehetséges ember volt. Komoly iskolázottsággal
és munkájában felelős pozícióval rendelkezett. Kár érte. Már-
cius 3-án temettük, 55 éves korában.

CSEPELA JÓZSEF testvérünk azok közé a figyelemre méltó
öregek közé tartozott, akik sokat megértek, sokat láttak, és
sokat kibírtak. 7 gyermekes családból származott, ő volt a
legidősebb. 22 évesen esett orosz fogságba, ahol éveket
töltött. Itthon semmit nem tudtak róla, már rég elsiratták, de
egyszer csak lefogyva, összetörve mégis hazajött.

1947-ben között házasságot, amelyben 3 gyermeket nevelt
fel. Gépkocsivezetéssel kereste kenyerét.

Agyvérzés vitte el 2006. március 1-én. Egy év kellett volna, hogy szeretett fe-
leségével gyémántlakodalmat üljenek. 59 évig voltak házasok. Urunk úgy en-
gedte, hogy Juli néni csak az emlékeivel ünnepelje a 60. évet. Bízunk benne, hogy
megéli, és szerettei kárpótolják valamelyest a gyász hordozásában.
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Evangélikus lapról lévén szó, római katolikus testvéreinkről nem

szoktunk írni, most mégis kivételt teszünk két okból: 
1. ZSIGA JÁNOSNÉ (Zifcsák Ilona) édesanyja, nagymamája, sőt déd-

nagymamája volt olyanoknak, akik közösségünk építő tagjai. Rájuk
való tekintettel emlékezünk elhunyt szerettükre. 

2. A falu legidősebb embere volt. Emellett a tény mellett nem
mehetünk el szó nélkül, mert 94 év figyelemre méltó idő. 

Alig egy hétig volt üknagymama. Március 11-én született Gergő nevű legifjabb utóda,
ő pedig 19-én elment az örök hazába. 

3 gyermeket nevelt fel. Egyik fia 20 évesen bányaszerencsétlenségben vesztette életét.
4 unoka és 8 dédunoka vette körül.

Testvérünk Palotásról származott, és komoly hitet hozott magával. A Római Katolikus
Egyház aktív tagjának számított, hitét hűséggel ápolta, egyházát minden erejével építette.
Isten áldja meg emlékét közöttünk.

CSIZMÁR JÓZSEFNÉ (Gubik Erzsébet) Vanyarcról származott el
olyan régen, hogy már teljesen Dengeleginek számított. 1923-ban
született, ő sem élt jobb és nyugodtabb életet, mint sokan mások.
Nem is akármilyen módon próbálta meg őt az élet. 82 év alatt több-
ször sírt szerettei koporsója fölött. Elveszítette férjét, egyik fiát, és
unokája is tragikusan végezte. 

Ennek ellenére jól tartotta magát, egyedül is képes volt ellátni ház-
tartását, gondoskodni magáról. Csak az utolsó néhány hónapban kezdett leépülni. Gyer-
mekei magukhoz vették, de a pesti panellakás nem az ő életformája volt. Pásztóra került,
onnan a Gyarmati kórházba, ahonnan már nem volt visszaút számára, csak előre az Isten
világa felé. Március 21-én fejezte be életét. Személyében csendes, élő hitű egyházta-
gunkra emlékezünk.

Óriási részvét mellett kísértük utolsó útjára 2006. április 6-án
KOTASZ ISTVÁNNÉ (Marosvölgyi Erzsébet) testvérünket, akit
ereje teljében ragadott el a halál. Valami egészen különös
betegséget kapott, aminek nem-hogy a gyógymódját nem is-
merik, de az eredetéről is alig tudnak valamit. Alig három hónap
leforgása alatt, szinte óráról-órára épült le. Először december
közepén lett rosszul a munkahelyén, karácsonykor már kissé la-

bilis volt a mozgása. Szilveszterkor még ő főzött a családjának, de utána felgyorsultak az
események körülötte. Szinte három hét alatt romlott le az állapota. Február elején került
a Honvéd kórházba, de akkor már járni sem tudott. Az utolsó hat hetet öntudatlan
kómában töltötte, így érte végzete április 2-án.

Óriási veszteség férjének, aki maga is nagybeteg hosszú évek óta, de ugyanúgy sirat-
ják gyerekei, unokái, hozzátartozói, és mindenki aki ismerte, szerette.

Munkahelyén kiváló dolgozónak számított. Ezt igazolja, hogy egy busznyi kollegája
jött a temetésre kegyeletét leróni. Sírjára rengeteg virág került. Isten tegyen békét a síró
szívekben!



A 2006-os esztendőben Egyházasdengeleg kapta meg a jogot és lehetőséget arra, hogy
az évente megrendezendő megyei kórustalálkozómegyei kórustalálkozó színhelyéül szolgálhasson. Olyan
gyülekezetek vesznek részt ebben az “akcióban”, akik maguk is rendelkeznek működő
énekkarral. Mivel nekünk van ilyenünk, ezért lehetünk rajta a listán. Hamar kiderült azon-
ban, hogy egy ekkora volumenű alkalom megtartásához az Egyházasdengelegi   templom
túl kicsi. A gyülekezet és a vendéglátásban ügyködők ugyan simán ellátnák a várhatóan
érkező bő 300 embert, de a templom befogadó kapacitása ezt nem bírja el. Márpedig az
énekkarok templomban adják elő produkciójukat. Így jött az ötlet, hogy a szomszédos
Sziráki Gyülekezettel összefogva vállaljuk fel az eseményt. Az ottani temp-lom Nógrád
megye második legnagyobb építménye. 

A hagyományosnak mondható énekkari szolgálatok mellett minden bizonnyal az alkalom
csúcspontjának ígérkezik jeles vendég szolgálata. Ez nem más, mint az Egyházkerület újon-
nan beiktatott vezetője dr. Fabiny Tamás püspök úrdr. Fabiny Tamás püspök úr. Meghívása abból az apropóból
történt, hogy az ilyen alkalmakon egyébként igével szolgáló helyi lelkész nem ragaszkodott
túlzottan ehhez a hagyományhoz, így a kórustalálkozó koordinálásáért felelős megyei vezető
bedobta a nagy ötletet: “Akkor hívjuk meg a püspököt.” Ennyi a története annak, hogy
Szirák újra püspököt vár. Úgy tűnik elkíséri őt édesapja is, id. dr. Fabiny Tiborid. dr. Fabiny Tibor, aki
kiváló történész és Szirákhoz személyes szálak is fűzik, ugyanis a Johannita rend tagja,
valamint a sziráki Teleki család életének egyik fő kutatója. 

Az esemény pünkösd második napján du. 3 órakorpünkösd második napján du. 3 órakor kerül megrendezésre. A más-
fél-két órásnak tervezett alkalmat szeretetvendégség követi a parókián. 
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Vasárnap 1100 Istentisztelet
Hó 1. vasárnapján

Úrvacsorai Istentisztelet

Szerda 1800 Istentisztelet
adventi időszakban

Leánygyülekezetekben
Hó 2. vasárnapján

Erdőtarcsa: 1500 Istentisztelet

Hó 2,3,4. vasárnapján
Heréd: 1400 Istentisztelet
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Munkánk segítésére tisztelettel kérjük és fogadjuk lapunkkal kapc-
solatos észrevételeiket, tanácsaikat, javaslataikat, sőt aktív
közreműködésüket is cikkek, írások formájában. Szívesen várunk
minden olyan anyagot, ami az újságban közzétehető. 
Lapunk már az in-
terneten is megte-
kinthető a
gyüleke-zet saját
honlapján belül.

� Rákóczi út 31.  � 06-20-965-1631
E-mail: edengeleg@lutheran.hu, 

zoltan.bartos@lutheran.hu 
Web: http:\\egyhazasdengeleg.lutheran.hu


