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A karácsony esti igével bocsátjuk útra, és ajánljuk testvéreinknek 
a Dengelegi Evangélikus élet legújabb számát!

Jócskán felhalmozódott azoknak a témáknak a száma, amiről ebben a lapban írni szok-
tunk, illetve írni illik. Ennek egyik oka - mint, ahogy sokat beszélünk is róla - felgyor-
sult életünk, ami magával hozza az események gazdagságát. Való igaz, hogy nagyon
sokan felpörgött módon élünk, és ebben bizony a történések is sűrűbben peregnek. 

Másik jóval prózaibb oka a lap későbbi kiadásának egy technikai természetű hiba. Az
a nyomtató, amit a kezdetektől fogva használtunk, és amin az eddig kiadott újságok
több mint húszezer (!) oldala készült, egyre nehezebben vette az akadályokat, majd vég-
leg feladta a harcot. Új berendezés vásárlására szorultunk, amit csak most tudtunk
eszközölni. Ennek birtokában adjuk újra szeretettel testvéreink kezébe a közösség
életéről szóló újságot. 

Új egyházi évet kezdünk, ezt jelzik adventi alkalmaink és a közeledő karácsony. Isten
házában ehhez mért ünnepléssel készülünk. Az előző években “Adventi esték” címén
tartott szerdai alkalmaink idén is megmaradnak (fél 6 óra, templom), de mindezt
kibővítjük egy advent eleji három napos evangélizációval. December 9-11-én kerül
erre sor, amikor is Horváth Hegyi Olivér püspöki titkár és Szőkéné Bakay Beatrix
Ősagárdi lelkész fogja az igét hirdetni közöttünk. Pénteken és szombaton fél 6-kor,
vasárnap pedig a megszokott 11 órakor kezdünk a templomban. 

Karácsony szentestéjén 17 órakor, első napján pedig délelőtt 11 órakor lesz ünnepi
istentiszeletünk. Ugyanez nap délután 16 órától a gyerekek karácsonya kerül megren-
dezésre a gyülekezeti házban. 

Alkalmainkra mindenkit nagy szerettel hívunk és várunk.

Istentől megáldott boldog Karácsonyt és örömteljes
Új Esztendőt kívánunk kedves olvasóinknak!

“A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát.”
(Ézsaiás 9:1)



PRESBITERIKTATÁS: 2006. április
30-án presbiteriktatás volt
Egyházasdengelegen. Az Evangélikus
Egyház hat évente megújítja tiszt-
ségviselőit, ennek keretében történt ez
az esemény is. A megújítás örven-
detes módon, nem a régiek lecse-
rélését jelentette, hanem a szol-

gálatukat régóta hűséggel végzők mellé újak felvételét. Így inkább helyesebb lenne pres-
biterfrissítésnek nevezni. 

Hét testvérünk állt oltár elé, és részesült a szolgálatra való kirendelésben: Gyurikné
Egyházas Tünde, Gyurik Sándor, Jakus Szeréna, Király Istvánné, Mlinárcsek Gábor,
Robotkáné Marosi Adél, Sinkóné Freistag Viktória.

Király Istvánné pénztárosi, Gyurikné Egyházas Tünde pedig a kántori teendőket vállal-
ta.

Életükre, munkájukra Urunk áldását kívánjuk.

ESPERES ÉS FELÜGYELÕ IKTATÁS:
Május 14-én nagy esemény színhelye volt a
Vanyarci gyülekezet. Az Egyházmegye
esperest és megyei felügyelőt iktatott, az
újraválasztott Szabó András és Pozsonyi
Anna testvérek személyében. Az ünnep
értékét növelte, hogy az alkalmon jelen volt
Egyházkerületünk új vezetője, Dr. Fabiny
Tamás püspök. Az igehirdetést és az iktatás
szolgálatát is ő végezte. Érthetően sokan jöttek össze a megye minden részéről. 

Szabó András esperes úr számunkra közeli ismerős, hisz nemcsak esperesi minőségben,
hanem helyettesítő lelkészi szolgálatban is többször járt gyülekezeteinkben.

Urunk áldását kívánjuk az egyházmegye régi-új vezetőire.

ESKÜVÕ: (Május 20, Rákospalota) Franka Natália,
hosszú évek óta hűséges kántorunk férjhez ment.
Amikor ezt mondjuk, egyik szemünk sír a másik
nevet. Nevetünk, mert együtt örülünk vele-velük.
Sírunk ugyanakkor, mert elvesztettünk egy hűséges
szolgát. Nati ugyanis férjével együtt Pesten él. Sajnos
falvaink fiataljai közül sokaknak ez a sorsa, ezért meg
se lepődünk különösebben, ha valaki itthon tart
esküvőt, mert a szíve ideköti, de utána elmegy, mert
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munkát nem talál errefelé. Natinál - bár nagyon szerette volna - még az esküvő sem
itthon volt. Családja és lehetőségeik Rákospalotára kötötték őket, így az ottani evangé-
likus templomban fogadtak hűséget egymásnak Isten színe előtt. Természetesen csak a
templom volt más, a gyülekezetet azok képezték, akik között Nati szolgált. Jöttek a den-
gelegiek énekkarostól (ennek ő is hosszú időn át tagja volt), szirákiak és erdőtarcsaiak. 

A kántorunk iránti tiszteletből fokozni próbáltuk a hazai hangulatot, ezért elvittük neki
itthonról a gyertya lángját Palotára. Indulásnál azon az oltáron gyújtottunk meg egy
mécsest, amely előtt szolgált, majd az esküvő elején erről lobbantottuk lángra az ottani
oltárgyertyákat. 

Istennek hála a kántori szolgálatban van utánpótlás, de Nati mégis hiányzik. A hűsége,
és áldozatkészsége olyan példaértékű, hogy tanítani lehetne. Kevesen tudják róla, hogy
már házasságkötése előtt is Pesten lakott munkája miatt. Onnan buszozott ki minden
vasárnap közénk, hogy orgonáljon. Volt, amikor szüleihez sem volt ideje beköszönni,
csak jött, elvégezte szolgálatát és a következő járattal ment is vissza. Tette mindezt be-
csülettel Szirákért, és a három fíliáért, Kisbágyonért, Herédért és Erdőtarcsáért. Soha
nem panaszkodott, soha nem fordult meg a fejében, hogy ezért a pár emberért nem
utazik vasárnap reggel több, mint 100 km-t. 

Hűségéért Szirák és a fíliák örökös tagjává fogadták Franka Natáliát. Urunk áldása
legyen rajta és férjén, Kiss Tiboron és utódaikon is. Kántorunk házasságkötése utáni
hitavalos neve: Kissné Franka Natália.

Lapzárta előtt nem sokkal kaptuk az örömteli hírt, hogy a "nagykántornak" "kiskánto-
ra" született. Lilinek hívják a csöppséget, aki ugyan zenei előképzettség nélkül, de
anyjától örökölt énektehetségével betölti a család csendes pillanatait…

Ehhez kapcsolódik: Tudva levő, hogy Natália Szirák és az összes fília kántori szol-
gálatát ellátta (Kisbágyon, Heréd, Erdőtarcsa). Leköszönésével zökkenőmentes volt a
kántorváltás - Istennek hála. Szirákon Györki Andrea, a fíliákban pedig Bartos Mónika
végzi ezt a szolgálatot. Mindketten a Fóti Kántorképző növendékei.

MEGYEI KÓRUSTALÁLKOZÓ:
Ennek a hagyományosan pünkösd

másnapján tartandó megmozdulás-
nak az idén a patinás Sziráki temp-
lom adott otthont. Mindenképpen jó
döntésnek minősült a helyszín, mert
a helyiség mérete, akusztikája és
nem utolsó sorban hagyománya erre
alkalmassá teszi. És hogy mindezt
tetézte a püspök jelenléte, szolgálata,
az már tényleg "hab a tortán". 

Délután csordulásig megtelt a   templom, és ritkán tapasztalt forgalomsűrűség volt a
faluban. A megye 22 egyházközségéből 7-nek van működő énekkara, Egyházasdenge-
leget is beleértve. Persze nem csak onnan jöttek busszal, autókkal, ahol kórus van. Az
érdeklődés sokakat vonzott helyből és más gyülekezetekből.

A Galgagutai és Dengelegi 
énekkar közös szolgálata



Dr. Fabiny Tamás püspök úr szolgálatával kezdődött, majd az énekkarok fellépésével
folytatódott a délután. Az ének-zene kedvelők tobzódhattak az élvezetekben, mert volt
többféle stílus, összetétel mindenki kedvére. 

A derék Dengelegi asszonyok - a hátuk mögött három férfihanggal - szokás szerint
most is jól állták a sarat és énekeltek az alkalom örömére, valamint Istenünk dicsőségére.

ASZÓDI ÉNEKKAR: Június
11-én délután az aszódi
gyülekezet énekkarát láttuk
vendégül lelkészükkel együtt.
Régóta érett ez az alkalom,
mert a helyi lelkész aszódi
múltja miatt jó kapcsolat van a
két egyházközség között, amit
csak fokoz, hogy mindkét
helyen működik énekkar. Persze az aszódiak többen vannak, kiváló szinten énekelnek
Tar Gábor ének-zene tanár vezénylete alatt, de azért mi sem panaszkodhatunk. Végső
soron kórusok nem szoktak versengni egymással, csak Isten dicsőségére törekednek
szolgálatuk által. Ezen a palettán pedig ugyanúgy helye van a kiváló profiknak, mint az
egyszerűbben, de mégis tiszta szívvel éneklő csapatnak. Isten szívünk szándékát értéke-
li és nem vár teljesíthetetlen feladatokat tőlünk. Ennek jegyében volt együtt a két
gyülekezet együtt a temp-lomban és utána szeretetvendégségben. Az igét Detre János
esperes úr hirdette, és énekkari művek gazdagították az istentiszteletet.

ÖKUMENIKUS TANÉVZÁRÓ & HAZAVÁRÓ JUNIÁLIS:
Június 17-én lett vége 2005/2006-os iskolaévnek.

Ezen a napon már csak
ünnepi kinyilvánítása
történt ennek a ténynek
a római katolikus temp-
lomban. Igével és szen-
táldozással mondtunk
hálát Istennek az elmúlt
10 hónapban történ-
tekért. 

Az istentiszteletet kö-
vetően megkoszorúztuk
a hősök emlékművét,
majd komolyzenei kon-
certre került sor a tem-

plomban. Ez a hagyományos “menetrend” volt a
felvezetője idén is a már 10. évét ünneplő Hazaváró
Juniálisnak. 
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Szombaton az elmúlt évekhez hasonlóan pezsgő vidámságban és örömben volt együtt
a falu apraja-nagyja az iskolakertben, és vett részt a legkülönfélébb játékokban,
vetélkedőkben, műsorokban. 

TETÕFELÚJÍTÁS A PARÓKIÁN:
Idén tettünk pontot a tavaly már
befejezettnek minősített paróki-
afelújításra. Akkor anyagiak
hiányában a megromlott tetőfe-
déshez nem tudtunk hozzányúlni.
A Nógrádi Egyházmegye támo-
gatása tette lehetővé, hogy ezt a
feladatot is letudjuk. Kmety
Mihály béri vállalkozó és csapa-
ta végezte el a munkát, augusztus
második felében.

LÁTOGATÁS A VIDINAI TESTVÉRFALUBAN: A két
község közötti szokásos kapcsolatápolás történt
augusztus 19-én Vidinán. Az idő kedvezett az útnak
és a szabadtéri programoknak egyaránt. Jó hangulat-
ban, békében, kellemes időtöltésben telt ez a nap.

ÖKUMENIKUS TANÉVNYITÓ: Szeptember 3-
án szokásainknak megfelelően ökumenikus
istentisztelet keretében nyitottuk meg az új
tanévet. 

Római katolikus részről Hupka József
plébános szolgált igei útmutatással. A
2006/2007-es tanévben az óvodai oktatással
együtt több mint 30 gyermek részesül
evangélikus hitoktatásban. Ezen belül örven-
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detes módon konfirmációra is készülnek néhányan. Egész pontosan 6 gyermek "gyűri" a
konfi tananyagot, hogy mind jobban megfelelhessen a jövő tavasszal esedékes vizsgán.
Foglaljuk imádságainkba a tanuló és hitük megerősítésére készülő fiatalokat.

Konfirmandusaink lesznek 2007-ben: Falta Richárd, Gyurik Péter, Kovács Elizabeth,
Sárközi Adrienn, Tagaj Máté, Urbán Kinga.

ÜNNEPÉLY: Október 1-én helyhatósági választások voltak országszerte, amiből
Dengeleg sem maradt ki. A megmérettetés eredményeként állt össze egy új faluvezetői
stáb. Élükön - a 16 év becsületes szolgálat után leköszönő - Kovács Tibor után Zsiga
Tamás lett a polgármester. 

Az esemény mellett az egyházak sem mentek el szótlanul. Ökumenikus ünnepet
szerveztünk a képviselőtestület tagjainak istentiszteleten történő megáldására. Ezzel nem
a politikába akarunk beleszólni, csupán jelezzük, hogy valójában a politika és a vallás
nem különíthető el egymástól, hisz ugyanazok az emberek járnak templomba, akik a
közéletet is alakítják. Az Úristen arra akar
vezetni minket, hogy keresztyénként és
hétköznapi polgárként egyaránt tisztességgel
álljuk meg a helyünket. 

Így jött létre tehát ez a rendhagyó isten-
tiszteleti alkalom, ahol Urunk áldásában
részesítettük azokat, akik a falu élén állnak.
Mottónk: ha ők vállalták, hogy szolgálnak a
községért, mi vállaljuk, hogy értük imád-
kozunk és rájuk áldást adunk. 

Vezesse őket kegyelmes Istenünk bölcsességben és alázatban, hogy amit tesznek, abból
származzon Isten dicsősége és váljon a település javára.

Községi Önkormányzat: Kovács Tibor alpolgármester, Képviselők: Berkes Balázs,
Mosonyi Krisztián, Kovácsné Freisták Magdolna, Jakus Árpádné

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat: Kovács Tibor, Gyurikné Egyházas Tünde,
Egyházas Gyula, Jakus Árpádné, Sinkóné Freistag Viktória

Cigány Kisebbségi Önkormányzat: Oláh Tivadar, Berki Olivér, Bangó Renáta,
Dombi Csaba, Vácz János

PÜSPÖK KISBÁGYONBAN: November 5-
én az Északi Egyházkerület püspöke Dr.
Fabiny Tamás Kisbágyonban járt a frissen
újjáépült templom felszentelése végett. A
gyülekezet szűkös imaterme, a mellette lévő
lakóépület átalakításával templommá válto-
zott. Ez a nagystílű munka Kopka László, a
gyülekezet felügyelőjének adakozása lévén
jöhetett létre.
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A régi mondás szerint a remény hal meg
utoljára. Istennek hála, hogy a gyülekezet
jövője iránti reménységünk a haldoklás
pozíciójából sokkal előkelőbb helyre lépett
a közelmúlt keresztelői kapcsán. Örven-
detes módon tavasztól ez idáig 6 gyermek
részére szolgáltathattuk ki a keresztség

szentségét. Szokatlan ez, mert a falu fogyása révén gyerekből is kevesebb van. Öröm,
hogy ez a statisztika új irányba látszik elmozdulni. 

A hat gyermek közül csak ketten élnek helyben, hárman Palotásan, egyikük pedig
Turán lakik, de kötődésük szoros az anyagyülekezethez.

Szeptember 9-én szüleik és keresztszüleik három gyermeket hoztak az oltár elé.
Koruk szerint a legidősebben kezdtük a keresztelést, így elsőként a kissé megszeppent
Lili, majd az örökmozgó Jázmin, és végül az eseményeket csendesen fogadó Bence
került keresztvíz alá.

Október 29-én nyílt meg újra a keresztelőmedence teteje, amikor Thúroczi Timont
hozták a szentség felvételére. Ő az Egyházközség legfiatalabb tagja jelenleg.

November 5-én Pavkó Rékának és Mosonyi Márknak örült a gyülekezet. Réka
koránál fogva már próbált az eseményekbe beleszólni, de a szelíd apai invitálásnak
engedve ő sem maradt le a keresztvízről. Az egészen ifjú Márk pedig békés szu-
nyókálással válaszolt arra a tényre, hogy keresztyén lett.

Kereszte
lõ

Sárközi Lili Pozsonyi Jázmin Sümegi Bence

Mosonyi MárkPavkó RékaThúróczi Timon
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Május 27-én Balassagyarmaton nagy temetés volt. Garami Lajos nyugalmazott espe-
restől búcsúzott az egyházmegye. Nekünk Dengelegieknek még ettől is többet jelentett,
mert Garami tisztelendő úr, itt volt lelkész több, mint 20 évig. A mai időseket, és
idősödők jó részét ő konfirmálta, eskette, keresztelte. A gyülekezet túlnyomó több-
ségének személyes emléke fűződik hozzá. Garami esperes úr 81 éves volt. Szellemileg
friss és ép maradt haláláig, csak a teste tört meg. Dengelegről autóbusznyi nép ment a
temetésre, elbúcsúzni hűséges pásztorától. Búcsúnknak és szeretetünknek egy marék
otthoni földdel adtunk nyomatékot, amit jelképesen a sírjára helyeztünk. Tettük mindezt
azért, mert a miénk volt. Őrizze örök álmát a dengelegi föld is!

"Az igazak emlékezete legyen áldott!"

A következőkben közreadjuk azt a memoárt, ami koporsója fölött 
elhangzott, Bartha István balassagyarmati lelkész által.

��GARAMI LAJOS (1924-2006)GARAMI LAJOS (1924-2006)
Garami Lajos nyugalmazott esperes életútja 1924-ben kezdődött Jobbágyiban.

Tanulmányait Szirákon és az aszódi Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnáziumban végezte. Teológiai
tanulmányait 1946-ban fejezte be Sopronban.
Ordass Lajos püspök a balassagyarmati templom-
ban szentelte lelkésszé két társával együtt 1946.
augusztus 18-án. Szolgálatát is itt kezdte meg
segédlelkészként, majd a Luther Otthon prefek-
tusa lett, ezután pedig Tatabányán vallástanár.
1949-től folyamatosan Nógrád megyében szol-
gált: 1973-ig az egyházasdengelegi
gyülekezetben, ezt követően pedig - Szabó József
közvetlen utódjaként - Balassagyarmaton. 

Két cikluson át volt az egyházmegye esperese.
Nagy szerepet játszott a történelmi egyházak
közötti jó kapcsolat kialakításában, aktívan részt
vett az ökumenikus imahetek szervezésében.
Évtizedeken át az Északi Egyházkerület
lelkészképesítő bizottságának tagjaként szolgált.
Nemcsak kortársaival, hanem a fiatalabb

nemzedékek tagjaival, az egyházi vezetők többségével és a diakónia területén szol-
gálókkal is baráti kapcsolatokat ápolt.

Első felesége elvesztése után már nem vállalta az esperesi szolgálatot, majd 1995-ben
nyugalomba vonult. Élete alkonyának társát Gyarmati Mária személyében találta meg,
akinek a fiát sajátjaként szerette. 2003. január 29-én a "Civitas Fortissima" emléknapon

A Dengelegi oltár előtt 2005-ben
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Balassagyarmat város Önkormányzata Pro Urbe díjjal tüntette ki.
Utolsó éveit csendes derűvel töltötte balassagyarmati otthonában feleségével, aki

betegségében hűségesen mellette állt és
gondoskodott róla. Ekkor már nem vállalko-
zott szolgálatokra, hosszabb utazásokra, de
az elmúlt évben egykori egyházasdengelegi
konfirmandusai meghívásának nem tudott
ellenállni. A találkozás nagy örömöt jelen-
tett számára. Közös élményeik között
felelevenítették az egykori futball-
mérkőzések hangulatát is.

Egyházi ünnepek alkalmával családi kör-
ben, lelkésztársakkal, őt rendszeresen láto-
gató gyülekezeti tagokkal együtt vett úrvac-
sorát. Jó kedélyét, humorát, egyháza iránti
szeretetét az utolsó percig megőrizte.
Betegségei felőrölték gyengülő szervezetét,
és 82 esztendős korában - szeretteitől mind-
végig körülvéve - fejezte be földi pályáját.
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem
tanévzáró ünnepségén sajnos már nem
vehette át személyesen évfolyamtársaival

együtt a nevére kiállított emléklapot, amely hatvan évvel ezelőtt befejezett tanulmányai
emlékére készült. Ravatalánál D. Szebik Imre nyugalmazott püspök hirdette a feltá-

madás igéjét 2Tim 4:7-8 alapján: “Ama
nemes harcot megharcoltam futásomat
elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre
eltétetett nekem az igazság koronája, ame-
lyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama
napon...”

Az emlékezetes foci...

Az utolsó áldás... ... és az utolsó pillantás.
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LAUKÓ JÁNOS testvérünk 71 földi esztendőt kapott az élet
Urától. Családszerető, jóindulatú ember volt. Aktív idejét a
Tsz-ben traktorosként töltötte. 

Betegségre kevésbé volt fogékony, élete végén azonban
különféle nyomorúságok kerítették hatalmukba. 9 éve
szívritmusszabályzót viselt. Agyvérzés érte. 

Utóbbi két év volt számára a legnehezebb. Daganat kínoz-
ta, ennek ellenére csak a végső hónapban lett ágyban fekvő és szorult ápolásra. 

2006. május 18-án fejezte be életét Egyházasdengelegi otthonában 71 esz-
tendős korában.

Temetés padlógázzal... 
Furcsa cím egy temetési híradásban az ilyen, de mégis

igaz. Párját ritkító végtisztesség, ahol versenyautó - nyitott
kipufogóval - padlógázzal harsog a nyitott sír fölött. 

Márpedig ez történt Szirákon 2006. június 9-én, IFJ.
BAKONYI TIBOR testvérünk temetésén. Senki nem ütközött
meg ezen, sőt inkább a kegyeletet erősítette, ugyanis Tibor
évekig autóversenyző volt. Ezek után szinte természetes,

hogy versenytársai így búcsúznak tőle. Ha a katonának jár a díszlövés koporsó-
ja fölött, a zenésznek jár a zenekar, akkor az autóversenyzőnek 150 lóerő
dübörgése dukál. Bármilyen megható ez a tiszteletnyilvánítás, a puszta tény
mégis nagyon megrázó. 

Bakonyi Tibor testvérünk mindössze 33 éves volt. Szívinfarktus végzett vele. 4
éves kislány maradt árván utána, aki a maga ártatlanságában szívbemarkoló
módon még egyszer utoljára megérintette apukája koporsóját a hantolás előtt,
így búcsúzott tőle. Ő még nehezen fogja fel, hogy nem láthatja többé. 

Szirákon temettük, óriási tömeg részvéte mellett.

RUGA MIHÁLY: Néhai Ruga Mihály és Penderik Mária
elsőszülött gyermekeként látta meg a napvilágot
Egyházasdengelegen 1935. december 19-én. Itt cseperedett
fel, és itt kötött házasságot 1958-ban Mlinárcsek Ilonával. 

Magasan képzett ember volt, vegyipari technikumot és
számviteli főiskolát végzett. Foglalkozása révén már 1964-
től Bátonyterenyén éltek. 

70 éves kora ellenére jó egészségnek örvendett, ezért döbbentett meg a hír:
autóval hazafelé tartva hirtelen és váratlanul szívinfarktus döntötte le lábáról.
Családja és szerettei úgy látták jónak, hogy ott legyen örök nyugalomra
helyezve, ahol született. Ezért ősei földjén Egyházasdengelegen temettük június
23-án. 
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MAKSZI IMRE testvérünk Békéssámsonon született 1942.
július 13-án. Tanult szakmája víz-gázszerelő, de gépkocsi-
vezetőként dolgozott. Így került az ország északi részébe a
délen fekvő Békéssámsonból. Itt ismerte meg feleségét, és
ez végleg ehhez a vidékhez kötötte. Az Egyházasdengelegi
Evangélikus Templomban pecsételték meg házasságukat
1962. augusztus 18-án, majd feleségével Lőrinciben

telepedtek le. Szívbetegség végzett vele életének 64. esztendejében. Felesége,
2 gyermeke és 7 unokája gyászolja. Temetése 2006. augusztus 11-én volt
lakóhelyén. 

FILCSIK ANDRÁS testvérünk Vanyarci származású volt, ott
látta meg a napvilágot 1935-ben. Meglehetősen hányatott
gyerekkor adatott neki. 6 éves korában édesanyját, 15 éves
korában édesapját veszítette el. Legöregebb bátyja nevelte
és még arra is segítette, hogy Kürtön gépkezelő iskolát
végezhessen. 1957-ben házassága révén került Bérre. 30
évig raktárosként dolgozott Pásztón a gabonatárolóban. Jó

ideje élt már egyedül. 
Semmi nem utalt arra, hogy a véghez közeledne. Halála előtti napon még

önállóan átjött Dengelegre családjához. Váratlanul tört rá a halál október 30-án.
Gyermekei Egyházasdengelegre hozták eltemetni, mivel Béren jóformán senki-
je sem volt. November 2-án kísértük utolsó útjára.

Elhunyt testvéreinket a feltámadás Elhunyt testvéreinket a feltámadás 
és örökélet reményében gyászoljuk.és örökélet reményében gyászoljuk.
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2006. november 1-én együttesen is 
megemlékeztünk szeretteinkrõl a 

temetõkertben az alábbi Ige mellett:

“Várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy
Istenünk és Üdvözítõnk Jézus Krisztus dicsõségé-
nek megjelenését, aki önmagát adta értünk,
hogy megváltson minket minden gonoszságtól,
és megtisztítson a maga népévé.” (Tit 2:13)
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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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FFeellhhíívvááss ****** FFeellhhíívvááss ****** FFeellhhíívvááss
Szeretettel tájékoztatjuk testvéreinket, hogy a Dengelegi Evangélikus Élet című lap

továbbra is ingyenes marad. Mindenki szabadon elviheti, és annyit vihet, amennyit kér.
A technika korszerűsítése miatt azonban úgy gondoltuk, hogy a jövőben nem zárkózunk
el az erre a célra szóló adományok elfogadásától. Arra kérjük testvéreinket, akik anyagi
módon kívánják segíteni az újságírást, felajánlásukkal a gyülekezet pénztárosát  keressék
meg. Ő a szabályosan bevételezett céladományt számlák ellenében fogja kifizetni. Ami
az ilyen kiadások között szerepelhet, az kizárólag műszaki természetű, pl. papír,
nyomdafesték vagy mint most legutóbb, nyomtató… 

Mindenki adományát szeretettel köszön-
jük! Ezen kívül, amire igazán szükségünk
lenne, és amit nem először kérünk, az a tar-
talom összeállításába való bekapcsolódás,
tehát cikkek, írások, ötletek, amit megje-
lentethetünk.

És végül fogadjanak egy “lazább” hangvételű verset karácsonyra. 
Szerzője Dr. Kovács Árpád belgyógyász adjunktus.

Ünnepi meglepi

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

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

Meglepetés, karácsonyfa.
Mit hozzon a Jézuska?

Lakás, kocsi, nyaraló,
Drága bóvli sose jó.

Kérnék kevesebb hájat,
vagy egy új májat,

Sok-sok milliót hozhatna,
De ha lehet dollárban.

Sajna, ezek elérhetetlenek,
így csak egy kis 
szeretetet kérek.


