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a 2007. évben megjelenő 
első lapszámunkban.

Évfordulót követően az újság egy részét az elmúlt év értékelése, statisztikák és jövőbe-
tekintés teszi ki. Emellett természetesen olvashatnak egyéb ismeretgazdagító és
léleképítő cikket a szokásos híradásokkal együtt, amihez kellemes időtöltést kívánunk!

20072007
Húsvét közeledtével áldásokban gazdag ünneplést kívánunk testvéreinknek a
feltámadás reményében. Érdekességként említjük, hogy a korabeli
Krisztushívők húsvét tájékán úgy köszöntötték egymást “Feltámadt az Úr!” -
erre a válasz az volt: “Bizonnyal feltámadt!”. Ők még a mindennapi köszön-
téseikben is arról emlékeztek, hogy élő Jézusunk van. Járja át a mi bensőnket
is az ebből fakadó öröm és bizonyosság, hogy Húsvét ünnepe ne üres alkalom
legyen. 

Ünnepi Istentiszteleteink 
a következőképp alakulnak

Április 4. szerda Istentisztelet 18 óra
Április 6. péntek Ünnepi istentisztelet úrvacsorával 11 óra
Április 8. vasárnap Ünnepi istentisztelet úrvacsorával 11 óra

és reményeink szerint keresztelővel
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AAz Egyházasdengelegi Egyházközség számadatai alig
változtak az elmúlt évhez képest. Halálozások és a

keresztelések aránya közel egyensúlyhelyzetet teremtett. Ez azt jelenti, hogy tavaly nem
csak elveszítettünk tagokat, hanem a keresztségben nyertünk is. Ezek után nézzük a
puszta számokat.

JJelenleg az Egyházközségben anyakönyvezettek létszáma 338 fő. Az úgynevezett
választói névjegyzék, vagyis azok, akik anyagi áldozatvállalással, egyházfenntartói

járulék megfizetésével is segítik a gyülekezet működését, 268-an vannak.

AAgyülekezet 2006-ban tízszer állt meg koporsó mellett. Öt férfi és öt nőtestvértől vet-
tünk búcsút. Ők a legidősebbtől kezdve a következők voltak: 

Ha már statisztikánál vagyunk legyen teljes azzal, hogy az összhalálozási átlagéletkor
70 év, ezen belül a nők 69, a férfiaké pedig 71 év volt. 

Vigasztalást adó Istenünk tegye áldottá elhunyt testvéreink emlékét közöttünk, és töltse
be üresen maradt helyüket közösségünkben.

AA tavalyi év hosszú idő óta az első olyan volt,
amikor örvendetes számú megkeresztelttel

gyarapodtunk. Nyolc esetben mozdult a víz a
keresztelőkancsóban, és hangzottak fel a
megszentelést jelentő igék. Négy fiú és négy
lány kapta meg a keresztség szentségét.

Maradjunk meg velük kapcsolatos vállalá-
sainkban, és segítsük a szülőket, kereszt-
szülőket annak a fogadalomnak a tel-
jesítésében, amit az oltár előtt mondtak: “Vállaljuk, hogy az Evangélikus Egyház
segítségével gondoskodunk a gyermek hívő keresztyénné növekedéséről.”

TT avalyi évben 14 alkalommal járt vendégigehirdető Dengelegen. Ez nagyjából az a
mennyiség, ami jótékony mozgást jelent a gyülekezetben, és egyben kitekintést is

biztosít más közösségek felé. Vendégeink az alábbiak voltak: Orbán Sándor (2x), Detre
János (2x), Lehoczky Endre, Fűke Szabolcs (2x), Szabó András, Blatniczky János,
Bittner Abigél, Hupka József, Horváth-Hegyi Olivér (2x), Szőkéné Bakay Beatrix.

Bartos Eszter, január 29.
Zales Kristóf február 12.
Sárközi Lili, szeptember 17.
Pozsonyi Jázmin szeptember 17.
Sümegi Bence szeptember 17.
Thúróczy Timon október 29.
Pavkó Réka november 5.
Mosonyi Márk november 5.

Csepelya József, 83 éves, 2006. március 6-án temettük
Csizmár Józsefné, 82 éves, 2006. március 23-án temettük
Gyulavári Pálné, 80 éves, 2006. január 27-én temettük
Jakus Gyuláné, 74 éves, 2006. február 23-án temettük
Filcsik András, 71 éves, 2006. november 2-án temettük
Laukó János, 71 éves, 2006. május 19-én temettük
Ruga Mihály, 70 éves, 2006. június 23-án temettük
Makszi Imre, 64 éves, 2006. augusztus 14-én temettük
Kotasz Istvánné, 55 éves, 2006. április 6-án temettük
Molnárné Jakus Ilona, 55 éves, 2006. március 3-án temettük

SSttaattiisszzttiikkaa
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AA statisztikai rovat legvégére hagytuk a legnehezebb részt, az anyagiak kérdését.
Bármilyen nehéz, mégis foglalkozni kell vele, mert a gyülekezetnek csakúgy, mint min-

denki másnak, pénzre is szüksége van a működéséhez. Egyházközségünk változatlanul a
gyülekezeti tagok adakozásából tartja fenn magát. 

A tavaly év eleji költségvetésben 3.430.000 Ft-os bevétellel számoltunk. Kiadásunkat
ugyanakkor 3.365.000 Ft-ra kalkuláltuk. Így indultunk neki anno a 2006-os évnek. 

Ebből a most év elején tartott zárszámadáskor az alábbiak kerekedtek ki. Bevételünk
3.584.000 Ft lett, kiadásunk pedig 3.768.637 Ft. Fentiekhez tudni kell azt, hogy a 2006-os
évet az előző évből megmaradt 293.392 Ft-tal nyitottuk. Ez összeadódik a bevétellel, így a
december végi záró mérlegünkben 108.755 Ft maradt. Ezzel a tőkével indultunk neki a 2007.
esztendőnek, amelyről úgy terveztük, hogy a kiadások 2.865.000 Ft körül marad, mialatt a
bevétel 3.187.000 Ft lesz. Ahhoz, hogy ezt tartani tudjuk, ügyes gazdálkodásra, és áldozat-
kész adakozásra van szükség. 

A presbitérium az infláció miatti megnövekedett költségekre való tekintettel az egy-
házfenntartói járulék mértékét 6000 Ft/fő/év-ben határozta meg. 

Arról is döntött a presbitérium, hogy bizonyos szankciókat támaszt azok felé, akik az
anyagi teherviselésből nem veszik ki részüket. Ez az ülés megfogalmazása szerint így
hangzott: “Aki huzamosabb ideje nem járult hozzá anyagilag az egyház működéséhez,
annak az egyházi szolgáltatásokért (pl. temetés) egyszeri fizetési kötelezettsége van.”

Emlékezzünk a Szentírás szavaira is: “A jókedvű adakozót szereti az Isten.” 

KKonfirmációra készülünk: 6 gyerek indult neki, hogy hitéről és megszerzett
ismereteiről számot adjon. Az ünnepélyes alkalmat pünkösd első napjának délelőtt-

jére tervezzük, május 27-én fél 11 órai kezdettel. Az elmúlt évek gyakorlata alapján egy
alkalomban lesz összevonva a vizsga és a konfirmáció. 

Újdonságnak számít, hogy gyermekeinket most először az oltár előtt egységesen ún.
“albába” öltöztetjük. Ez lényegében egy fehér ruha, amit az öltözet fölé vesznek, így min-
denki egyforma viseletben áll az Úristen színe előtt, csakúgy, ahogy a Szentírásban is
olvashatjuk, pl. Jel 7:9 “A királyi szék előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve...” 

Ezzel az “egységesítéssel” semmi újat nem találtunk fel, csak próbálunk igazodni az
evangélikus, országos gyakorlathoz, ugyanis közösségünk túlnyomó részében a konfir-
mandusok mindenhol fehér ruhát viselnek. 

EEgyre több figyelmet érdemel Palotás község az evangélikus misszió szempontjából.
Jó ideig az a nézet tartotta magát, hogy Palotáson - leszámítva két öreg nénit, meg

a béri születésű Krekács Sándort - nincs evangélikus. Ez a vélekedés mára túlhaladottá
vált, ugyanis Palotáson van evangélikus, nem is kevés. Számuk jóval meghaladja a 20-
at, tehát amolyan jókora fília méretű gyülekezet jön össze belőlük, azzal a különb-
séggel, hogy itt az átlagéletkor lényegesen alacsonyabb. Sok közöttük a fiatal, és a
gyerek. Pl. tavaly három gyermeket kereszteltünk Palotásról, egyet konfirmáltunk
(Kisbágyonban). A Palotási iskolában évek óta van evangélikus hittan is. Jellemzően két
korcsoportban (alsósok, felsősök), mintegy tíz gyerek tanul. Lassan oda jutunk, hogy
felmerül egy templom, vagy más közösségi hely létesítése... Az imádkozók figyelmébe
ajánljuk Palotáson élő hittestvéreinket. 
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IDÕSEK NAPJA: Karácsony előtt ismét megtartásra került
civil szervezetek szponzorálásával, valamint Önkormányzati és
Egyházi részvétellel az Idősek Karácsonya. Az alkalmat
gazdagította testvérfalunkból, Vidinából érkezettek csoportja.
Jó hangulatú, bensőséges hangulatot árasztó, kellemes délután-
ja volt az időseknek, és mindenkinek, aki ott lehetett velük.

ADVENTI EVANGÉLIZÁCIÓ: 2006. adventi estéit más for-
mában szerveztük, mint az elmúlt években. Nem csak
szerdáról szerdára, hanem egy hosszabb hétvégére tettük
istentiszteleteinket. Péntek-szombat-vasárnapi együtt-
léteinket evangélizációnak szántuk. Pénteken és vasárnap
Horváth-Hegyi Olivér, az Északi kerület titkára, szombat-
on Szőkéné Bakay Beatrix, Ősagárdi lelkész tolmácsolta Urunk igéit. 

GYERMEKEK
KARÁCSONYA:

2006. 
december 25.

Karácsony első napján népes sereg jött össze a gyülekezeti házban, hogy fiataljaink szol-
gálatában gyönyörködjenek. Az alsósok a napkeleti bölcsek történetét adták elő, mely-
ben Heródes király féltékenységét, és a bölcsek Isteni vezetését is jól megjelenítették. A
felső osztályosok egy mai történettel rukkoltak elő, melyből kiderült, hogy minden érték
felett való a szeretet ajándéka. A gyerekek a gyülekezet szeretete jeleként egy szerény
csomagot kaptak szolgálatukért.

ÖKUMENIKUS IMANAPOK: A 2007-es évet is gyülekezetek
együttes imádságával, imanapokkal kezdtük. Római katolikus
részről - a környék paphiánya miatt - távolabbról érkezett vendég
szolgált. Ő Combos József plébános atya, a Berceli katolikus egy-
házközség lelkésze volt. Szívhez szóló igehirdetést hallhattunk tőle.
Jelenléte méltóképpen egyesített minket az ökumené elvárásainak
megfelelően Istenünk színe előtt.

HHíírreekk,, eesseemméénnyyeekk
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LMK DENGELEGEN: A megye lelkészei szokásos munkaértekez-
letüket ismét Egyházasdengelegen tartották. Egyikük így
összegezte ittlétüket: “Szeretünk Egyházasdengelegre jönni.”
Minden bizonnyal nem alap nélküli ez a vonzódás, ismerve a
helyiek szívélyességét. Az alkalom most is nyilvános úrvacsorai
istentisztelettel kezdődött, amelyet Bartha István balassagyarmati
lelkész végzett.

FELNÕTT KONFIRMÁCIÓ: Két felnőtt korba hajló
leány állt az oltár elé hitének megerősítésére,
március 4-én. Hűséges gondnokunk két
unokájáról van szó, Tagaj Cintiáról és Papp
Renátáról. Felmenőik is ennél az oltárnál tettek
esküt annak idején, ezért indította Isten
Szentlelke őket arra, hogy kövessék példájukat.
Sajnálatunkra mindketten távol élnek, ezért csak
ritka vendégei lehetnek gyülekezetünknek. Így is
szeretettel gondolunk rájuk, és foglaljuk imádságainkba őket, Urunk megtartó
kegyelmét kérve keresztyén életükre.

ESPERESI LÁTOGATÁS ERDÕTARCSÁN: Március 11-én jeles vendég
tisztelte meg jelenlétével a maroknyi Erdőtarcsai közösséget. Szabó
András esperes úr a fília kérésére tett látogatást közöttünk. A
Tarcsaiaknak esperesi minőségén túl is van némi kötődésük Szabó
Andráshoz. A nemrég beindult Kállói evangélikus istentiszteletek
Vanyarci szervezésűek, amire alkalmanként Tarcsai hívek is átmennek. 

KERESZTELÉS: Egy végtelenül nyugodt kisfiút hoztak a szentség
felvétele végett szerettei március 24-én. Valent Viktor Patriknak
nevezik az ifjú csemetét, aki mindössze 5 hónapos. Bujákon élnek,
de mivel evangélikusok, ezért kerestek minket. Egyszerű, ben-
sőséges családi alkalommal, de legfőképpen az Úristen jelen-
létében történt a keresztelés a Dengelegi oltárnál. Urunk áldja, és
őrizze a gyülekezet jelenleg legifjabb reménységét.

GAS VASÁRNAP, SZÓSZÉKCSERE: Március 25-én szószékcseré-
vel tartottuk a Gusztáv Adolf segély vasárnapját. Az ezen a napon
befolyt adakozás összegét teljes egészében rászorultak részére
utaljuk át. Az idei évben a Terényi gyülekezettel lettünk párosítva,
ennél fogva Gulácsiné Fabulya Hilda végezte az igehirdetés szol-
gálatát. A helyi lelkész pedig a Terény-Bokor-Kutasói gyülekezetek-
ben vendégeskedett.
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LAMOS GÁBOR testvérünk ennek a vidéknek fia volt.
Szirákon született, 1952. május 4-én. Öten voltak testvérek.
Dolgozni a dengelegi TSZ-be járt, kezdetben segédmunkás,
majd traktoros lett. Itt ismerte meg élete párját,
Mladoniczky Ágnest, akivel 1974-ben házasságot kötött.
Bár római katolikus családból származott, felesége révén az
evangélikus egyházhoz kapcsolódott. Két gyermeküket is

lutheránus hit szerint keresztelték és nevelték.
Nem volt egy beteges típus, de három éve - nem tudni miért - előjöttek gond-

jai. Akkor - egy súlyosnak indult bajból - felépült, és úgy nézett ki, hogy rendbe
jött. Sajnos ez az állapot már csak két évig tartott. Utolsó három hónapja kín-
szenvedés volt, amiről ő soha semmit sem mondott, vagy mutatott. Nem akarta
szeretteit fájdalmával terhelni, ezért szinte az utolsó napig talpon volt.
Tüdőrákja és súlyos állapota ellenére is buszon közlekedett. Akár romantikus-
nak is tekinthetjük, hogy feleségével az orvoshoz buszozások egyfajta kirán-
dulássá minősültek. Ő ragaszkodott hozzá, hogy így legyen. Nem azért, mert hős
volt, de talán érezte közelgő végét, és így akart kedvesének még néhány
örömteljes búcsúajándékot hagyni... 

Ezeknek az emlékeknek biztos nagy szerepük lesz a gyász feldolgozásában,
különösen még, ha azt is tudjuk, hogy gyengülő életét szó szerint szerető
felesége karjaiban fejezte be. 

Özvegyén túl gyászolják gyermekei - lánya, fia - és kicsi unokája, akihez a
nagyapák titokzatos, de forró szeretete kötötte. Karácsonykor még boldogan
énekelte papa és unokája “közös slágerüket”: “Jézuska, Jézuska figyelj most
rám, kis szívem, hű szívem szeret igazán.” 

A gyászban ott vannak testvérei, rokonsága és mindenki, aki szerette. Álljunk
mindnyájan melléjük, hogy könnyebb legyen a teher azoknak, akik viselik. 

2007. február 12-én temettük.

“Szegény Sanyika! Pedig olyan jó gyerek volt!” -
Gyászbeszéddel is felér ez a mondat, ami elhangzott valaki-
től JUHÁSZ SÁNDOR testvér temetése után. “Sanyika” ebben
az esetben kedveskedés, de az életkorára is utal, ugyanis
mindössze 50 évet élt. Ismerősei szerint jóravaló “gyerek”
volt, amolyan szeretni való féle. Gyenge fizikumú, beteges
alkattal ajándékozta meg a természet, emiatt leszáza-

lékoltként élt idős édesanyjával. 
Utolsó hat évében súlyosbodtak bajai, ami végzetét is okozta. Járóképes

korában hitét gyakorló, templomba járó evangélikusként ismerték. Így nem csak
egy Herédi ember, hanem a kicsiny fília egyik tagja is távozott az élők sorából. 

1956-ban született, egy nővére van édesanyján kívül. Velük és a további rokon-
sággal, valamint a gyülekezettel együtt búcsúztattuk 2007. február 24-én
Heréden.
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Az utolsó szál rózsa. Valamiért ez a pillanat vésődött
belém különösképpen VAIZER PÁL testvérünk temetésén. A
vörös rózsaszál özvegyen maradt felesége kezéből hullott a
nyitott sírgödörbe a koporsó után. 

Miért volt ez a pillanat különös, és miért volt ez a virág
más mint a többi? Minden bizonnyal azért, mert ebben a
fájdalmas mozzanatban benne volt 63 év minden emléke,

örömmel és bánattal együtt. Vaizer Pál és Tóbiás Margit ennyi évet éltek együtt.
Figyelemre méltó csoda ez a mai világban, mert sokan vannak, akiknek az
életkora sem éri el a 63-at. Ők házasok voltak eddig. 

Pali bácsi kicsiny Erdőtarcsai fíliánk állandó tagjának számított. Szeretett
beszélgetni, de imádkozni és énekelni is. Jellegzetes hangja hiányozni fog az
istentiszteletekről. 

Vaizer Pál 1922-ben született Erdőtarcsán. Felmenői hajdanán Burgenlandból
kerültek erre a vidékre. 9 éves volt, amikor édesanyja meghalt, árván hagyva
maga után három gyereket, akik közül ő volt a legidősebb. 

Már nagyon fiatalon szobainasként dolgozott a bárói kastélyban. Később gaz-
dasági cseléd lett, majd következett a második világháború. Két év frontszol-
gálat után feljebbvalója javaslatára és segítségével elszakadhatott a hadszín-
tértől. Gyalog jött haza szülőfalujába több száz kilométerről. 

A szovjetek bevonulásakor kicsit forró lett a talaj a lába alatt, mert magas
szőke termetéből adódóan azt gondolták róla, hogy szökött német katona. Kis
híján lelőtték... 

1945-ben kötött házasságot és egyben váltott vallást is. Születésénél fogva
római katolikus volt, így is keresztelték. Felesége hitét követve reverzálist adott
és az evangélikus egyház tagja lett. 

Halála előtt alig két héttel még ott volt a templomban. Szokás szerint jót
beszélgettünk, és azzal váltunk el, hogy legközelebb húsvétkor találkozunk.
Még halála napja is szokásos módon indul, semmi jele nem volt a közelgő
tragédiának. Azután dél környékén megtörtént a megváltoztathatatlan. Hirtelen
rosszul lett, rohammentőt hívtak hozzá, de az dolgavégezetlenül távozott.
“Szívizomelhalás (infarktus), tüdővizenyő” - mondták a szakemberek, de
segíteni nem tudtak. Alig egy óra alatt bevégezte életét. Felesége nagy bánatára
még annyit sem tudott mondani: “Isten veled kedvesem!”. Mindez benne volt
abban a bizonyos szál rózsában...

A feltámadás reményében búcsúztunk tőle szeretteivel és népes részvétnyil-
vánító gyülekezettel március 24-én. 

Elhunyt testvéreinket a feltámadás Elhunyt testvéreinket a feltámadás 
és örökélet reményében gyászoljuk.és örökélet reményében gyászoljuk.
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Az Evangélikus Egyház 2005 ad-
ventjétől hivatalos istentiszteleti rend-
ként állította gyakorlatba az új liturgiá-
nak nevezett Istentiszteleti felépítést.
Ennek egyik célja az 1930-as évektől
meglévő rend felújítása. 

A kezdeti időben sokan kétkedve, többen ellenségesen fogadták az újat. Azóta jónéhány
gyülekezet bevezette, és eszerint tartja együttléteit. Mások még a kipróbálásától is
elzárkóztak. Mindez azért történhet így, mert az Egyház vezetése közreadta ugyan, és
szívélyesen ajánlja, de kötelezővé nem teszi az új liturgiát. Az évtizedek óta meglévő
gyakorlat ugyanolyan érvényes, és hiteles, mint az új. 

Dengelegen régóta kerülgetjük az új liturgia kérdését. Igazán markáns vélemények nem
születtek ezzel kapcsolatban, és nem is születhetnek, egészen addig, amíg nem tudjuk,
hogy valójában miről van szó. Ezért gondoltunk arra, hogy próba jelleggel egy-két vasár-
nap belekóstolunk. Előre meghirdetett alkalmak lesznek ezek, amin mindenki leírva
megkapja az Istentisztelet “menetrendjét”. 

Tájékoztató jelleggel, és hogy előre tanulmányozhassák, most közreadjuk.

Énekverses istentiszteleti rend felépítése

Harangszó
Köszöntés
Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen.
Gyónás

Tízparancsolat
Gyónó kérdések
Gyónó imádság
Feloldozás

Bevezető zsoltár
Az egyházi évszaknak megfelelő liturgiai ének /1/
Krisztus imádása (“Uram irgalmazz, Krisztus kegyelmezz, Uram irgalmazz!”)
Az egyházi évszaknak megfelelő liturgiai ének /2/
Dicsőség a magasságban Istennek...
Az egyházi évszaknak megfelelő liturgiai ének /3/
Imádság
Lekció
Főének
Szószéki szolgálat

Igeolvasás
Igehirdetés
Igehirdetési ének (“Jézus a te beszéded...”)
Hitvallás
Hirdetés

Újliturgia

8 -  D e n g e l e g i  E v a n g é l i k u s  É l e t  -  



9-  D e n g e l e g i  E v a n g é l i k u s  É l e t  -  

Ének
Általános könyörgő imádság
Úrvacsorai ének
Imádság
Úrvacsora liturgiai ének /1/
Szereztetési igék
Mi Atyánk...
Pax - kézfogás, békekívánás
Úrvacsora liturgiai ének /2/
Úrvacsoraosztás
Imádság
Elbocsátás
Áldás
Úrvacsora liturgiai ének /3/

A fentiekből látszik, hogy az új liturgia minden istentiszteleti alkalmat gyónással kezd,
és úrvacsorával végez. Az úrvacsora elmaradását megengedhetőnek tartja, de a gyónásét
nem. 

A másik lényeges változás, hogy a hitvallás átkerül az igehirdetés utánra. 

Ezen kívül néhány formai és tartalmi elem van, amit érdemes megszívlelnünk.
1. Keresztvetés: A bevezetéskor Isten nevének segítségül hívása után (“Atya, Fiú,

Szentlélek nevében! Ámen.”) a lelkész és a gyülekezeti tagok keresztet vetnek
magukra. Ebben igazából semmi új nincs, mert Luther annakidején kifejezetten
kérte: “Vess magadra szent keresztet!”
A keresztvetés hitvallás mások és önmagam számára. Ezzel fejezem ki, hogy
Krisztushoz tartozom és meg vagyok jelölve a kereszt jelével. 
A keresztvetés nem kötelező, de ajánlott. Csak arra vigyázzunk, hogy aki él vele
ne nézze le a másikat, és fordítva. 

2. Gyónó imádság: Gyülekezetünkben valamiért megszokottá vált, hogy a gyónó
imádságot csak a lelkész mondja. Pedig annak szövege és tartalma mindenképpen
személyes, tehát a bűnvallást tévőnek is imádkoznia kell. Függetlenül attól, hogy
az új liturgiával megbarátkozunk vagy sem, mindenképpen szükséges lenne, ha a
gyónó imádság közös fohásszá válna. Tanuljuk meg, és imádkozzuk együtt!

“Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertár-
saim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam,
sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok
ítéletedre. Hozzád fordulok mégis: nincs más reménységem. Szent
Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek: légy hozzám irgalmas, és bocsásd
meg bűnömet.”

3. Pax (az Úr békessége): A Pax-ot a gyülekezet tagjai egymás felé fordulva
mondják (“Békesség neked!”), és kézfogással adják tovább.
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(Keresztyén Igazság: Az Ordass Lajos baráti kör
folyóirata 2006. tél, Új folyam 72. szám)

Emlékezünk - Egyházasdengeleg példát mutatott

Az egyházi iskoláknak 1948. június 16-án történt államosítása napnál világosabban
megmutatta az ateista államhatalomnak azt a szándékát, hogy az egyházak felett totális
uralmat alakítson ki. Ennek a politikának durva megnyilatkozása volt Ordass Lajos
evangélikus püspök és Radvánszky Albert egyetemes felügyelőnek és másoknak 1948
augusztusában történt letartóztatása nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy megfélemlítse az
egyházakat, és mindenben engedelmességre kényszerítse az államhatalom irányában,
mivel önként nem voltak hajlandók az egyházi iskolákat államosításra felajánlani.

Az evangélikus egyház vezetői ellen foganatosított koncepciós lépések széles körben
konsternációt, a meghurcolt vezetők irányában pedig mély együttérzést váltottak ki.
Mivel azonban az országban a megfélemlítés légköre uralkodott, csak kevés személy
vagy gyülekezet adott hangot elítélő véleményének, félve a várható következményektől.
A gyülekezetek közül - tudomásunk szerint - Egyházasdengeleg evangélikus
gyülekezete, élén bátor lelkészével, Szekej Andrással reagált élesen az egyházi vezetők
letartóztatása miatt, és ítélte el azt a püspökhöz intézett levélben.

Szekej András, aki 1907-től 1949. április 21-én bekövetkezett haláláig volt
Egyházasdengeleg anyaegyházközség és Heréd fília lelkésze, tántoríthatatlanul az
igazságot képviselte, és ezért kockázatot is hajlandó volt vállalni.

Bizonyítja ezt a püspökhöz írt egyik levele, melyből az derül ki, hogy a járási főjegyző
nemrég felkereste, és arra kérte, hogy jelentse ki, miszerint "a demokrácia nem ellensége
az egyháznak". A válasz erre az volt, hogy "ezt megteszem, és meg is tettem, de viszon-
zásul azt kérem, hogy egyházi vezetőségünket bocsássák szabadon." A főjegyző a főis-
pán nevében, illetve megbízásából azt is kérte, hogy "ítélje el Mindszentyt" Erre azt
felelte, hogy “elítél-e a mi törvényünk valakit, mielőtt kihallgatták volna? Én a demokrá-
cia mellett vagyok.”

Szorgos kutatások ellenére sem a gyülekezeti, sem az országos egyház levéltárában
nem sikerült eddig a tiltakozásra és Szabó József válaszlevelére rábukkanni. Sajnos azok
az egyháztagok, akik közvetlenül részesei voltak az erre vonatkozó határozatnak, ma már
nem élnek. Természetesen az is feltételezhető, hogy mivel az akkori időkben veszélyes
volt az ilyen dokumentumok őrzése, azokat még idejében kiemelték.

Az is feltételezhető, hogy a tiltakozás gondolata a herédi fíliától indult ki, mivel
Radvánszky Albertnek Heréddel szoros kapcsolata volt. Ott volt ugyanis a nyári
kastélya, ahol sokat szokott időzni. A templomban van egy ún. "báró pad", fölötte
márványtáblával, melyet a rendszerváltás után állíttatott az önkormányzat. Ez báró
Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelőre emlékezik. Ez az emlék-
tábla is bizonyítja, hogy milyen nagy tisztelet vette körül 1963-ban bekövetkezett
haláláig.
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Akár Herédről indult ki a tiltakozás, akár Egyházasdengelegről, egész egyházunk
számára példaképül szolgálhat, hogy akadt egy gyülekezet, egy lelkész az országban,
aki nem számolva a következményekkel, fel merte emelni szavát egy egyház vezetői
ellen történt törvénytelen intézkedésekkel szemben.

Méltó, hogy Egyházasdengelegre és bátor lelkészére, Szekej Andrásra büszkék
legyünk.

Boleratzky Lóránd írása

Az alábbi kedves sorokat 
özv. Garaminé Gyarmati Mária testvérünktől kaptuk.

“Meghatottan vettem a kezembe a "Dengelegi Evangélikus Élet"-et, amit küldtek
nekem.

Természetesen olvasni kezdtem mindjárt, minden szavát, és ez nekem nem volt olyan
egyszerű. Ott éreztem magam abban a gyülekezetben, közösségben, ahová a férjem
"haza jött". Ezt ő mondta, mielőtt beérkeztünk  Dengelegre 2005. augusztus 22-én. Én
talán most értettem meg ezt a kijelentést. Olyan helyen, ahol a testvérek úgy élik meg
napjaikat, hogy állandóan együtt vannak, vallási és világi összejöveteleken, ahol
mindig minden az ökumené szellemében történik, ott mindig mindenki otthon van.

A férjem a gyülekezetben 25 évet töltött el, úgy érzem mindenki tisztelte, szerette.
Sok éve elkerült a gyülekezetből, de amikor 2005. augusztus 22-én ismét visszament
a találkozóra, akkor "haza jött a szeretet gyülekezetébe".

Szeretném megköszönni mindenkinek azt a találkozót, azt a szeretetet, amiben
részesítettek bennünket. Ez az alkalom élete utolsó kilenc hónapjában olyan erőt
adott neki, hogy vidámabbak, elviselhetőbbek lettek napjai. A lakásunkra ezután több
gyarmati testvérünk is eljött, és örömmel mondták el közösen férjemmel a régi kon-
firmációi esküt. Majd férjem elszavalta  “Az Úr érkezése" című verset. Természetesen
a bekeretezett emléklapot is megmutatta mindenkinek. Halála előtt 3 nappal is
elmondta az esküt könnyes szemmel egy testvérünknek, aki még akkor meglátogatta.

Nagyon köszönöm lelkész Úrnak, családjának, presbitériumnak, a gyülekezet min-
den tagjának a hálás sorokat.

A magam részéről még azt szeretném elmondani, hogy a sziráki alkalommal tett
köszöntését - "Isten hozta itthon" - úgy tekintem, hogy én Önök közé bármikor haza
mehetek, élni fogok a lehetőséggel.

A viszontlátás reményében szeretettel köszöntöm minden testvéremet, természetesen
a fíliákban élőket is. Áldott szolgálatokat kívánok, Isten gazdag áldásával.

Isten velünk, viszontlátásra! Erős vár a mi Istenünk!

Garaminé: Marika”
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Gyöngybagoly a Nógrád megyei égbolton

Az Egyházasdengelegi Evangélikus Templom tornyában a
2006-os évben is költött gyöngybagoly (Tyto alba). A három
fióka lábára alumíniumgyűrű került a későbbi azonosíthatóság
érdekében.

A gyöngybagoly európai viszonylatban csökkenő állományú
fajok közé sorolandó. Hazánkban mindössze 600-700 pár
közé teszik állományát, ezért megóvásuk kiemelt feladat. 

A gyöngybagoly galamb nagyságú, apró, gyöngyszerű pöty-
työkkel behintett tollú madár. Viselkedésükben az (is) megkülönbözeti az erdei füles-
bagolytól (Asio otus), hogy utóbbival ellentétben a gyöngybaglyot nem lehet látni fák
ágain nappalozni. Ez a fokozottan védett madárfaj Közép-Európában előszeretettel költ
templomok tornyaiban, padlásain, így ezekben az épületekben fokozott odafigyelést
igényel a védelmük.

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány évek óta végez gyöngybagolyfelmérést és védel-
met Nógrád megyében, az idei évtől a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Heves Megyei Helyi Csoportja vette át ezt a feladatot.

Az egyházasdengelegi templom átvizsgálása során három gyöngybagolyfiókát találtam
a süvegtér egyik sarkában. A fiókák lábára alumíniumgyűrű került, amely egyedi
azonosíthatóságukat szolgálja, így egy esetleges későbbi megkerülés esetén nyomon
követhető, hogy merre kóboroltak el a kirepült fiókák.

A gyöngybagoly magyarországi megfogyatkozásának elsődleges oka a templom-
tornyok lezárása, mivel a nyitott tornyokban nem csak a baglyok, hanem a galambok is
be tudnak jutni, amik koszolásukkal elronthatják az elektromos harangszerkezeteket. A
fent említett természetvédő szervezetek abból kiindulva, hogy a templomkezelők csak a
galambok miatt zárják le a költőhelyeket, olyan módszert dolgoztak ki, amely lehetővé
teszi a gyöngybagoly zavartalan bejutását és költését a tornyokba, miközben a galambok
kint maradnak.

A felmérési munka során a Sziráki Evangélikus Templomot is átvizsgáltam, sajnos idén
nem találtam gyöngybaglyokat, pedig a korábbi években itt is költöttek.

A legfontosabb teendő most, hogy továbbra is biztosítsuk a gyöngybaglyok bejutását a
toronyba és biztosítsuk a másodköltés zavartalanságát.

További információkat olvashat a fajról a
www.gyongybagoly.hu és a www.mme.hu
oldalakon.

Jusztin Balázs
MME Heves Megyei Helyi Csoport

Gyöngybagolyvédelmi-program felelős,
ornitológus

(A képek szerzője: Jusztin Balázs)


