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Húsvét Isten meglepetése volt a világ számára. Mk 16,1-8
Nagyon korán az asszo-

nyok a megkenés szándéká-
val, valóban a halotthoz men-
tek és nem számítottak arra, 
ami végül történt. Az evangé-
lista hangsúlyosan közli, 
hogy „nagyon korán” mentek 
a sírhoz, de Isten még koráb-
ban ment. Mire ők oda értek, 
„a nap már felkelt” azaz Jézus 
feltámadt. 

Az asszonyok beszélgetése 
útközben nagyon reális, azzal 
a részlettel együtt, hogy miért 
csak útközben jutott eszükbe 
a kő elhengerítése? Az „igen 
nagy volt” ugyan is.  A foly-
tatásban a meglepetésen túl 
azt sejteti, hogy itt Isten min-
den emberi erőt meghaladó 
cselekvéséről van szó. Az 
elhengerített nagykő előtt 
pedig akaratlanul is kérdez az 
ember: Ki hengerítette el? A 
kérdések és kételyek sokasá-
ga miatt küldi Isten az ő hír-
nökét. Általa nyilvánítja ki, 
hogy mi is az események 
végső isteni értelme és jelen-
tősége. Az Isten cselekedeté-
re nem számító ember megré-

mül. Ezért szólítja meg az 
asszonyokat az angyal így: 
„Ne rémüljetek meg!”

A mennyei küldött bizony-
ságtételének a folyatatása a 

leglényegesebb: „A názáreti 
Jézust keresitek, akit megfe-
szítettek? 

Feltámasztatott, nincs itt!” 
Az összes jelző és határozó 
Jézus emberi valóságát fejezi 
ki. De éppen ő az, aki nincs itt. 
A Megfeszített a Fel-támadott! 

Jézus halála tehát nem negatí-
vum, amit a feltámadás pozití-
vuma meghaladottá tett. 
Ellenkezőleg: a feltámasztás-
sal, maga Isten nyilvánította 

ki, hogy a kereszt az ő műve, 
üdvözítő akaratával beteljese-
dése volt. Az üres sír, az isteni 
küldött bizonyságtétele által 
válik isteni jellé. 

Feltűnő, hogy az asszonyok 
csak félelemmel reagálnak. 
Ebben az nyilatkozik meg, 

hogy az ember mennyire 
hitetlen, és mennyire nem 
számol komolyan Isten való-
ságával. Jézus feltámadása 
valóban minden emberi kép-
zeletet és feltételezést felül-
múló isteni cselekedet volt. A 
húsvéti hagyományban több-
ször is találkozunk azzal a 
vonással, hogy a híradásra a 
tanítványok első reagálása a 
hitetlenség volt. 

Ilyen az ember! Ennyire 
vak és értetlen Isten dolgai-
ban. Újra Jézusnak magának 
kell felvállalnia azt a nehéz 
küzdelmet, amelyet egész 
földi küldetése során vívott, 
értetlen, vak és nehézkes 
tanítványait hitre vezesse. 
Mint jó Pásztor, előttük megy 
Galileába. 

Üdvösségünk helyreállítá-
sának 2014. évében, a ma élő 
emberiség tagjainak girbe-
görbe útjain ugyan ez az 
evangélium hirdettetik. 

       
    Gyarmati István

lelkipásztor
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Húsvét felé a böjti úton.
A böjti idõszak felénél járva, Isten

szólt az Õ népéhez Ézs 43, 22-25 ál-
tal. Csodálatos, ahogy az Úr tetteirõl
és terveirõl szól. Majd az Atyai zok-
szó és választottainak korholása kö-
vetkezett. "Nem engem hívtál segít-
ségül! Nem nekem áldoztál! Nem
engem követtél!" Szemléljük Izrael
népét, hogy lehetnek ilyenek? Ott a

hatalmas Isten köztük, mégis hátat
fordítanak neki. Ugyan ebben a tü-
körben milyen a mi nemzetünk, mi-
lyenek vagyunk mi? A magyar átlag-
ember arra sem emlékszik mit
mondtak a múlt héten a híradóban.
Nem, hogy mit ígértek neki négy év-
vel ez elõtt. Mostanra láthatná, ki-
mit váltott be az ígéretébõl. Talán
már arra sem emlékezünk mi volt a
tegnapi nap. Az egyik napról a má-
sikra élünk. Nem mérlegelünk, nem
tervezünk. Csak a mai napnak aka-
runk élni? Vagy van elképzelésünk a
jövõrõl? Istennel és Isten ügyével is
ilyenek vagyunk. Csak sodródunk az
árral, a világ áradatával. Az a hal,
amelyik csak sodródik a vízben az

döglött hal. Csak az élõ hal úszik a
vízben, leginkább szemben az árral.
Sok ember sodródik a magatehetet-
len világgal az örök halálba. Itt az
idõ a döntésre, a választásra! A vilá-
got teremtõ Isten a mi Atyánk. Nem
sodródhatunk. Éledjünk, kezdjünk
úszni. Kezdjünk élni, kezdjünk em-
lékezni és tervezni. Tudatosan élni,

nem pedig nap-
ról napra. Tu-
dom sokan fá-
radtak, tudom
sokan erõtlenek,
vagy elfáradtak.
Sok a gond, sok
a nyûg. A világ
súlya nehezedik
ránk. Nem bûn
az, ha Isten
gyermekei fá-
radnak és erõt-
lennek érzik ma-
gukat. Az a bûn,
ha a semmit te-
vés mocsarában
jól érezzük ma-

gunkat. 
Testvérek! A mennyei Atya szeret

minket ajándékokkal meglepni. Fi-
gyeli, mivel kedveskedhet gyerme-
keinek. Figyeli mi a kívánságunk.
Aki veszi a bátorságot és kér Istentõl
naponta erõt és energiát, kitartást a
feladataihoz, annak Isten megadja,
megadja bõségesen. Istennél kere-
sünk megoldást a problémáinkra,
vagy valaki másnál? Azt veszem
észre, az emberek inkább a világnál
keresik a megoldást. Néha úgy tûnik,
találnak is. Úgy tûnik, a pszicholó-
gus megoldja a dolgokat azzal, hogy
felszínre hozza és beszélnek a prob-
lémákról. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Clairvaux-i Bernát 
1090-1153 

Jesu, dulcis memoria.
Jézus édes Emlékezet.
(Ev.Ékv. 360.sz. ének)

Jézus, édes emlékezet,
Te adsz szívünknek örömet.
Se méz, se semmi nem lehet, 
Jelenlétednél édesebb.

Jézus, szívbéli szent öröm,
Igazság kútja, fényözön,
Gyönyör, túl minden gyönyörön,
Kihez a vágy közel se jön.

Ki téged ízlel, éhezik,
S szomjasabb lesz, aki iszik.
De másra már nem szomjazik,
Csak Jézusért óhajtozik.

Maradj velünk, Uram, maradj, 
Fényedbõl fényességet adj,
Elménkben ködöket ne hagyj,
Ki e világnak méze vagy! 

Ha szívünket látogatod,
Az igazság felragyog ott,
A hiúság elpárolog,
S a mélyben szeretet lobog.

Ezer vágyam feléd eped:
Mikor jössz, Jézus? - kérdelek.
Mikor vidítsz föl engemet,
S elégíted ki lelkemet?

A keresztút stációi Német Mihály szobrászmûvész alkotása

2014. HÚSVÉT

Kedves Olvasóink!
Magvetés című gyülekezeti újságunk XV. évfolyamának 55. számát tartja kezében az olvasó. Istennek adunk 

hálát, hogy a korábbi idők lapjai után, ezzel a kiadvánnyal is végezhettük az apostoli szolgálatot, és elláthattuk 
a testvérek tájékoztatását. Amint már jeleztük, lapunkat az Egyházközség honlapján is olvashatják. A Google 
kereső programban beírják nevünket: Sárvári Evangélikus Egyházközség, és már meg is jelenik a honlapunk. 
Örömteli olvasást kívánunk mind a két média felületen. Véleményüket, visszajelzésüket is szívesen vesszük 

e-mail címünkön: istvan.gyarmati@lutheran.hu 
     

Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi Olvasónknak!

„A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? 
Feltámasztatott, nincs itt!”
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Mint már sok évben, de most egy újabb költséghatékonyabb 
terv szerinti előkészületek után, egy február eleji péntek haj-
nalon egyletünk böllér csapata templomunk előtt gyülekezett. 

Rövid előkészületek után indultunk napi munkánk tárgyáért.
A zsédenyi telepre érve, meglepődéssel vettük tudomásul, 

hogy hevületünkben kicsit korán érkeztünk, de ez sem okozott 
akadályt, a gazdát várva elcsevegtünk egymással.

Bognár úr megérkezése zökkentett ki minket a reggeli vi-
dámságból. 

Az istállóba vezette a csapatot, ahol a számunkra elkülöní-

tett mangalica várta átalakulását, hogy egyszerű disznóból egy 
csodálatos ebéd főszereplőjévé váljon.

Az állat miután lelkét kilehelte utánfutóban utazott a feldol-
gozás színhelyére, ahol a házánál „Hörbi” barátunk már min-
dent előkészítve várt bennünket.  

A terítékre tett sertés felett rövid imát mormoltunk, majd el-
kezdődött a pörzsölés, szakavatott hentesünk által. 

Az állat szőrtelenítése és szakszerű mosása után rénfára he-
lyeztük, amit több fotóval is megörökítettünk az utókornak. 

Időközben a nagy munkában és igyekezetben észre sem vet-
tük, hogy alkatrészekké vált mangalicánk. A puszta hús köz-

ben formás darabokká, ízes töltelékekké alakult a szorgos ke-
zek által.

Az ilyenkor szokásos finom reggeli és a jó borok kóstolgatá-
sa is belefért a feszített munka mellett a délelőttünkbe. 

A töltések, sózások végeztével már az abálás is forgatókönyv 
szerint megtörtént.

A házigazda olyan vacsorával szolgált nekünk, hogy egy öt-
csillagos hotelben sem juthatna ilyenhez a halandó. 

Az ügyes szakácsok által alkotott leves az ilyenkor kitűnő 
több mint húsleves, majd a szaftos sült hús és a gazdag disznó-

toros káposzta látványa, illata, íze felülmúlhatatlan volt.             
Sokat köszönhetünk házigazdáinknak, akik feláldozva sza-

badidejüket, erejüket, és magát a tetthelyet, ismét bizonyítot-
ták nagylelkűségüket. 

Vasárnap presbiteri napon, örömmel nyugtázhattuk mind-
annyian, hogy a kemencében sütött és felszolgált disznótoros-
nak óriási volt a sikere.  

Büszke vagyok a férfiegylet aktív gárdájára, sokszor nem is-
mernek lehetetlent, ismét bizonyították, hogy képesek erejük 
felett szolgálni másokat.

                                                           Illés Csaba

A férfikör előkészületei a Presbiteri nap terített asztalához: 
2014.02.07.

Kemencében sült meg a disznótoros ebéd Szeverényi János előadását hallgatjuk

Felügyelői levél
Visszatekintés az esztendő I. negyedévére

"Szolgálatra, tettre készen ma is útnak indulunk. Erőt áldást 
tőled kérünk, tőled várunk, hű Urunk."  (475 sz. ének 2.verse 

/ Túrmezei Erzsébet )
Elmúlt egy negyedév. Vitt is, hozott is, ahogy azt az idő rend-

szerint teszi. Volt idő munkára, mulatságra, főhajtásra. Sajnos 
szomorúságra is.

A fenti sorokkal már január elején elindult a munka gyüle-
kezetünk életében, amikor is evangélikus bálunkra készültünk. 
Egymást jól ismerő, a bálok szervezésében régóta részt vevő 
- néhány konfirmandus szülővel kiegészülő - felkészült mun-
katársi körrel.

"A jó csapaton ne változtass!"- mondja a mondás. Viszont 
az értékelésen egy presbiter testvérünk megjegyezte, van még 
hely a csapatban. Így 2015. januárban a segíteni akarókat ismét 

várjuk. A jó szervezés eredményeként január utolsó szombat-
ján együtt bálozhattak a helyi evangélikusok a brassói testvér-
gyülekezet küldötteivel. Egy közösség akkor igazán erős, ha 
nem csak együtt dolgozik, hanem együtt szórakozik is.

Február elején immár a 8. presbiteri csapatépítő napot tartot-
tuk gyülekezetünkben. Szeverényi János evangélikus misszi-
ói lelkész előadásaiban a gyülekezet építéséről és a missziós 
munkáról beszélt. Mindkettőben mindnyájunk szerepe, illetve 
felelőssége nagyon fontos.

Nehéz a gyülekezet építés abban az Európában, ahol már 
néha tudatos egyháztagadás van. Ahol az alapértékeket, mint a 
család, a hit, a hazaszeretet megkérdőjelezik. A tradíció mellett

(Folytatás a 3. oldalon)
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(Folytatás a 2. oldalról)
viszont kell a személyes elhivatottság. Továbbá az, hogy tud-
junk egymással beszélni. Ha ez sikerül, akkor meghallják má-
sok is a hívó szót, jönnek segíteni azokon az embereken, akik-
nek erre szüksége van.

Február közepén - közös istentisztelet után - együtt hajtot-
tuk meg fejünket a református testvérekkel és az önkormány-
zat küldöttével a gályarab lelkészek emléktáblájánál. Emlékez-
zünk, és emlékeztessünk mindenkit eleinkre!

Az utóbbi hónapokban valaki hiányzott közülünk. Valaki 
aki, ha nincs ott a gyülekezet programjain, azt észrevesszük. 
Valaki, aki mindannyiunk számára erős fundamentum.

Február utolsó napján eltemettük Samu bácsit.
Soha nem feledem el a közös munkát, a közös gyülekezeti 

alkalmakat, a báli nótázásokat, és a személyes beszélgetéseket. 
Emlékezzünk, és emlékeztessünk mindenkit eleinkre!

Konstruktív vita után a presbitériumok elfogadták az elmúlt 
esztendőről a zárszámadást, és a 2014. évi költségvetést. Dön-
töttünk az elvégzendő munkákról, feladatokról is. Rábapatyon 
elkezdődött a templom felújítása és bővítése. A következő idő-
szakra a gyülekezeti tagok segítségét kérem azon munkák el-
végzésére, amit a pályázatban nem tudunk elszámolni. Sárvá-
ron pedig a városi temetőben lévő evangélikus kápolna villa-
mos hálózatának a felújítása történt meg az első negyedév so-
rán.  A jövőben tervezzük belső és külső urna helyek kialakí-
tását.

Március 15-én a hálaadó istentisztelet után csatlakoztunk a 
városi rendezvényhez, majd megkoszorúztuk Kossuth Lajos 
emléktábláját, és Petőfi Sándor szobrát. Nagyon jó érzés volt, 
amikor a sárvári evangélikusok csoportja, az egész város népé-
vel együtt emlékezett, és koszorúzott. Emlékezzünk és emlé-
keztessünk mindenkit eleinkre! 

A következő héten, - mint az Egyházmegye Gazdasági Bi-
zottságának elnöke -  részt vettem a Megyei Presbitérium so-
ron következő ülésén, ahol a testület támogatta -  az egyik na-
pirendi pontként - gyülekezetünk beadványát az Egyházme-
gyei Közgyűlés felé. Templomunk belső felújítására beadott 
pályázatainkat az utóbbi években mindig elutasították. A ter-
vek készen vannak, illetve a munkálatokhoz szükséges fala-
zat szigetelést önerőből megvalósítottuk. A templom felújítá-
sához alapot hoztunk létre, amire folyamatosan érkeznek az 
adományok. 

A reformáció 500 éves évfordulóját szeretnénk méltó módon 
megünnepelni, szeretnénk, hogy erre az időpontra a templo-
munk felújítása megtörténne. Ehhez kérünk támogatást a me-
gyei közgyűléstől, majd a kerületi és országos szervünktől.

Március 21-22  között rendezték meg a Nyugati Egyházke-
rület gyülekezeti elnökségeinek  konferenciáját Révfülöpön. 
Elnökségünk ezen a rendezvényen is képviseltette magát. Töb-
bek között az egyház közéleti felelősség vállalásáról, a hitok-
tatásról volt szó, de volt kerületi fórum is. A tradíciókra építve 
kell vállalni a közfeladatokból. Ebben az évben már a sárvári 
evangélikus egyházközségben is tudnak közmunkát vállalni a 
középiskolába járó fiatalok. Kérek minden egyháztagot, hogy 
küldjék hozzánk a gyermekeiket, unokáikat.

Azt gondolom, hogy fontos az is, hogy legyen evangélikus 
képviseletünk a helyi önkormányzatban, vagy ezen belül egy-
egy bizottságban. 

A 2013-14 -es tanév elején a szülők dönthettek arról, hogy 
gyermekeik hittant vagy etikát tanulnak. Szeretnék megosztani 
egy számomra elkeserítő országos adatot a testvérekkel.

2007- ben: 2 627 gyermeket kereszteltek evangélikusnak, 
akik 2013-ban kerültek iskolába. A tavalyi év során 1 809 
gyermeket írattak be evangélikus hittanra, viszont e gyerekek 
között volt közel 550, aki nem volt, vagy nem evangélikus-
nak volt keresztelve. Tehát minden második evangélikusnak 
keresztelt gyermek "elveszett".

Ezért fontos, hogy a baba-mama kör gyülekezetünkben jól 
működjön, majd innen a szülők az óvodában evangélikus hit-
tanra küldjék gyermekeiket, és az általános iskolában is evangé-

likus hittanra írassák be. Viszont fontosak a következő évek is.
Így a hitoktató személye, illetve a hittanórák finanszírozá-

sa is. A hitoktató akkor marad nálunk, ha van megfelelő fize-
tése, erkölcsi megbecsülése. A meglévő hitoktatóinkat tovább 
kell képezni, de gondoskodni kell az utánpótlásról is. A fiatalo-
kat arra kell buzdítani, hogy jelentkezzenek pl. magyar-hittan 
szakra, így később jobban tudnak érvényesülni.

Ez hosszú távú folyamat, de reményeim szerint, ha lépés-
ről-lépésre haladunk, akkor nemcsak minden  második gyer-
mek kerül evangélikus hittanra a megkereszteltek közül, ha-
nem minden fiatal ott lesz a konfirmációi vizsgán is. 

Március utolsó keddjén a Magyar Evangélikus Egyház tar-
totta pályázati konferenciáját, amin a gyülekezetet képvisel-
tem. Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter az egyház és ál-
lam kapcsolatáról beszélt. A bizalomról, a család szerepének 
erősítéséről. Ez mindannyiunk számára fontos.

Kocsis István pályázati referens az elmúlt évek sikereiről 
szólt, amikor is kis települések esetében kiírt pályázatokkal si-
került projekteket nyerni.

Elindult egy pályázati képzés, melyet szeretnének felnőtt 
képzésként akkreditálni. A gyülekezetek küldhetnek munka-
társakat, így minden gyülekezetnek lehetősége lenne egy kép-
zett pályázati munkatárs alkalmazására. 

A 2014-2020 közötti időszak fejlesztési irányai és lehető-
ségei a reformáció 500. évfordulója jegyében fognak zajlani. 
Fontosak a prioritások. Egyházközségünknek erre nézve van-
nak tervei. Először a templom felújítására, de a Kossuth téri 
épület esetében, valamint a többi ingatlanunkra nézve is. Eh-
hez viszont nagyon sok munkára, és sok támogatásra van szük-
ségünk. "A szorgalmas munka meggazdagít!"  Példabeszédek 
könyve 10,4 

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok mindenkinek!
                                                                      Horváth Zsolt                                                                                                                         

felügyelő

Felügyelői levél
Visszatekintés az esztendő I. negyedévére

Révfülöpön a gyülekezeti elnökségek konferenciáján
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Március 1-jén rendezték meg az Országos Szélrózsa előtalálko-
zót, ahová az evangélikus fiatalok százai érkeztek Soltvadkertre.

Mi korán keltünk, hogy eljussunk ide, de számomra megér-
te. 4 óra autóút után megérkeztünk a helyszínre. Egy tornacsar-
nokba várták az érdeklődőket. Itt a Szélrózsa-Band zenés pro-
dukciójával köszöntöttek bennünket, majd következett a nyitó 
áhítat, amelyet Krámer György lelkész tartott: Mt 13,44 alap-

ján. Arról beszélt, hogy boldogok azok, akik tudják, hogy hová 
akarnak eljutni. 

Mivel mindenkit várnak a 10. Szélrózsa találkozóra, szeret-
nék, ha oda eljutnánk; ezért az egész csapat részvételével egy 
fotót készítettünk kint a füves területen: úgy állítottak be ben-
nünket, hogy egy 10-es számot formázzunk. Érdekes volt. 

Majd négy program közül lehetett választani: 
1. Jelbeszédet lehetett tanulni, ami a mi konfirmandus csapa-

tunknak jól ment. 
2. Lehetett beszélgetni a hajléktalanok helyzetéről egy má-

sik csoportban. Ezen a programon sárvári lelkészünk, István 
bácsi vett részt. 

3. Kézműveskedés is volt, amire sokan jelentkeztek, és min-
denkinek nagyon tetszett. Itt Lenke néni képviselt minket. 

4. A kerekes szék használatát is ki lehetett próbálni, tulajdo-
nosaik segítségével. 

Lassan dél lett, és ebéd következett, ahol kétféle menüből 
lehetett választani. Majd bementünk a város főterére, ahol a  
„világhírű”soltvadkerti fagylaltot kóstolhattuk meg. 

Meglátogattuk a helyi evangélikus templomot, ami nagyon 
érdekes és tanulságos volt. Számunkra meglepő volt az oltár 
elhelyezkedése, hiszen nálunk az ajtóval szemben van, ott pe-
dig, mint az összes alföldi templomban, az oldalsó fal közepén. 
Az egész nagy templom ráadásul parkettázva van. 

A tornacsarnokban a délutáni szabad programok után, a nap 
végét egy Takács Eszter koncert zárta, ami fantasztikus volt. 

Jól éreztünk magunkat ezen a napon, ráadásul sok embert is-
mertünk meg. Jó lenne ott lenni a nyári nagy Szélrózsa tábo-
ron!

Biczó Alexandra és Németh Andrea konfirmandusok

Az evangélikus ifjúság „próba repülése” Soltvadkerten

Sárváriak a soltvadkerti templomban Sárvári csoportunk Soltvadkert főterén

A 2014 évi farsangi bálunk díszvendégének,
Koszta István brassói lelkésznek, bálnyitó ünnepi beszéde: 

Kedves Testvérek! Szeretettel és tisztelettel üdvözlöm ked-
ves mindnyájukat. Köszönöm a lehetőséget, és a segítséget 
amelynek köszönhetően evangélikus lelkészként itt lehetek, itt 
lehetünk ezen a csodálatos estén. Velem jött feleségem, vala-
mint elkísért egyházmegyénk felügyelője Fülöp Károly tanár 
úr kedves feleségével. 

Több, mint 900 km hosszú utazás után egészségben érkez-
hettünk a hajdani Magyarország dél-keleti csücskéből, a Bar-
caságról, Brassóból.  Arról a vidékről jövünk, ahol elődeink 
1000 éven át mint határőrök szolgálták a nagy magyar haza bé-
kességét. Sajnos ezt már elveszítettük, elveszítettük a nagy ha-
zát, elveszítettük a lelkünk békességet, amelyet bírtunk a leg-
véresebb csaták, háborúk idején is, mert mienk volt a föld, az 
ország, a haza, az otthon.  Az országromboló, szétzúzó politi-
kai de nem kevésbé gazdasági és stratégiai érdekek „ jól” ki-
számított tervrendszere, identitásunkra, nemzetünkre és Isten-
be vetett hitünkre törtek. 

Volt azonban egy hely minden közösség életében így a Bar-
caságon is, ahol nemzedékről, nemzedékre, idősek és fiatalok 
behúzódhattunk, nyugalmat és feltöltődést nyerve, egy hely 
ahol magyarul hangzott az Ige, e menedékhely volt a mi temp-
lomunk. Támasztott az Úr a Barcaságon is hűséges papokat, 
és pedagógusokat, elhívott embereket, akik mint Isten szolgái, 
az élő Ige ereje által, az igehirdetés, a beteg és családlátogatás 
mellett kulturális rendezvényekben éltették a nyelvet és benne 
a nemzetet. Igen, ilyen volt az a számomra első farsangi bál, 
amelyen részt vehettem, mint konfirmandus. 

Ma is elevenen él bennem: A tatrangi evangélikus egyház-
község gyülekezeti termében volt megtartva 1987-ben. Unit-
ra lemezjátszó, és a Magyarországról átcsempészett, Hunga-
roton lemezekről 33-as fordulattal szállt a magyar dal és pör-
gött a tánc. 

(Folytatás az 5. oldalon)
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(Folytatás a 4. oldalról)
Abban az időben nem volt egyszerű, megszervezni. Min-

den megmozdulásról jelentést kellett írni. Le kellet írni, 
hogy milyen előadó, miről beszélt, milyen zene szólt, s elég-
gé nem tetszett az elvtársaknak, ha a többségi nemzet és a 
rezsim dallamait mellőzték. Ez már a múlté. Az hogy ma 
itt vagyunk, és együtt vagyunk itt Sárváron, ugyancsak egy 
farsangi bálon jel értékű változás. Ma már jöhetünk, jöhet-
tünk töltekezni, erőt meríteni az itteni emberek, hit és nem-
zettestvérek életpéldájából. Jó látni, hogy itt is a keresztyén 
egyház felekezeteihez tartozók, aktívan részt vállalnak egy 
ilyen színvonalas rendezvény megszervezésében, lebonyo-
lításában. Jó látni, hogy a város elöljárósága jelen van egy 
ilyen jótékony, közösség formáló és erősítő bálon, ahol a jó-
kedv mellé felsorakoznak az egymást erősítő emberi szívek. 
Jó tapasztalni, hogy sokan szívügyüknek tekintik a kicsiny 
sárvári lutheránus közösség életét és támogatják azt. Legye-
nek áldottak érte.  Testvérek, köszönöm, hogy Isten így látta 
jónak, hogy egy több mint két évtizedes barátságnak, amely 
nagytiszteletű Gyarmati István lelkész és közöttem él, an-

nak ez a mai alka-
lom is a gyümöl-
cse lehet. Köszö-
nöm kedves szol-
gatársamnak, és 
minden illetékes-
nek, a Luther ró-
zsa alapítványnak, 
a sárváriaknak a 
kedves meghívást. 
Isten áldása kísérje 
életüket.

Végül pedig 
megtisztelő fel-
adatomnak eleget 
téve, a reformáció 

ezen erős várában, 
megnyitom ezennel 

a 2014-es esztendő farsangi bálját. 
Erős vár a mi Istenünk! 

A 2014 évi farsangi bálunk díszvendégének,
Koszta István brassói lelkésznek, bálnyitó ünnepi beszéde: 

Fülöp Károly, a Brassói Evangélikus- Lutheránus Egyházmegye 
felügyelőjének üdvözlő beszéde:

Koszta István a bál díszvendégeként 
megnyitja a bált

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves sárvári Barátaim!
A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsang a bálok és a 

vidám összejövetelek időszaka, az önfeledt mulatságok ideje. A 
bálozók elbúcsúztatják a telet, és szokás szerint a mára már ártat-
lanná szelídült babonákkal, népszokásokkal ötvözve űzik el azt.

A farsangi mulatságok szervezése és lebonyolítása nem el-
lenkezik az egyház tanításával, hisz a farsang jellegzetessége 
az is, hogy nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, így 
alapvetően a gazdag néphagyományok adják meg  a farsang 
igazi hangulatát. Tehát itt az ideje annak, hogy szórakozzunk, 
bálozzunk, mulassunk - persze egészséges keretek között -, 
hogy majd annál hitelesebben, tudatosabban tudjuk megélni az 
ezt követő kegyelmi időszakot.  

A farsang  nemre, életkorra, családi állapotra, illetve 
felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül is vonzza minda-
zokat, akik a hosszú téli esték, a szürkeség helyett a közösségi 
élet varázsát, az életörömöt szeretnék választani. Egyeseket 
közelebbről, másokat meg távolabbról csábít ez a lehetőség, 
akár a Kárpát-medence legtávolabbi, délkeleti csücskéből is 
érkezhetnek vendégek, hogy együtt örüljenek sárvári testvé-
reikkel a téli ünnepkör mondhatni utolsó lehetőségének. 

Megtisztelő, hogy egyházközségünk lelkészcsaládjával 
együtt mi is részesei lehetünk mindannak, amit a már hagyo-
mányossá vált XVIII. Sárvári Evangélikus Farsangi Bál nyújt 
évről évre a tisztelt résztvevőknek. Az ízelítőt már megkap-
tuk hozzá, és meggyőződésem, hogy a ma épp nagykorúságát 
ünneplő Sárvári Evangélikus Farsangi Bál a továbbiakban is 
azt nyújtja majd, mi igazi rendeltetése: méltó környezetben 
igényes, hangulatos muzsikát, ismerkedést, kötetlen baráti 
beszélgetéseket, finom falatokat, jó bort, kellemes hangulatot 
és természetesen táncot, táncot és újra táncot. 

Kedves sárvári testvéreim! Köszönjük a Luther- Rózsa Ala-
pítvány meghívását. Köszönjük a lehetőséget, és azt, hogy a 
mai ünnepi estén befogadtak bennünket, távolról érkezett er-
délyi testvéreket. A brassói evangélikus gyülekezet valamint a 
Brassói Evangélikus Egyházmegye elnöksége nevében fogad-
ják farsangköszöntő jókívánságainkat:

„… Kívánunk most minden jót,
Drága jó bort, olcsó sót,
Jó kenyeret, szalonnát,
Melléje meg pogácsát!
…
Éljen és viruljon a háznak minden népe!
Éljünk mindannyian jó egészségben!”

Konfirmandusok táncbemutatója
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Gutaházán, 1928. február 2-án született Sámuel, a család 
második gyermekeként. Szüleiről és a nemeskoltai evangé-
likus iskoláról és gyermekkora szép szokásairól sokat mesét, 
szinte egy eleven lexikon volt ő köztünk. A tradicionális val-
lási életet olyan természetesen és szimpatikusan élte, hogy az 
senkit nem taszított. Sőt, a legújabb stratégiai célnak is megfe-
lelt az ő élete: láthatóan evangélikus volt. 

A Sárvári Egyházközségnek 1978 óta több cikluson át fel-
ügyelője, utóbb másod felügyelője volt. Mióta lelkészként 
szolgálok Sárváron, 17 éven át ő volt mellettem az állandó te-
metői kántor. Összesen 265 elhunyt testvérünket kísértük el 
együtt.  Mindig első szóra jött, és oda állt, és abban segített 
amiben kellett. Minden helyi, egyházmegyei és sok egyházke-
rületi gyűlésen részt vett.

Révfülöpön egy konferencián kora reggel olvasta az újságot. 
Kérdezi tőle Hafenscher Károly igazgató: „Mit olvasol Samu 

bácsi? Válasza:”Hát 
mit olvashat egy 
bankos? A tőzsdei hí-
reket olvasom!” 

Te m p l o m u n k -
ban állandó helye 
volt, és minden va-
sárnap ott ült. A 
konfirmandusok kö-
zött is mindig volt 
egy-egy „fogadott 
unokája” akiket ta-
nítgatott.  Észrevet-
ték rajta a gyere-
kek, hogy Samu bá-
csi szívesen hallgatja 
és szívére veszi Isten 
igéjét.   

G y ü l e k e z e t ü n k 
Férfiegyletének, és a 
Kortárs Keresztyén 

Kórusnak aktív tagja volt. Minden fizikai munkánál számít-
hattunk rá. 

A presbiterek ügyeleti szolgálatában, gyülekezeti újságunk 
kézbesítésében, bál szervezésben, és azon való aktív részvé-

telben is számíthattunk rá, csak az utóbbi kettőről hiányoztak: 
tavaly Mártika, most meg ő volt korházban. Nincs olyan része 
a gyülekezeti életnek amiben  ő ne lett volna jelen. A révfülö-
pi  Evangélikus Bor Fesztiválra a sárvári csoportot, kezdetek-
től fogva szervezte.

Hobbija volt a kertészkedés. Hosszú időn át 4 kertet művelt: 
lakásuk kertjét, a sárvári hegyen, a révfülöpi hegyen, valamint 
Gutaházán szülőháza kertjét. A parókiára, és barátaiknak sok 
zöldséget, gyümölcsöt vitt.

Az ökumené élhető lehetőségére az ő házasságuk az egyik 
legszebb példa. Legtöbb esetben ki-ki ment a maga templomá-
ba. Együtt is részt vettek szertartásokon, ünnepségeken, mind 
a két felekezetnél.  

Évekkel ezelőtt egy vasárnap, Márta hamarabb ért haza, és 
sokallta, Samu késését az ebédnél. „Tudod szívem, ma nálunk 
gyónás és úrvacsora is volt, meg sokan is voltunk, hát eddig 
tartott.” Erre Mártika: „De hát mit gyóntál te meg Samu, ne-
ked nincs is bűnöd!”  

A városi Nyugdíjas Klubnak aktív tagja volt. A heti rendez-
vényeken sokat énekeltek, kártyáztak, sokszor hegedűvel is kí-
sérte, vezette az éneket. Szintén tagja volt sokáig a városi – Ma 
Mint Ti – amatőr színjátszó csoportnak. Szóló szerepeket éne-

kelt a Valahol Európában, a Dzsungel Könyve és a Légy jó 
mindhalálig darabokban. 

A gyülekezet életében, és az említett  csoportok életében 
való aktív részvétel mellett, ő egy városi jelenség is volt: Min-
den nap rótta a  napi bevásárló útjait  a kis fehér kemping ke-
rékpárjával. Sokan ismerték és sokan üdvözölték. Mondhatjuk, 
hogy mindenki Samu bácsija volt, a maga szerénységével.   

Szinte soha nem volt beteg korábban. 2013 nyarán kezdett 
fájni a jobb lába. Csípő ízületi kopással kezdték kezelni. Szep-
temberben jobb láb ágyéki részén trombózis érte. Ezzel már 
bekerült a szombathelyi korházba. Karácsonyra haza enged-
ték,  de néhány  nap után vese elégtelenséggel újra korházba 
került. Végül egy rosszindulatú hólyag daganat emésztette fel 
az élet erejét. Soha nem panaszkodott, jó beteg volt. 6 – 8 hó-
nap alatt ment el.

Még a halálával is bizonyságot tett, felkészült a halálra. Bib-
liaolvasó útmutató, énekeskönyv mindig vele volt. A gyüleke-
zetből és a család tagjaiból sokan sokszor látogatták. Szombat-
helyre és a sárvári korházba is vittünk neki úrvacsorát, boldo-
gan élt vele. Halála előtt néhány nappal, amikor egyedül vol-
tam nála a korházban, ige és imádság után könnyek között kö-
szöntünk el egymástól.  Azon a héten leánya Németországból 
pénteken késő délután telefonon hívta édesapját, egy kis segít-
séggel tőle is elköszönt, majd rá 2 órával visszaadta jó lelkét 
az ő Teremtőjének.

Egy hét múlva, február 28.-án délután búcsúztunk tőle nagy 
részvét mellett a sárvári temetőben. Hafenscher Károly révfü-
löpi igazgató lelkész testvéremmel együtt végeztük a szertar-
tást, az énekkar és a presbitérium támogató ének szolgálatával. 
Isten megszólító és vigasztaló igéi így szóltak: 

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a 
hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koro-
nája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de 
nem csak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják 
az Ő megjelenését.” 2 Tim 4,7-8  

„Az Úr pedig eljött, megállt és szólította, mint azelőtt: Sá-
muel, Sámuel! Sámuel pedig így felelt: Szólj Uram, mert hall-
ja a te szolgád.”  1Sám 3,10

   Lelkipásztori szeretettel: Gyarmati István
Imádkozzunk!
 Mennyei Édes Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által!  2014. 

február 28-án pénteken, a család és a gyülekezeti tagok és a 
közelből, valamint távolból jött sok jó ismerős, megálltunk Se-
regély Sámuel koporsójánál, és lepergett előttünk életének egy 
– egy kiemelkedő eseménye: Mindig mosolygós arca, énekes 
kedve, sok jó szolgálata, jellegzetes mozdulata, szeretete, hű-
séges élete, amelyet soha nem tekintett fárasztónak, sem a csa-
ládban, sem a volt munkahelyén az OTP-ben a munkatársak 
körében, sem az anyaszentegyház életében. Úr Jézus Krisztus! 
A feltámadáskor azt nézed majd, hogy a közelben és távolban, 
például a révfülöpi konferenciákon felismerte és lelkileg segí-
tette a résztvevők között talált „fogadott” fiait. Sokak hite az ő 
bizonyságtételével kezdődött, vagy erősödött meg újra. 

Tudjuk Urunk, hogy mi már semmit nem tehetünk kedves 
halottunkért, de várva várjuk ígéreted szerint előre ment sze-
rettünk és a magunk üdvössége idejét. 

A sárvári temetőben járók majd olvashatják Seregély Sámu-
el nevét. Az arra járók beszéljék el gyermekeiknek, unokáik-
nak az ő erős hitét, egyenes, becsületes, hűséges szolgáló éle-
tét, melynek megindító emléke nem csak a sírig, hanem azon 
túl is tart. Ámen. 

Erős vár a mi Istenünk! 
   Varga József  m. felügyelő

Emlékezzünk Seregély Sámuel Testvérünkre!

A gyülekezet ajándékát Samu bácsi 
adta át a kondirmandusoknak
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Öröm és izgalom érzései keverednek amikor azon töprengek, 
hogy ismét elinduljak-e a Camino ösvényein. Milyen érzés a 
Caminot járni? Miért térnek vissza az emberek a Caminora? Mi-
kor jön el az a pont amikor ismét vágyakozik a lelked az útra?

Amikor a Camino útját jártam, számos emberrel találkoztam 
akik már többször végigcsinálták a zarándoklatot. Volt közöt-
tük olyan aki mindig ugyan azt és volt olyan is aki mindig má-

sik utat választott. Már akkor is foglalkoztatott a kérdés, hogy 
miért ismétlik meg a zarándoklatot az emberek. Talán van olyan 
amit nem tapasztaltak meg elsőre, vagy nem voltak nyitottak az 
útra, esetleg a találkozás önmagukkal és a zarándoklattal függő-
vé tesz. Bármelyik is legyen azt gondoltam, hogy mindent meg-
kaptam az úton amiért oda mentem és lehet, hogy soha többé 
nem térek vissza. Most így pár év távlatából azonban új értelmet 
nyert a mondás, amely oly sokszor elhangzott a Caminon töltött 
napjaim során: “a Camino nem azt adja amit szeretnél hanem 
azt amire szükséged van”. Az embereknek időről időre szüksé-
gük van arra, hogy megálljanak, mérlegeljenek, válaszokat kap-
janak mert új élethelyzet, új tapasztalatok, új kihívások és újabb 
kérdések tarkítják életünket. Egy második zarándoklat teljesen 
más felismeréseket és tapasztalatokat tartogat, még akkor is ha 
a tájak vagy talán még az emberek is részben ugyanazok. A vál-
tozatosság jegyében azonban érdemes egy másik utat választa-
ni a vállalkozásra.

Szent Jakab sírjához számos úton el lehet jutni, a szélrózsa min-
den irányából egy irányba haladnak a zarándokok. A legnépsze-
rűbb út a Camino Francés, amely Spanyolország északi részén 
visz keresztül, Sant Jean Pied du Port-ból, egy kis francia falucs-
kából indul. Ez az út az UNESCO világörökség részeként ismert 
és számos szállás valamint vendéglátóhely található az út során. 
Vannak olyanok akik a zsúfolt és kiépített út helyett inkább a ne-
hezebb, ám természeti szépségekkel tarkított északi tengerparti tú-
rát választják a Camino del Norte-t. Ez az útvonal inkább szik-
lás hegységekkel és sok fizikai természetű kihívással kecsegtet, 
azonban kevésbé forgalmas így a zarándokok sokkal inkább ma-
gukra ill. a zarándoklatra vannak utalva. Szintén nagyon népsze-
rű a Camino Portugues, amely Lissabonból indul és Porto város-
án át jut el Santiagoba. Ez az út követi a portugál tengerpartot, 
majd elér Padron városába. Ez az a hely ahol valójában Szent Ja-
kab hajója partot ért, és onnan éppen azon az úton járhatunk, ame-
lyen egykor Szent Jakab is eljutott végső nyughelyének városába. 
Mindegy azonban, hogy melyik utat választjuk a Camino jele is 
erre utal, amely egy fésűs kagyló képét ábrázolja. Ennek min-
den barázdája egy pontban fut össze, akárcsak a különböző utak 
Santiagoba de Compostellaban.  Ezt a jelet azonban nem csak a 
hagyományos Camino útvonalon hanem bármely városban felfe-
dezhetjük a kontinensen, hiszen a középkorban minden zarándok 

valójában saját városából, országából indult útnak, így a jelet Ma-
gyarországon is felfedezhetjük jártunkban-keltünkben. Budapes-
ten ez a Margit sziget kicsi kápolnájában köszön ránk először és 
folytatódik nyugat felé mutatva az irányt. 

Az úton a kis kagyló mutatja a helyes irányt, és egyben jelke-
pe is a Caminonak. Minden zarándok cipel a táskáján egy fésűs 
kagylót ezzel is jelezve azoknak akikkel találkozik, hogy ő nem 
csak egy turista. A kagylót láva a helyiek időnként megtöltik víz-
zel a kulacsot, megkínálnak gyümölccsel vagy éppen éjszakai 
szállást biztosítanak otthonukban. A kagyló mellett még egy kis 
zarándokútlevelet is vinnünk kell magunkkal, amibe mindig más 
formájú pecséttel jelzik hogy aznap hol töltöttük az éjszakát.

Miben különbözik hát a zarándoklat egy hosszabb sétától 
vagy akár egy hosszabb szabadságtól? A zarándokút során az 
ember lelke megnyílik a kagylóra, a világra, a tapasztalatra, az 
életre és önmagára. Az, amit a hétköznapokban észre sem ve-
szünk, csak elrobogunk mellette hirtelen értelmet nyer és jelen-
tősége van. A kis kagylót bárhol megtalálhatjuk a világban, de 
ha nem követjük azt, nem vezethet el Santiagoba. Azonban ha 
nyitottak vagyunk rá és követjük jelentőségteljes tapasztalato-
kat és felismeréseket tartogat. Néha még akkor is követnünk kell 
amikor nem tűnik logikusnak, vagy letérít az útról amit gondo-
latban elképzeltünk magunknak, mert ezzel egy másik nézőpont 
nyílik meg általa, amelyet a hétköznapok rutinja nem adhat meg. 

Az út során önmagunkra is nyitottak leszünk. Figyelni kezdünk 
arra akik va-
gyunk, arra 
a bizonyos 
belső hangra, 
belső igénye-
inkre, amely-
nek sokszor 
nem enge-
dünk teret, 
vagy elfojt-
juk magunk-
ban. A figye-
lem amelyet 
magunknak 
és az igénye-
inknek szentelünk azonban nem vész el hanem átalakul szeretet-
té. Ha megadjuk a testünknek és lelkünknek azt amire vágyunk, 
azzal kifejezzük szeretetünket önmagunk és az élet iránt, és ez 
a szeretet megsokszorozódik. Sokszor annyira próbálunk mások-
nak megfelelni vagy másokat szeretni, hogy elfelejtjük szeretni 
azt az embert aki a legközelebb áll hozzánk: Önmagunkat. Kissé 
önzőnek hangzik először, de mégsem az, hiszen hogyan is kérdő-
jelezhetnénk meg azt, hogy csodás és tökéletes teremtményei va-
gyunk Istennek. Az aki önmagát szeretni képes az képes csak iga-
zán másokat is szeretni. Amikor mások szeretete ebből az önzet-
len forrásból fakad, úgy csodák történnek. A rossz dolgok eltűn-
nek vagy átalakulnak, emberek és kapcsolatok meggyógyulnak és 
ebből egy új élet fakad.

Az út megnyitja és átalakítja a lelket, és azt ahogyan szeret-
ni tudunk. A fésűs kagyló – amely egyben a kereszténység jel-
képe is – azt szimbolizálja, hogy ha az ember nyitott a világ-
ra, időnként piszok, vagy sértő dolog kerülhetnek bele a kagy-
lónkba, azonban ha ezt bölcsen, szeretettel vonjuk körbe, akkor 
igazgyönggyé alakulhat. Így indulunk hát a saját kagylónkkal 
a Caminora és alakítjuk azt egy olyan kis bölcs szeretettel teli 
hellyé, amely kincseket rejt.  Buen Camino!

                                         Köteles Hédi

Zarándokzsák II. - Kincseskagyló
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Nagycsütörtök
Április 17.-én, csütörtökön 18 órai kezdettel a sárvári evan-

gélikus templomunkban ünnepeljük az úrvacsora szereztetést. 

Nagypéntek
Április 18.-án pénteken, 9:30 órai kezdettel passiói isten-

tiszteletre kerül sor a sárvári templomban, konfirmandusaink 
szolgálatával.

Húsvét ünnepe
Április 20.-án, vasárnap reggel 5 órai kezdettel feltámadási 

liturgiára hívjuk a testvéreket sárvári templomunkba. Temp-
lom után a húsvéti agapérea hivatalos mindenki. Sárváron 
vasárnap a 9:30 órai istentiszteletünkön, Rábapatyon pedig 
húsvét hétfőn a 11 órai istentiszteleten lesz közgyónás és úr-
vacsora közösség. 

Konfirmáció
Április 26.-án, szombaton 15 órakor tartjuk az idei konfir-

mációi vizsgát, amit az árkádsoron szeretet vendégség követ. 
27.-én vasárnap 9:30 órai kezdettel a sárvári templomban lesz 
a konfirmációi ünnepély, és a fiatalok első úrvacsora vétele. 

Mennybemenetel ünnepe Április 29.-én csütörtökön 18 
órai kezdettel Sárváron lesz ünnepi istentisztelet.

Egyházkerületi nap
Május 31.-én szombaton  Győrbe várják Dunántúl Evangé-

likus népét a városi sportcsarnokban tartandó missziói alka-
lomra. Gyülekezetünkből külön buszt fogunk indítani. 

Amerikai testvér kapcsolat
Június 28. és július 7. között lesznek újra itt amerikai 

barátaink. A program nagy részét az ének-zenei tábor teszi ki. 
A közös próbák és előadás örömét várva bátorítunk mindenkit 
a részvételre. Ittlétük ideje alatt még közös munkára, látogatá-
sokra és kiscsoportos alkalmakra is sor kerül. 

Ifjúsági táborok
- Július 16-tól 20-ig kerül megrendezésre Soltvadkerten az 

Országos Szélrózsa ifjúsági tábor. 

- Augusztus 10-től 17-ig az  egyházmegyei zenei tábor várja 
Őrimagyarósdon a gyülekezeti ifjúság jelentkezését.

Férfiegylet és Nőegylet
Minden hónap második keddjén a Nőegylet, negyedik ked-

djén pedig a Férfiegylet alkalmát tartjuk a sárvári gyülekezeti 
teremben. 

Baba-Mama Kör
Minden héten szerdán 17 órától a legkisebbek és szüleik, va-

lamint a nagyszülők és keresztszülők összejövetelének ideje 
van. 

Papír gyűjtés 
Március hónaptól kezdődően vesszük át a háztartások-

ban összegyűjtött papírokat. A hagyományos újságpapíron 
túlmenően a reklám újságokat és egyéb kartonpapír anyago-
kat is kérjük beletenni a papír kötegekbe, mert annak is van 
hasznosítási módja. Ezen gyűjtés eredményével a gyülekezet-
ben folyó gyermek és ifjúsági tevékenységek anyagi alapját 
tervezzük támogatni. 

SZJA 2x1%:  A személyi jövedelemadó bevallások idején 
szeretettel kérjük a testvéreket, hogy rendelkezzenek a kétszer 
1%-ról:

- Az első 1%-ról a Magyarországi Evangélikus Egyház ja-
vára a 0035 technikai szám feltüntetésével lehet rendelkezni.

- A második 1%-al helyben, gyülekezetünk  Luther – rózsa 
Alapítványa támogatható. Ennek adószáma: 18890246118.

Egyházfenntartás 
Kedves Testvérek! Az újságban található csekkel kapcso-

latban kérünk mindenkit, hogy személyes egyházfenntartási 
hozzájárulását fizesse be. Ugyanezt banki átutalással vagy sze-
mélyesen a Lelkészi Hivatalban is megteheti. Az éves összeg 
akár több részletben is teljesíthető. Gyülekezeti költségve-
tésünk bevételi oldalát és az egyháztagság választási névje-
gyzékben való nyilvántartását a nettó jövedelem, vagy nyugdíj  
1%-ának befizetésével teljesíthetik a testvérek.

Az Egyházközség hírei és programjai

  Példa számítások: 
Ha a havi nettó jövedelem:  annak havi 1%-a: annak a 12 havi járuléka:
   30.000 Ft      300 Ft    3.600 Ft
   50.000 Ft      500 Ft    6.000 Ft
   70.000 Ft      700 Ft    8.400 Ft
   90.000 Ft      900 Ft  10.800 Ft
 110.000 Ft   1.100 Ft  13.200 Ft
 130.000 Ft   1.300 Ft  15.600 Ft
 150.000 Ft   1.500 Ft  18.000 Ft
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