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...ezért maradtak el az esőzések, tavaszi eső sem volt... 
Jer 3,3 

 
Az a föld, amelyre bőséges eső 

hull, gazdagon terem. Az a föld, 
amely szomjúhozik, az meg-
cserepesedik, és nem ad életet. 

Földjeink eső után kiáltanak. S 
az országos aszály rettentő hiányt 
sejtet. Hiányos a vetés, csenevész a 
sarjú, kiaszottak a kalászok. Éget a 
nap, és éget a szükség minket: most 
még csak sejtjük, de ősztől már a 
bőrünkön fogjuk érezni.  

Bárcsak jönne már az éltető 
eső! Bárcsak idejében jött volna! 

Milyen sokszor sóhajtunk fel 
így. 

Olyan sokszor áhítozunk arra, 
hogy ébredést éljen át egyházunk 
és gyülekezetünk. S porolgatjuk 
megsárgult fény-képeinket 
egykori hitébresztő konferenciákra 
emlékezve. Ácsingózunk utána, 
sóhajtozunk utána, és csak nem 
jön az eső. 

Vajon a Vigasztaló Lélek az 
oka?  

Talán kiürültek felhői? Talán 
nem ér rá, hogy velünk fog-
lalkozzon? Talán fontosabb dolga 
van? Talán elfeledkezett rólunk? 

Bizonyosan más az oka. De hát 
akkor mi? 

Lehet, hogy mi?! 
Jézus feltámadása után azt 

mondta tanítványainak: Vegyetek 
Szentlelket! Felkínálta nekik, és 
felkínálja nekünk is. Kérhetjük és 
vehetjük.  

S bizonyos, hogy ha kérnénk és 
vennénk, köztünk is élet támadna. 

Még inkább. Valóságosan. 
Feltartóztathatatlanul. 

A zsoltáros így fogalmazta meg 
tapasztalatát: 

Ha kiárasztod lelkedet, élet 
támad... (Zsolt 104,30) 

S ha ez igaz, és Isten igéje 
tegnap is, ma is és holnap is hitelt 
érdemel, akkor bizony élő és ható 

igéje nyomán élő és ható gyülekezet 
terem. 

Ha Isten Lelke átjárná életünket, 
igazi élet támadna. 

Ha engednénk, és nem 
akadályoznánk... 

Aki megszólítva érzi magát, 
velem együtt legelőször a tükörbe 
nézzen. 

Én engedtem, és nem akadálya 
voltam? 

Én kértem, eléggé és kitartóan 
kértem? 

Kértem a Szentlélek áldását 
magamra? 

S kértem a Lélek meg-
erősítését a fiatal 
konfirmandusokra? 

Fohászkodtam hazánkért? 
Földjeinkért, vizeinkért, erdőin-
kért? Imádkoztam vezetőinkért, 
munkámért, főnökeimért? 
Könyörögtem házastársamért, 
családomért, gyermekeimért? 

Vagy észre sem vettük, és 
földjeinkkel együtt 
megcserepesedett a nyelvünk és a 
szívünk is? 

Aki termésre vár, aki áldás 
után sóhajt, az imádkozzon, és 
tegyen érte. Csukja össze az 
esernyőt és tisztítsa ki a 
patakmedreket! 

S fohászkodjon az ének-
szerzővel együtt: 

Záporodra várunk. Öntözd 
meg egyházunk mezejét, ne késs! 

Hull a mag, az ige, de szent 
cseppjeidre szomjas a vetés. 
Bőségben csak úgy terem, és úgy 
érik majd kalásza gazdag aratásra. 

Úgy legyen! 
 

Szigethy Szilárd  
    lelkész



 

 

Tamás apostol útján 
India. Keveset tudunk róla.  Esetleg azt, 

hogy már 1 milliárd és negyed millió ember 
lakja. Néha a hírekből értesülünk politikai 
feszültségekről, esetleg dokumentumfilmek 
kockáin látjuk, ahogy tehenek jönnek-
mennek az utcákon, vagy a hindu hívők 
ezrei együtt mártóznak meg a Gangesz szent 
vizében. 

Indiai misszió. Erről talán csak Teréz 
Anya jut eszükbe.  

Így kicsit meglepődtünk, amikor kedves 
barátaink, Mesterházy Balázs és felesége, 
Andrea egy évvel ezelőtt elmondta, hogy 
három éven keresztül Indiában fognak 
szolgálni. 

Egy év telt el, s most itthon 
találkozhattunk. 

Nyári szabadságuk idején sorra 
látogatnak  gyülekezeteket, iskolákat, s 

megmutatják nekünk India egyik arcát, úgy, 
ahogy két keresztyén lelkész-tanár-
misszionárius látja. 

Nagy öröm és megtiszteltetés volt 
számunkra, hogy a mi gyülekezetünkbe is 
ellátogattak. 

Sajnos, kevesen éltünk a lehetőséggel, 
pedig jó alkalom volt látókörünk 
szélesítésére is. 

Kodaikanalban, a dél-indiai városban 
egy multikulturális nemzetközi iskola 
működik. Andrea itt hitoktató, Balázs 
hitoktató-lelkész. Emellett mindketten angolt 
is tanítanak. Az itt tanuló gyerekek gazdag 
szülők gyermekei, akik ebben a bentlakásos 
iskolában sokkal jobb körülmények között 
tanulhatnak, mint indiai társaik. 

Reménytelen vállalkozás lenne mindazt 
a sok érdekes, elgondolkoztató információt, 
érzést visszaadni, amit péntek este kaptam. 

Inkább képeket szeretnék szavakban 
felvillantani, amelyek bennem maradtak, 
elgondolkoztattak... 

Balázsék kertjében ifjúsági óra. A 
gyerekek itt is hallhatják az evangéliumot. 
Sokan járnak ide, még hindu gyerekek is, 
hiszen a keresztyéneknek nagyon fontos a 
közösen megélt hit, a közösség... 

Bombay utcája térdig érő 
szeméthegyekkel. A felhalmozódó szemetet 
időnként felgyújtják... 

Indiai iskola: a gyerekek kopott falak 
között a földön ülnek, palatáblára írnak. Igazi 
ünnep számukra, amikor papírt láthatnak, 
arra írhatnak, rajzolhatnak... 

A házak tetején víztartályok. Ide vezetik 
a lajtos kocsiról a vizet, majd ez kerül a házi 
vízvezetékrendszerbe. Inni tilos belőle... 

Tamás apostol sírja. Ő volt Jézusnak az a 
tanítványa, aki, a hagyomány szerint először 
vitte el az Örömhírt Indiába... 

Gyönyörű indiai kislány. Arcán egy 
ronda fekete folt éktelenkedik. Az édesanyja 
festette oda, mint a többi kisgyermekre is. 
Amikor az édesanyák találkoznak, nem 
dicsérgetik egymás babáját... 

Inkább azt mondják, de ronda (ezért a 
folt). Így tartják távol a gonoszt... 

Angyalok a színpadon. Indiai, koreai, 
amerikai gyerekek mondják el a karácsonyi 
örömüzenetet... 

Hatalmas indiai templomok. Számunkra 
teljesen ismeretlen szín és hangulatvilággal. 
Buddhának, vagy a hinduk valamelyik 
istenének szentelték... 

Istentisztelet a templomban. Közös 
szolgálatok, igehirdetéssel, zenével, tánccal... 

Indiában több évtizede eltörölték a 
kasztrendszert. Mégis élő, meglévő, a 
mindennapokat átható valóság. Akik 
keresztyének lesznek, kikerülnek ebből. 
Mégis, akik megkeresztelkednek, azok 
többsége tudatosan Jézus követője akar 
lenni. 

A hindu vallásban 330 millió istent 
tisztelnek.  A Mesterházy házaspár vállalta, 
hogy az egyetlen Istenről tesz bizonyságot. 
A szolgálat nem könnyű. Mégis kevés 
alkalmasabb embert talált volna a 
Külmissziói Egyesület erre a szolgálatra.   

Nyitottságuk, szolgálatkészségük újabb 
kapukat nyithat meg a Jézust kereső indiai 
gyermekek és felnőttek számára. 

Isten áldását kérjük szolgálatukra, hogy 
minél több indiai találkozhasson az élő 
Jézussal, és Tamással együtt vallják: „ Én 
Uram, én Istenem.” (Jn 20,28.)  
 
Mindazok, akik elmulasztották a 
beszámolót, meghallgathatják az 

Országos Evangélikus Találkozón 
Székesfehérváron, június 28-án.  

 
Szigethyné Szenteczki Katalin

 
A szív 

 
 A szív, mely tud szeretni és gyűlölni. 
 A szív, mely ismeri az örömet és bánatot. 
 A szív, mely együtt él a hittel és Istennel. 
 A szív, mely képes küzdeni és harcolni. 
 A szív, mely oly hatalmas,  
 minden embernek legszebb kincs. 
 

Vertényi Domonkos 

Segíthetünk! 
A szegény sorsú indiai gyermekek 

számára gyűjtünk üres vagy félig üres 
füzeteket, ceruzákat, tollakat és 
zsírkrétát – nem csak újakat! 

Az összegyűjtött írószereket július 
elején fogjuk postázni. Aki szívesen 
ajándékozna, adományát a templomba 
juttassa el. 

Előre is köszönjük! 



 

 

Megszületett! 
Mármint a kérdőívek feldolgozása. Mindössze 25 példány érkezett vissza 

„szerkesztőségünkhöz”, ennek ellenére megalkottuk a Tipikus (Tatabányai) 
Evangélikust (továbbiakban TE). Íme: 

TE hetente egyszer templomba jár, és ez lelki békességet ad számára. Sőt mi több, még Istennel is 
találkozik! De ha esetleg mégsem menne el az Istentiszteletre, akkor nincs ideje rá (TE nagyon elfoglalt ember). 

TE rendszerint elégedett a lelkész munkájával, mégis szeretne másokat is bevonni az istentiszteleti 
szolgálatba. Szívesen látna könnyűzenei, ifjúsági alkalmakat és a kételkedők istentiszteletén is megjelenne. 

TE éves keresetének 1%-át boldogan adja oda az egyháznak. Szükségét érzi a gyülekezet megújulásának, 
de nem tudja, hogyan. Legszívesebben a fiatal házasok körét látogatja, de elmegy a kismamák, magányosok, és 
fiatal felnőttek körére is! 
 
Lássuk a válaszokat a kérdésekre: 
1. Milyen gyakran jár istentiszteletre ill. hétközi alkalmakra? 
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2. Miért tartja fontosnak, hogy részt vegyen az istentiszteleteken? 

 
30%  lelki békességet ad 
27%  jó találkozási lehetőség Istennel 
21,5%  jó találkozási lehetőség egymással 
21,5%  Isten útmutatását hallgathatom 

 
3. Ha nem jár templomba, mi az oka? 
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4. Elégedett-e a lelkész szolgálatával? 
 

68%  igen 
32%  részben 
0%   nem 

 
 
A válaszokból kiderül, hogy Szigethy Szilárd lelkész munkájával többségében teljesen elégedettek. Dicséret 
illette lelkiismeretességéért, lelkességéért és emberi jóságáért. Többen felrótták, hogy a prédikációt hiányosnak 
érzik, felkészültebb beszédet várnak el. 
 
5. Szeretné-e, ha az igehirdetőn kívül más gyülekezeti tag is részt vehetne az istentiszteleti szolgálatban? 

 

74%  igen 

26%  nem 
 
6. Részt venne-e a hagyományos istentiszteleti formákon kívül más jellegű istentiszteleten 
is? 
 

23%  könnyűzenei istentiszteleten 
23%  ifjúsági istentiszteleten 
23%  kételkedők istentiszteleten 
15,5%  családi istentiszteletén 
15,5%  házi istentiszteleten 

 
7. Az egyházfenntartói járulék nagyságára irányuló kérdésre szinte mindenki egyetértett 
az éves nettó jövedelem 1 százalékával. 
 
8. Szükségesnek érzi-e a gyülekezet megújulását? (Ha igen, miben tudná segíteni ezt?) 
 

90%  igen 
10%  nem 

 
Több fiatal bevonására érkezett a legtöbb javaslat, mert idősek a templomba járók. Sokan jeleztek vissza, hogy a 
módját ugyan nem ismerik, de szívesen segítenek, ha valaki megmondja a megújulás útját. 
 
9. A hagyományos egyházi alkalmakon kívül milyen más egyházi összejöveteleken venne 
részt szívesen? 
 

Orrhosszal a fiatal házasok köre nyert, de voksokat kapott a fiatal felnőttek beszélgető 
köre, magányosok köre, kismamák köre, a felnőttek hittanórája és az énekkar is. 

 
10. Ön szerint melyik gyülekezetünk legfontosabb szolgálati területe? 
 

Legtöbben az ifjúsági munkát találták fontosnak, de többen említették az istentiszteletet, a 
missziói parancs teljesítését, valamint a közösségépítést.  

E kiértékelés készítette: Nagy Márk polgári szolgálatos 



 

 

  Pályázati kiírás 
 

 
 
Egyházközségünk alapítványa a Dénes Ottó Alapítvány megújult kuratóriuma lendülettel és elszántsággal 

kezdte meg működését azzal a nem titkolt célzattal, hogy egyházközségünk gyülekezeti életét az alapítvány által 
biztosított lehetőségek minél szélesebb körű felhasználásával pezsgőbbé, mozgalmasabbá tegye.  

 
Ezzel összefüggésben alakította ki a kuratórium az egyházközség és az alapítvány közötti pénzügyi jó rendet, amely az 

egyházközség számára nyújtott pénzügyi támogatások alapjául egy előre meghatározott éves programterv elkészítését tette. Ennek 
megfelelően Szigethy Szilárd segédlelkész úr a 2003-as év vonatkozásában az egyházközség megvalósítandó ifjúsági programjaival 
összefüggésében a kuratórium részére részletes programtervezetet nyújtott be.  

 
A kuratórium ezt megvitatta, és ennek megfelelően a rendelkezésre álló összegek felhasználásával 

állapította meg a célzott támogatások formáját és mértékét.  
 
 
Így került sor arra, hogy az alapítvány 2003-ban az egyházközség gyermek- és ifjúsági alkalmain belül két 

gyermek részére 4 hónapon keresztül (szeptembertől decemberig) illetőleg azt követően minden évben két 
gyermek részére egész tanévre szólóan havi támogatást nyújt.  

 
Az ezzel kapcsolatos pályázati rendet az alábbiakban olvashatják a Kedves Testvérek:  
 
A kuratórium célja, hogy a havi támogatási összeggel ne csupán segélyt nyújtson a gyülekezet alapítványa 

a rászorulóknak (azzal természetesen, hogy ez a támogatás egyik feltétele), hanem mintegy ösztönözze a 
gyülekezethez kötődő családokat és az azokban nevelkedő fiatalokat a gyülekezettel való minél erőteljesebb 
kapcsolódásra és együttmunkálkodásra.  

 
Szeretnénk azt, hogy – ha ugyan csak szerény keretek között, szerény anyagi támogatással, mégis – azok a 

fiatalok, akik Krisztus Urunk elkötelezett híveiként a tanulást, saját maguk formálását és közösségük életét is 
szem előtt tartva próbálnak néha zajos és értékeiben elrelativizálódott világunkban talpon maradni és jó példával 
elöl járni, külön elismerésül alapítványi támogatásban részesülhessenek.  

 
A kuratórium megítélése szerint az alapítvány által nyújtott támogatás nem csupán pénzügyi, hanem ezen 

túlmenően a kuratórium tagjainak egyfajta erkölcsi elismerését és biztatását jelenti, jelentheti a vonatkozásban, 
hogy az így támogatott fiatal az alapítvány kuratóriumának közössége alapján dicséretre és a közösség 
elismerésére méltó. Ennek megfelelően az eredményhirdetésre a szeptemberi tanévnyitó istentiszteleten kerül 
majd sor.  

 
Kérjük, hogy ennek megfelelően, minél többen jelentkezzenek a pályázati kiírásra, ezzel is segítve 

gyülekezetünk életének naponkénti megújulását az Úr Jézus Krisztusban.  
 
 
Szeretettel és üdvözlettel:  
 
 
 

Dr. Hidas János 
a Dénes Ottó Alapítvány 
kuratóriumának elnöke 

 
 



 

 

A DÉNES OTTÓ ALAPÍTVÁNY 
tanulói támogatási pályázatának adatlapja 

 
(A pályázati adatlapban foglaltakat az alapítvány kuratóriuma csak a pályázat elbírálására használja, annak 
kezelésénél az adatvédelmi jogszabályi előírásokat betartja.) 

Beküldési határidő: 2003. augusztus 1. 
Beküldési cím: 2800 Tatabánya Tátra u. 13. 

 
 
A pályázó neve: ……………………………………………… 
 
A pályázó lakcíme: …………………………………………………………………………………………… 
 
Szülei: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel: ………………….   Mobil telefon: ………………………..    E-mail: ………………………………. 
 
Testvérei: (száma, kora) …………………………………………………………………………………... 
 

Iskola, amelybe jár vagy járni fog: ……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

Tanulmányi eredménye: …………………. 
 

Részt vesz-e a Tatabányai Evangélikus Egyházközség életében, ha igen, milyen módon ? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Mivel segíti vagy tudja segíteni az egyház ifjúsági munkáját ? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Az egyházközség ifjúsági tevékenységével kapcsolatos javaslata, elképzelése, esetleges feladatvállalása: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Tatabánya, 2003………………………………. 
 
 
 ………………………………..   ……………………………….. 

  A pályázó aláírása     Szülő/k/, gondviselő/k/ 
                 aláírása 



 

 

 
 
 
 

Vége a sulinak, tanulásnak, kezdődik a vakáció. 
 Ideje eldöntenetek hol is töltitek a nyári szünetet. 

 A lap alján találtok néhány ötletet. 

Voltatok már sátortáborban? Most néhány jótanácsot olvashattok, mire is lehet felkészülni egy táborozás 
alkalmával. 

Amit jó, ha bepakoltok a hátizsákba: váltóruhák, tisztálkodószerek ,törölközők, TB kártya, ragtapasz, 
papucs, váltócipő, szandál, elemlámpa (esetleg tartalék elemek), fürdőruha, esőköpeny, zsebkendő, napozó 
krémek, sapkák, szúnyogcsípés elleni ill. utáni krémek, Biblia, íroszerek, füzet, kispárna (plüssállatka), bögre, 
sátor, hálózsák, polifoam, ha allergiás vagy,vagy más okból gyógyszert szedsz, hozd el, és ne felejts el szólni a 
táborvezetőknek! 

Mire figyelj a sátorozáskor? 
Vigyél magaddal, ha lehet, kalapácsot, hogy ne keljen a sátorcövekekkel bajlódnod. Gondosan válaszd ki a 

sátrad helyét (pl. Ne legyen fenyőfa alatt a gyantacsöpögés miatt. Ne állítsd az árokba a sátrad, eső esetén ez 
kellemetlen lehet. Kerítés mellett, lámpa alatt és göröngyös talajon biztosan nem lesz nyugodt az éjszakád.). Eső 
esetén ügyelj arra, hogy semmi ne érjen a sátor falához. Az sem árt, ha körbeásod egy kicsit, így ha elered az eső, 
nem fog belefolyni a víz. Figyelj arra, hogy a sátrad mindig feszes legyen, mert akkor nem fog beázni és 
összedőlni ha fúj a szél, vagy esik az eső. A sátorhely kiválasztása előtt figyeld meg hol vannak a közlekedő 
utak, játszóhelyek és a tűzrakóhely, nehogy útban legyen a sátrad. Kérj segítséget a táborvezetőktől ha nem vagy 
biztos a dolgodban! Könnyebb lesz majd összecsomagolni, és letisztítanod a sátrad, ha teszel alája egy ponyvát. 
Sátorba belépéskor mindig vedd le a cipődet! Ha benn is vagy a sátorban, a hangod úgy hallatszik, mintha kinn 
lennél. Figyelj erre oda, nehogy a titkos beszélgetéseteket a barátoddal esetleg a szomszéd sátor lakói is 
meghallják!  

Kemény Ilona Hittantábor (konfirmáció előtt állóknak)
Szeretnél egy vidám hetet sok játékkal, 

játékos tanulással, kézműveskedéssel, 
sportolással társak között eltölteni? Ha igen, 
akkor sok szeretettel várunk téged Nagyvelegre. 

A tábor időpontja: Július 13-19. 
Ára: 7000 Ft 

Érdeklődni lehet: 
Szigethy Szilárdnál 2800 Tatabánya, Tátra u. 13. 
Tel: 316-201 
Kemény Ilonánál Tel: 06 20 511 6256 

Egyházmegyei Ifjúsági Nagytábor  
(konfirmáltaknak) 

Helyszín: Nagyveleg (Kastélypark) 
Időpont: július 27. – augusztus 2. 
A tábor ára:7500Ft 
Jelentkezni lehet: 
    Szigethy Szilárdnál  
2800 Tatabánya Tátra u. 13. Tel: 316-201 

Sporttábor
Ha szereted a következő sportokat: foci, röplabda, kosárlabda, méta, inter cross, ping-pong, 

ládamászás, úszás, tollas, dart, futás…, és elmúltál már 12 éves, sok szeretettel várunk táborunkba. 
Időpont: augusztus 3-10. 

Helyszín: Nagyveleg (Kastélypark) 
A tábor ára: 8500 Ft 

Jelentkezés levélben, e-mailen lehetséges (név, és cím feltüntetésével) az alábbi címeken: 
Kemény Ilona 2800 Tatabánya, Dózsakert u. 36. E-mail: kklona@freemail.hu
Hüttner Regina 2800 Tatabánya, Ifjúmunkás u. 48. 4/1.  E-mail: regghy@gmx.de 

mailto:kklona@freemail.hu


 

 

Hit és hivatás 
Szeretnék egy szép szakmát és 

egy családot bemutatni, ahol tradíció a 
szakmaválasztás: a hangszerkészítés. A 
Kónya családban három generáció öt 
tagja is ugyanazt a szép hivatást 
választotta megélhetésként, 
szakmaszeretetből, hobbiként. (Az 
egyház és a zene kezdetektől 
összefonódott, együtt épült, fejlődött. A 
XV-XVI. századi barokk stílusú 
templomok építésénél nagyon 
jellegzetes volt a túldíszítettség és ezen 
belül is a csigavonalak. Ez a 
hangszerdíszítés, hangszerkészítés 
szempontjából is meghatározó volt. 
Luther Márton tevékenységének idején 
alakult ki a hegedű ma is ismert 
formája. Ha mint alaphangszernél 
maradunk a hegedűnél, (ami nagyon 
hasonlít az ember felépítéséhez, még 
egyes elnevezései is, mint test-nyak-fej, 
sőt még lélek is található benne,) tudom 
megmagyarázni, miért is olyan szép ez 

a szakma. A hangszerkészítő nem csak 
egy tárgyat készít, ez egy olyan alkotás, 
amely a készítőt, a nézőt mint 
művészeti alkotás is gyönyörködteti, és 
ezen felül a művészen keresztül sok-
sok ember lelki-szellemi épülését, 

örömét szolgálja. Tehát nem egy „holt” 
tárgy, ebben van valami misztikus. A 
Kónya család hittel és reménységgel 
dolgozik, mert mindvégig törekednek a 
legjobbra, és mint egy igazi család 
vigyáz a gyermekeire, úgy követik 
hangszereik útját a rönkfától a 
megszólalásig. A hangszerkészítő is 
ilyen hittel dolgozik reggeltől, sokszor 
az éjszakába nyúlóan, átéli a munka 
örömét, megszűnik számára a külvilág, 

az idő. Mint ahogy az Isten is örömét 
leli az emberekben, a hangszerkészítő 
is kíséri, óvja és formálja az anyagot, 
hogy amikor a hangszer épül a fából, az 
örömöt okozzon neki, büszkeséget a 
művésznek, aki az őt hallgató 
közönségnek érzéseket, bút-bánatot–
örömöt-boldogságot tud hangszerén 
keresztül átadni, közvetíteni. Így a 
kivágott fa is újra életre kell és még 
évszázadokon keresztül a jó 
szolgálatában „tevékenykedik”. 

 

„Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek 
Istent szentélyében, dicsérjétek a 
hatalmas égboltozaton! Dicsérjétek 
hatalmas tetteiért, dicsérjétek 
nagyságához méltóan! Dicsérjétek 
kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és 
hárfával! Dicsérjétek dobbal körtáncot 
járva, dicsérjétek citerával és fuvolával! 
Dicsérjétek csengő cintányérral, 
dicsérjétek zengő cintányérral! Minden 
lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az 
Urat!”  

(150. zsoltár) 
Kónya Lajos

 

Mit jelent számomra  
a konfirmáció? 

Nekem a szó eredeti 
jelentésén, a hitben való meg-
erősítésen kívül az összetartozás 
érzését is jelenti. Ezt nemrégiben 
feleségem unokahúgának 
konfirmációján, a csákvári 
gyülekezetben éreztem, ahol 
egészen más érzés volt a 
jelenlévőkkel így együtt énekelni az 
ismerős énekeket, mint régebben, a 
konfirmációmat megelőzően. Majd 
a szertartás végén, az úrvacsora 
vételénél is jólesően érezhettem azt, 

hogy íme, teljes jogú tagja lehetek 
nem csak a tatabányai, hanem akár 
sok-sok kilométerrel távolabb lévő 
gyülekezetnek is! 

Vörös Zoltán 

A konfirmáció egy nagy 
előrelépést jelent az életemben. 
Végre én is teljes értékű tagja lettem 
az Istenben hívők gyülekezetének, 
tudásomban és hitemben egyaránt. 
Nagyon sok embertől hallottam már, 
hogy ez még csak a kezdete az 
Istennel együtt folytatott közös 
munkámnak, de remélem és hiszem, 
hogy ez a közös munka és e 
munkának a gyümölcse életemnek 
egy nagy és boldog részét jelenti 
most és ezután is. 

Pap Anita 

 

Visszatekintés az egy éves 
évfordulónkra… 

Az idei év tavaszán a heti 
rendszerességgel összejövő Fiatal 
felnőttek beszélgetőköre rend-hagyó 
módon gyűlt össze megalakulásának 
egy éves évfordulója alkalmából a 
parókián. Az összejöve-teleken 
mindig jó hangulatban zajlanak 
beszélgetések, mely által egymást és 

– lelkészünk segédletével – Isten 
igéit ismerhetjük meg. Az évforduló 
alkalmából a lelki táplálék mellett 
kisebb vacsoráról is gondoskodtunk, 
melyet nagy örömmel fogyasztott a 
csoport minden tagja. Jegyespárom 
és én ugyan nem számítunk alapító 
tagnak, de az eltöltött fél év alatt mi 
is igazán magunkénak éreztük – és 
érezzük – a heti összejöveteleket. A 
kellemesen el-töltött, már-már 

éjszakába hajló beszélgetés 
befejeztével lelkileg és fizikailag is 
jóllakottan búcsúzkodtunk a 
vasárnapi istentiszteleti viszontlátás 
reményében. 

Isten segítségét és áldását kér-jük, 
hogy a kis csapat az Ige által épüljön 
és még sok ilyen év-fordulót 
ünnepelhessen hitbéli közösségben. 

Budai László 



 

 

Egyházjogi kislexikon 
A gyülekezeti lelkész választása: 

 

I. FEJEZET: 
 Gyülekezeti lelkészi állás betöltésének 

előkészítése 
23.§ (1) A lelkészi állás 

megüresedésétől számított 21 napon belül 
az egyházmegye elnöksége az 
egyházközségben presbitériumi ülést hív 
össze írásban, személyre szóló 
meghívással. A presbiteri ülésen az 
esperes vagy az egyházmegyei felügyelő 
elnököl.  

(2)A presbiteri ülésen az elnök:  
a) megállapítja a lelkészi állás 

megüresedését, bejelenti intézkedéseit, 
megállapítja és jegyzőkönyvbe véteti, 
hogy a lelkészi javadalomból mi illeti 
meg a volt lelkészt, illetőleg jogutódait, és 
megállapítja az eltávozó, a nyugalomba 
vonuló vagy elhalálozott lelkésznek 
esetlegesen fennálló saját köztartozásait; 

b) megállapítja a választói 
névjegyzékének érvényességét, szükség 
esetén (pótlását) felülvizsgálatát elrendeli; 

c) ismerteti a gyülekezeti lelkész 
alkalmazására vonatkozó 
rendelkezéseket;  

d) felolvastatja a korábbi díjlevelet, és 
megszövegezteti az újat. 

(3) A presbiteri ülés javaslatot tesz a 
közgyűlés felé a lelkészi állás 
betöltésének módjáról, amely történhet:  

a) jelölést követő választással,  
b) pályázatot követő választással. A 

presbiteri ülés esetlegesen tárgyal a 
jelöltekről is.  

24.§ (1) A presbiteri ülés után 21 
napon belül a lelkészválasztást előkészítő 
egyházközségi közgyűlést kell 
összehívni. A közgyűlésen az esperes 
vagy az egyházmegyei felügyelő elnököl.  

(2) A közgyűlés dönt a presbitérium 
javaslatáról a lelkészi állás betöltésének 
módjával kapcsolatban. Ha a közgyűlés a 
jelölés mellett dönt, ajánlásokat tehet a 
jelöltek személyére. Amennyiben a 
presbitérium jelöltjein kívül a 
közgyűlésen újabb javaslat nem hangzik 
el, a jelöléssel kapcsolatban újabb 
presbiteri ülést nem kell tartani. (3) A 
közgyűlés megvitatja és jóváhagyja a 
presbitérium által meg-szövegezett 

díjlevelet. Ezt követően kell a díjlevelet az 
egyházmegyei majd az egyházkerületi 
elnökségnek jóváhagynia. 

II. FEJEZET: 
 Eljárás a gyülekezeti lelkészi állás 

jelölés útján történő betöltése esetén 
31.§ (1) Amennyiben a 

lelkészválasztást előkészítő közgyűlés a 
jelölés mellett dönt, az egyházmegyei 
elnökség 21 napon belül az 
egyházközségben jelölő presbiteri ülést 
hív össze írásban, személyre szóló 
meghívással. A presbiteri ülésen az 
esperes vagy az egyházmegyei felügyelő 
elnököl. 

(2) A jelölő presbiteri ülés javaslatot 
tesz egy vagy két, legfeljebb három 
lelkész személyére. A jelölésnél 
figyelembe veszi a lelkészválasztást 
előkészítő közgyűlésen esetleg szóban 
elhangzott vagy az egyházközség tagjaitól 
írásban benyújtott személyi javaslatokat, a 
többes jelölésnél elfogadhatja az esperes 
vagy a püspök által javasolt lelkész 
személyét is. Háromnál több jelölt esetén 
a presbitérium szavazással dönt a jelöltek 
személyét illetően.  

(3) Érvényes határozat esetén az 
esperes a presbitérium által jelölt lelkész 
vagy lelkészek nevét bejelenti a 
püspöknek, és személyükre nézve 
választhatóságuk megállapítását kéri. A 
püspök nyilatkozik, hogy a jelölt lelkész 
vagy lelkészek állnak-e 
választhatóságukat kizáró vagy korlátozó 
ítélet hatálya alatt, és ezt 14 napon belül 
közli az esperessel.  

(4) Az esperes a jelölt lelkészt vagy 
lelkészeket 14 napos határidővel írásban 
nyilatkozatra hívja fel, hogy a jelölést 
elfogadják-e.  

(5) A jelöltet vagy a jelölteket a 
presbitérium bemutatkozó szolgálatra 
hívhatja meg.  

(6) Másodszori eredménytelen jelölési 
eljárás után az egyházközség pályázatot 
köteles kiírni. 

III. FEJEZET: 
 Eljárás a gyülekezeti lelkészi állás 
pályázat útján való betöltése esetén 

32.§ (1) Amennyiben a 
lelkészválasztást előkészítő közgyűlés 
pályázat mellett dönt, az egyházközség 
elnöksége a jóváhagyott díjlevél 
kézhezvétele után azonnal intézkedik a 
pályázati hirdetmény közzétételéről. A 
pályázati hirdetményt legalább három 
alkalommal az országos egyházi lapok-
ban kell közzétenni.  

(2) Eredményes pályázat esetén az 
esperes a püspöknek bejelenti a 
pályázaton részt vevő lelkészek nevét, és 
a 31.§ (3) bekezdés értelmében 
választhatóságuk megállapítását kéri.  

(3) A pályázó lelkészt vagy 
lelkészeket a presbitérium bemutatkozó 
szolgálatra hívhatja meg. 

IV. FEJEZET: 
 A választó közgyülés 

33.§ (1) A gyülekezeti lelkészi állás 
betöltése közgyűlésen történik.  

(2) A közgyűlést az egyházmegyei 
elnökség hívja össze. A közgyűlésen az 
esperes vagy az egyházmegyei felügyelő 
elnököl.  

(3) A közgyűlésen az elnök 
előterjeszti a jelölt vagy jelöltek, illetve a 
pályázók nevét.  

(4) A közgyűlésen a választás 
hivatalos szavazólapokon titkosan 
történik.  

(5) A szavazást addig kell folytatni, 
míg az egyik jelölt a szavazatok ötven 
százalékánál többet nem kapott. 
Amennyiben ez három szavazási 
fordulóban nem történik meg, a 
gyülekezeti lelkészi állás betöltésének 
eljárását elölről kell kezdeni. 34.§ Az 
egyházközség hibájából történő második 
eredménytelen választási eljárás után az 
egyházmegyei elnökség 
kezdeményezheti az egyházközség 
átminősítését. Ha a lelkészi állás betöltése 
egyéb okok miatt eredménytelen marad, a 
területileg illetékes püspök helyettes 
lelkészt küld az egyházközségbe, vagy a 
helyettesítéssel megbízza valamelyik 
szomszédos lelkészt. 
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   Pünkösdi séta az idő körül 
 

Isten ideje akár az égbolt, ame-
lyen a volt dolgok együtt 
ragyognak és sötétlenek az 
elevenekkel: az évezrede elhagyott 
régi pályák használatosnak 
látszanak, sőt a leendő csillagok is 
mind fölkeltek már.  

Másodpercenként százezer mér-
földes száguldásuk nem múlja fö-
lül a kisfiú mozdulatát, aki szalma-
szálat nyújt a hangyának és a 
pocsolyából kimenti. 

Az Istenben élő ember számára 
az idő a múlt és a jelen bőségeitől 
dús. Tudja ugyanis, hogy az élet 
ajándék: a szenvedés is, a betegség 
is, a fogság is, a csalódás is, a 
vereség is. Ismeri a titkot: a 
szenvedésnek is vannak 

gyümölcsei, a bölcsnek Isten 
látogatása áldás.  

Az ilyen ember nem feledni, 
hanem élni törekszik: a jelenében a 
múltja összes gazdagságával. 
Elfogadja a holnapot bármilyennek, 
tudja hogy a holnap, a még oly 
fenyegető holnap is megoldja majd 
a maga baját.  

Számára az idő korlát helyett 
éppenséggel kapocs a végtelenhez. 
Sarokpont, melyen az isteni lét az 
emberibe fordul: ki és be. A 
halhatatlan Lélek testünkbe 
lehelésével és visszafogadásával. 

 
 
 

Czakó Gábor után Cser Ákos, 
2002. 04. 
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Alkalmaink 

Alkalom Mikor? Hol? 
Istentisztelet Vasárnap 9 30 kor Jókai út 81. 

Fiatal felnőttek 
beszélgető köre Hétfő 18 00 kor Tátra u. 13. 

Ifjúsági óra Szombat 17 00 -tól Tátra u. 13. 

Mérföldkőhöz értünk 
 

Gyülekezetünk közgyűlése 2003. május 11-én az 
alábbiak szerint feltett határozati javaslatot 41 
igen-szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül elfogadta.  
 

Támogatja-e, hogy új gyülekezeti központ 
épüljön, ha ahhoz minden szükséges és 
kívánatos szellemi és anyagi feltétel 
rendelkezésre állna? 

 
 

 
 
 
 

 
Konfirmáltak 
Vörös Zoltán 
Pablényi László 
Soós Gábor 
Darmstadter Nóra 
Csővári Ádám 
Juhász Orsolya 
Labossa Bence 
Labossa Lajos 
Navara Réka 
Pap Anita 

Keresztségben részesültek 
Soós Gábor 
Darmstadter Nóra 
Soós Richárd 

Szél 
 
A füvek először. 
Aztán a bokrok. 
Utoljára a fák. 
A zölddel lentről fölfelé 
telik meg a világ. 
 

Kertész Eszter 

Elhunytak 
Szalay Béláné született Sasvári Ilona  
   81 éves korában 
Kossela Béla 56 éves korában 
Troll Jánosné született Farkas Julianna 

80 éves korában

Pünkösdre túlcsordul: 
Rózsája kiserken. 
S valahonnan a Szél – 
kívül és belül a kerten 
minden hajtást elér. 
 

LÁMPÁS – Tatabánya és Környéke Evangélikusságának Lapja 
Megjelenik negyedévente 

II. évfolyam, 2. szám 2003. Pünkösd 
Előállítási költsége:140 Ft, adományokat elfogadunk. 

Felelős kiadó: Szigethy Szilárd 
Főszerkesztő: Cser Ákos 

Tördelőszerkesztő: Kemény István 
Szerkesztőség címe: Tatabányai Evangélikus Lelkészi Hivatal 

2800 Tatabánya, Tátra u. 13. Telefon/fax: 34/316-201 

Weboldalunk címe: 
http://tatabanya.lutheran.hu

Lámpás szerkesztősége várja az írásokat az alábbi 
címre: 

banyaszlampas@freemail.hu 

http://tatabanya.lutheran.hu/
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