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IFJÚSÁGI PROGRAMOK

11:00 és 15.45 között

11:00 Megnyitás, játék

Interjú egy titkosügynökkel

Miről/kiről szól a küldetés?

 (Egy misszionárius rövid bemutatása)

11:30 Alkalmassági teszt

Neked mi a személyes küldetésed?

(Interaktív, fi lmekkel illusztrált gondolatébresztő arról, hogy mi Isten 

terve a világgal és velünk)

12:00 A V-ügynök beszámolója

Egy sikeres küldetés példája

(Egy missziós útról nemrég hazatért munkatárs élménybeszámolója)

12:20 Különleges ebéd

13:20 Túlélési taktikák a terepen

Idegen kultúrák játékos megismerése

14:30 Épülj be a rendszerbe!

Te hol kapcsolódhatsz a küldetéshez a gyakorlatban?

(Rövid előadás a keresztény küldetésbe való bekapcsolódás 

lehetőségeiről)

14:45 Vedd át a küldetést!

Elvállalod-e a személyes megbízást?

(Zárszó)

A MISSZIÓI NAP PROGRAMJA

 9.00 Közös éneklés a templomban 

 9.45 Megnyitó és köszöntés 

10.00 Hogyan nyílik meg az evangélium titka? (Ef 6,18b–19)

evangélizációs igehirdetés – Szeverényi János országos missziói lelkész

10.45 Bevezetés a csoportmunkához – Szabóné Mátrai Marianna püspökhe-

lyettes

11.15 A közösség titka – Bibliakörök a Táncsics Mihály Gimnáziumban

12.30 Ebédidő 

13.15 Az egyházkerületi énekkar próbája a templomban

13.45 Szabadon választható programok 

• A világ és az egyház jövője – Benkő Vilmos üzletemberrel 

Deák László kerületi missziói lelkész beszélget 

• Bibliakör – Készüljünk együtt az úrvacsorára Szeverényi János vezetésével

• Komolyzene – Meditáció komolyzenével a templomban

• Könnyűzene – A Boyzless Voice koncertje a kollégiumban

14.45 Toronyzene – orosházi fúvósok szolgálata a templom tornyában

15.00 Az egyházkerületi díjak ünnepélyes átadása a templomban

Interjú az „év embereivel” – Radosné Lengyel Anna egyházkerületi felügyelő

15.45 Az el nem múló szeretet titka (Ef 6,24b) 

záróistentisztelet úrvacsorával – Gáncs Péter püspök

17.00 Városmisszió. Zenés bizonyságtételek a főtéren – a nap közreműködői 

és Pintér Béla
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Hoztál üres poharat?

Ha nem hoztál, akkor sincsen semmi baj. Ma itt, Oros-

házán mindenki kap ajándékba egy poharat, a Déli 

Egyházkerület logójával, a szárba szökkenő kalász ké-

pével díszített, összecsukható poharat. Nehogy bárki is 

szomjan maradjon, hiszen ennek a missziói napnak az 

örömüzenete így is summázható: „Jöjj!” Aki csak hallja, 

az is mondja: „Jöjj!” Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, 

vegye az élet vizét ingyen! (Jel 22,17)

Lehet, hogy kiszáradva, üresen érkeztél ide, hogy új-

ra felfrissülhess a Forrásnál. Kevésbé költői, de igazán 

mai, 21. századi képpel élve: talán olyan vagy itt, mint 

a lemerülő mobiltelefon, amelyet töltőre kell csatlakoztatni ahhoz, hogy újra 

kész legyen a kapcsolatteremtésre. Sokféle töltődési lehetőséget kínálunk ezen 

a napon: közös igehallgatás, ének és imádság, testvéri találkozás, beszélgetés 

kiscsoportokban, könnyű és komolyzenei élmények… 

S legvégül, mindenek koronájaként vár minket az örömteli találkozás aján-

déka az atyai ház terített asztalánál az Élet Kenyerével és az Áldás Kelyhével 

az úrvacsorai közösségben.

Pünkösd ünnepe előtt vagyunk, a Lélek kiáradására várunk itt, Orosházán is. 

Remélem, sokan fogjuk ennek a napnak a végén együtt vallani a 23. zsoltárral: 

„…csordultig van poharam.”  Olyannyira, hogy abból másokat is fel tudunk és 

akarunk majd frissíteni. 

Tavaly ilyenkor egyházkerületi tarisznyát kapott mindenki, és remélem: senki 

sem ment haza üres tarisznyával Kiskőrösről. Innen Orosházáról pedig senkit 

sem szeretnénk hazaengedni üres pohárral, üres szívvel és lélekkel…

Áldott szomjúságot, Isten bőséges ajándékaitól túlcsorduló poharat és szívet, 

lelket kívánok minden drága Testvéremnek imádkozó szeretettel:

Gáncs Péter

püspök

Lesz-e áttörés?

Mire ezt a programfüzetet kézbe veszed, kedves Test-

vérem, mi, szervezők már megtettünk mindent, amire 

időnkből, erőnkből, szívünkből – lelkünkből lehetősé-

günk volt. Felkészülve várnak a szolgálók, a csoport-

vezetők, előkészítve vár a templom, a hangosítás, áll a 

színpad, elkészültek a szendvicsek, és emberileg minden 

kész van – ahogy oly sokszor az elmúlt missziói napok 

kezdetén is.

Innentől már személyes a történet.

Mi történik a kész keretek között?

Kész vagy-e megragadni a lehetőséget, hogy találkozz 

a téged kereső Istennel? 

Missziói napot csak úgy érdemes szervezni, ha bennünk égnek ezek a kérdé-

sek: Lesz-e áttörés ezen a napon? Lesz-e áttörés emberek életében, leomlanak-e 

évtizedes falak a szívekben, vagy mindenki úgy megy haza, ahogy ide érkezett?

Sok-sok kérdés, amit eddig leírtam, de én ennél többet nem tehetek, a válasz 

mindenkiben belül fog megszületni. Talán egy igehirdetést hallgatva, csoport-

ban beszélgetve, könnyű vagy komolyzenét dúdolva, bűnöket megvallva vagy 

lehajtott fejjel a feloldozást fogadva. 

Mindegy, mikor, és mindegy, hogyan, de jöjjön létre a találkozás! Ha ez meg-

történik, akkor nem volt hiábavaló a munkánk, sőt Isten áldásában lehetett 

részünk!

Deák László

egyházkerületi missziói lelkész
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Isten hozott Orosházán

Különleges érzés egy olyan helyen megállni és szétnéz-

ni, amely kettőszázhetven évvel ezelőtt kihalt pusztaság 

volt, és amelyet az ideérkezők hite, akarata, embersége 

tett olyanná, hogy otthon lehet a ma embere számára. 

Szeretem, ha Orosházára érkező vendégeimnek meg-

mutathatom mindazt a gazdagságot, amit ez a gyüleke-

zet, ez a város jelent számomra. Lelki és fi zikai otthon 

egyaránt, hiszen az orosházi pusztán az evangélikus 

hitüket mindennél fontosabbnak tartó és emiatt szülő-

földjüket elhagyni kényszerülő zombai, dunántúli ősök 

gyülekezetet és községet, templomot és házakat, krisz-

tusi értékrendű és igaz emberléptékű életet akartak.

Örülök, hogy orosházi lelkészként számomra mind ez idáig a legnagyobb 

vendégsereget, a Déli Egyházkerület ideérkező vendégeit fogadhatom, és tár-

hatom szélesre előttük templomunk kapuját, megnyitva ezzel azt az ajtót is, 

amely mögött ott érezhető múlt, jelen és jövő hálája, küzdelme és reménysége.

Ördög Endre

házigazda, lelkész

Gyülekezetünkről

A gyülekezetből nőtt város hitében, prioritásaiban, értékrendjében mára már 

nagyon átrendeződött a kezdetekhez képest. Az evangélikus közösség szerepe, 

küldetése, a település életében elfoglalt helye sem mondható kiugróan külön-

legesnek a 21. század eleji Magyarország evangélikus gyülekezeteinek általános 

helyzetéhez képest. Mégis kulcsfontosságúnak tartom, hogy a gyökerek az 

evangéliumi életet, megmaradást, újrakezdést jelentő üzenetébe kapaszkodnak, 

mert új, friss hajtások mindig sarjadhatnak róla.

Hogy mikor és mi módon: ez az Isten titka. Nekünk viszont nincs más le-

hetőségünk, mint hogy az ebbe vetett reménységünkkel, erőforrásaink bölcs 

felhasználásával megteremtsük azokat a kereteket, amelyekből – ha a Lélek tölti 

meg élettel – valóban növekedés, megújulás fakad. Hiszem, hogy május utolsó 

napja ilyen alkalommá lehet Isten életformáló kezében. A hitből alapított város 

– ha csak egy napra is – az egyházkerület szívévé lesz. Úgy áldja meg Isten ezt 

a tavaszi szívdobbanást, hogy a nap végén hazatérve mindannyiunk gyüleke-

zetében akarjuk, munkáljuk és kérjük az ő országának épülését.
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KÖZÖS ÉNEKLÉS A TEMPLOMBAN
K. Tóth László és a Credo együttes közreműködésével

K. Tóth László és barátai a tavalyi kiskőrösi missziói 

nap vendégeiként már ismerős orosházi csapat, ezút-

tal hazai pályán, házigazdaként szolgál. Az Oroshá-

zán 2009 őszén indított „Reménység istentiszteletek” 

alkalmainak alapító tagjaiként, zenéjükkel igyekez-

nek kifejezni gondolataikat, érzéseiket és hitüket.

MEGNYITÓ ÉS KÖSZÖNTÉS

9.00

9.45
GYERMEKPROGRAM 
AZ ÓVODÁBAN

Óvodások és általános iskolások számára

Vajer Tímea vezető óvónő irányításával az 

oroshá zi evangé likus ó vodá ban egé sz napos 

gyermekprogramot biztosí tunk. A gyer mek-

lé t szá mnak megfelelő  ó vó nő i és tanítónői fel-

ü  gyeletet biztosí tunk. A csoportszobá kban é s a tá gas, fü ves ó vodaudvaron 

vá ltozatos já té klehető sé gek, ké zmű ves-foglalkozá s, irá nyí tott já té ktevé kenysé gek 

vá rjá k a gyermekeket.

10.00–16.45

11.00–15.00
IFJÚSÁGI PROGRAM
A SZÉKÁCS GIMNÁZIUMBAN
Három nemzetközi missziói szervezet mun-

katársainak vezetésével

Tudsz titkot tartani? – Akkor elárulunk 

egyet… 

Közöttünk lesz néhány „különleges ügy-

nök”, s megismerheted a világ leghíresebb 

„titkosügynökét” is, miközben részt veszel 

egy „speciális kiképzésen”.

A program során te is „átveheted a megbízásodat”, és „bevetés” közben saját 

bőrödön tapasztalhatod a küldetéssel járó kihívásokat.

Közöttünk lesz „V ügynök” is, aki beszámol nekünk tavalyi sikeres beve-

téséről.

És te is „beépülhetsz a rendszerbe”, ha úgy gondolod, hogy ezt az életformát 

neked találták ki.

Gyere te is, és győződj meg róla, hogy nincs lehetetlen küldetés!
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EVANGÉLIZÁCIÓS IGEHIRDETÉS
Hogyan nyílik meg az evangélium titka? 

(Ef 6,18b–19) 

Igét hirdet: Szeverényi János országos evangélizációs és 

missziói lelkész

Zenei szolgálat: K. Tóth 

László és a Credo együttes

Szeverényi János, a Híd ma-

gazin szerkesztője, a Magyar Evangéliumi Szövet-

ség (Aliansz) alelnöke. Szolgálatának szerves része a 

missziói alkalmak szervezése, segítése. Az egyház-

kerületek missziói napjának is egyik koordinátora a 

kerületi lelkészekkel együtt. Évente negyvenöt-ötven 

gyülekezetben, illetve konferencián végez előadói, 

igehirdetői szolgálatot az egész Kárpát-medencében.

„Hálás vagyok, hogy egyházunk az evangéliumról (= örömhír, jó hír) nevez-

tetik. Az evangéliumban ott lüktet Isten atyai szíve, jósága, emberszeretete, 

irgalma. Életünk egyetlen esélye és reménye Jézus Krisztus kereszten hozott ál-

dozata, megváltó halála. Imádkozzunk (hasonlóan Pál apostol munkatársaihoz; 

Ef 6,18–20), azért hogy Orosházán is megnyíljon számunkra az „evangélium 

titka”, lényege, tartalma!”

10.00

10.45 BEVEZETÉS A CSOPORTMUNKÁHOZ
Szabóné Mátrai Marianna

A Déli Evangélikus Egyházkerület püspökhelyettese az ige hir-

de téshez kapcsolódva vezeti fel a csoportbeszélgetések során 

feldolgozásra ajánlott témákat, gondolatébresztő vezérfonalat 

adva a tartalmas együtt gondolkodáshoz. A rövid bevezetőt 

követően történik a bibliakörök csoport beosztása és az átvo-

nulás a Táncsics Mihály Gimnáziumba. Az ifj úsági csoportok a 

missziói munkatársak vezetésével a Székács József Evangélikus 

Gimnáziumba vonulnak, ahol a nap hátralévő részét töltik, és ahonnan 15:30-

kor térnek vissza újra csatlakozva a közös programhoz.

11.15 A KÖZÖSSÉG TITKA
Bibliakörök a Táncsics Mihály Gimnáziumban

Vezérfonal a csoportbeszélgetésekhez
A csoportbeszélgetések a nyitó igehirdetés-

hez kapcsolódnak. 

„…legyetek éberek, teljes állhatatossággal 

könyörögve az összes szentekért; és énértem 

is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyi-

tom a számat, hogy bátran ismertessem meg 

az evangélium titkát…” (Ef 6,18b–19)

A készüléshez az alábbi szempontokat ajánljuk:

• Napi harcainkban, küzdelmeinkben milyen erőforrásaink vannak? 

• Merítünk-e tudatosan a különféle erőforrásokból? 

• Hol szerepel ezek sorában az evangélium?

• Merünk-e családunkban és tágabb környezetünkben az evangéliumról 

tanúskodni? 

• Merjük-e életünket az evangélium szerint vezetni? 

• Gyülekezeti közösségünkben foglalkozunk-e az evangéliummal, vagy 

annyi a szerepe, hogy visszhang nélkül szóljon vasárnap a szószékről? 

• Lehet-e hatással az evangélium a tágabb közösségre, a társadalomra? 

• Milyen szerepet játszik ebben a folyamatban az evangéliumot hallgatók 

bizonyságtétele és életfolytatása?

• Milyen munkát végez az igehallgatókban a Szentlélek? 

• Hogyan tárja fel előttünk az evangélium titkát? 

• Mi múlik az igehirdetőkön? 

• Mi múlik az igehallgatókon? 

• Imádkozunk-e rendszeresen az igehirdetőkért?

• Van-e bátorságunk a „távoliaknak” is hirdetni az evangéliumot?
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12.00

13.15

A BIBLIAKÖRÖK CSOPORTBEOSZTÁSA

EBÉDIDŐ
A hideg ebédről az egy-

házkerület gondoskodik a csoportbeszélgeté-

sek helyszínein. A húsmentes ebédcsomagok 

a gimnázium bejáratánál vehetők át.

Az ebéd költségeihez adományokat köszö-

nettel elfogadunk.

AZ EGYHÁZKERÜLETI ÉNEKKAR 
PRÓBÁJA A TEMPLOMBAN

Készülődés az egyházkerület énekkarainak 

közös előadására

Az orosházi gyülekezet „Vivit” kórusához kapcso-

lódva a találkozóra érkező gyülekezetek énekkaros, 

énekelni szerető tagjai Gárdonyi Zoltán orgonára 

és vegyeskarra írt Mondjatok dicséretet című művét 

szólaltatják meg a kerületi díjak átadása után.

Földszint

 1. csoport: 34. terem

 2. csoport: 61. terem

 3. csoport: 72. terem

 4. csoport: 73. terem

I. emelet

 5. csoport: 106. terem

 6. csoport: 107. terem

 7. csoport: 108. terem

 8. csoport: 109. terem

 9. csoport: 110. terem

10. csoport: 111. terem

11. csoport: 115. terem

12. csoport: 116. terem

13. csoport: 117. terem

14. csoport: 118. terem

15. csoport: 119. terem

16. csoport: 120. terem

17. csoport: 138. terem

18. csoport: 140. terem

II. emelet

19. csoport: 206. terem

20. csoport: 208. terem

21. csoport: 209. terem

22. csoport: 212. terem

23. csoport: 216. terem

24. csoport: 217. terem

25. csoport: 218. terem

26. csoport: 219. terem

27. csoport: 220. terem

28. csoport: 221. terem

29. csoport: 228. terem

30. csoport: 240. terem
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SZABADON VÁLASZTHATÓ PROGRAMOK13.30
KOMOLYZENE
Meditáció komolyzenével a templomban

Közreműködik az Alföld vonósnégyes
Házigazda: Ihász Beatrix

Az Alföld vonósnégyes 2012 őszén alakult. A zenekar 

2013 októbere óta az Orosházi Evangélikus Egyház-

község zenei együttese. Az együttes alapvetően négy 

vonósra íródott re-

pertoárt szólaltat meg a barokktól a későro-

mantikáig. A quartett hangversenytermekben, 

templomi helyszíneken ad koncerteket a zene-

irodalom remekeinek világi és egyházi ihletésű 

darabjaiból, de nem zárkózik el a könnyedebb 

hangvételű zeneművek előadásától sem. 

KÖNNYŰZENE
A Boyzless Voice női 

kamaraegyüttes koncertje

Házigazda: Lengyel Anna

Változatosság. Nyitottság. Fiatalos lendület.

Több műfajban, korszak- és stílushatárokon 

átívelő repertoárral kínáljuk közönségünknek a vokális zene legjavát. Nyi-

tottságunk nemcsak repertoárunk zenei összetettségében mutatkozik meg; 

célközönségünk és fellépéseink jellegének 

változatossága is megkívánja a folyamatos 

újítást, a fl exibilitást, a kihívások keresé-

sét. A Boyzless Voice fő ereje azonban di-

namizmusában, fi atalos lendületében rejlik. 

2009-es alakulása óta együttesünk új tagokkal, 

új színekkel lett gazdagabb; a mostani csapat a fi -

atal énekesgeneráció klasszikus és jazz képzettségű 

művészeinek és egyéb végzettségű, zenével komo-

lyabban foglalkozó fi ataloknak közös alkotópontjává 

érett. 

ELŐADÁS
A világ és az egyház jövője 
Benkő Vilmos üzletemberrel 

Deák László beszélget

„Az Egyesült Államok New Jersey államában születtem magyar szülők gyer-

mekeként. A rendszerváltás óta élek Magyarországon, 

ahol közgazdász-vállalkozóként befektetésekkel foglal-

kozom. Emellett szenvedélyesen érdekelnek a techno-

lógiai újdonságok és azok hatása az emberek életére, 

etikai döntéseire.

A másik szenvedélyem a retorika; ezt beépítettem az 

életembe és másokkal is megosztom: előadásokat tartok 

a legkülönfélébb hallgatóságnak, vezérigazgatóktól kezdve diákokon át egészen 

az elítélt rabokig. Elkötelezett evangélikus vagyok, és fontos feladatomnak te-

kintem, hogy segítsem egyházamat felkészülni azokra a kihívásokra, amelyek 

a jövőben várnak rá.” 

A délutáni fórumbeszélgetésnek is ez lesz a témája: Milyen lesz a világ egy 

évtized múlva, s ebben a világban miként tudja az evangélikus egyház teljesíteni 

missziói feladatát?

BIBLIAKÖR
Készüljünk együtt az úrvacsorára

Szeverényi János vezetésével
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TORONYZENE
Orosházi fúvósok szolgálata 

a templom tornyában 
Fúvószenekarunkat elődeink 1929-ben alapították 

meg Orosházán. A megalakulás után az együttes 

az Önkéntes Tűzoltóegyesület keretein belül tevé-

kenykedett.

1979-től Városi Fúvószenekarként tevékenykedtek 

a művelődési ház keretein belül.

1982-ben a jelenlegi karnagy K. Tóth László édes-

apjától vette át a karmesteri pálcát. Szinte minden műfajt játszó zenekar va-

gyunk, repertoárunkban a komolyzenétől a dixielandig minden megtalálható.

EGYHÁZKERÜLETI DÍJAK ÜNNEPÉLYES 
ÁTADÁSA A TEMPLOMBAN

Interjú „az év embereivel” – 
Radosné Lengyel Anna kerületi felügyelő beszélget
Kis János lelkésszel

Bolemányi Judit hitoktatóval és

Kis Gabriella intézményvezető-helyettessel

14.45

15.00

15.45 ZÁRÓ ISTENTISZTELET ÚRVACSORÁVAL
Az el nem múló szeretet titka 

Igét hirdet Gáncs Péter püspök

17.00 VÁROSMISSZIÓ
Zenés bizonyságtételek 

a főterén 

ÚTRA INDÍTÓ IMA

Mennyei Atyánk!

Jó volt megpihenni szereteted melegében. Erőt árasztottál életünkbe. 

Jó volt testvérekkel közösségben lenni. Bátorítottad szívünket.

Jó volt igéddel foglalkozni. Feltártad előttünk irgalmad és szereteted 

titkát. 

Öröm és békesség tölti el most lelkünket. Hálát adunk neked ezért.

Lelked erejével indulunk életünk hétköznapi küzdelmeibe és örömeibe.

Kísérj el minket.

Lelked öleljen át, ha magányosnak érezzük magunkat.

Lelked bátorítson, ha félünk és aggódunk.

Lelked szabadítson ki a rossz lelkiismeret fogságából, hirdesse nekünk 

bocsánatod feloldozó hatalmát.

Legyen erőnk a gyengeségben, enyhülés fájdalmainkban, vigasz vesz-

teségeinkben.

Örülj velünk, ha örülünk. Add nekünk ajándékaidat, hogy magasztaljuk 

nevedet. 

Adj értelmet hétköznapjainknak, hogy boldogan és elégedetten adjunk 

hálát neked.

Úgy zárd szívünkbe mindazt, amit a mai napon kaptunk, hogy 

megosszuk másokkal.

Győzz meg naponta, hogy dolgunk van a világban: tanúid vagyunk.

Hozz elénk embereket, akik rólad szóló szavainkra és tetteinkre várnak.

Adj bátorságot, hogy szólni tudjunk,  és tetteink Téged tükrözzenek.

Lelked és evangéliumod legyenek útitársaink.

Ámen.

Szabóné Mátrai Marianna

Fellépnek a nap előadói és Pintér Béla.
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AMIRE KORÁBBAN GYŰJTÖTTÜNK

2012
Családok Átmeneti Otthona Orosházán

Az egyházkerületi missziói napok hagyományos eleme, hogy a záró istentisz-

teleten egy konkrét célra gyűjtjünk. 2012-ben az Ökumenikus Segélyszervezet 

Orosházán működő Családok Átmeneti Otthonának támogatására ajánlottuk 

fel az off ertóriumot. Az adomány felhasználásáról az intézmény vezetőjét, 

Balogh Zoltánnét kérdeztük:

– Mire fordították a 2012-es missziói napon összegyűj-

tött adományt?

– A Családok Átmeneti Otthona lakói és dolgozói 

nevében szeretném megköszönni a Déli Evangélikus 

Egyházkerületnek és a missziói napon részt vevőknek 

azt a pénzbeli támogatást, amelyet az intézményünk 

javára gyűjtöttek. Régi vágyunk volt, hogy a szabad-

ban tudjunk a gyerekekkel beszélgetni, foglalkozni. Ez 

most az Önök segítségével megvalósulhatott, hiszen 

az adományból az intézményünk udvarát közösségi 

térré alakíthattuk. A megépült kerti fi lagóriát fejlesztő 

foglalkozásokhoz és szabadidős tevékenységek megtartásához használjuk.

– Milyen munkát végez az Ökumenikus Segélyszervezet itt, Orosházán? 

– Az 1991-ben alapított Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik 

legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. Az alapító egyhá-

zak összefogása ma már szakemberek, önkéntesek, adományozók és vállalati 

partnerek egyre bővülő közösségeként segíti a bajbajutottakat és nélkülözőket. 

Ennek a munkának szerves részeként a segélyszervezet 2002-ben Oroshá-

zán Szociális és Fejlesztőközpontot alapított, hogy menedéket nyújtson anyagi 

okokból vagy párkapcsolati erőszak miatt lakhatásukat vesztett családoknak. 

Kiskorú gyermekeket nevelő szülőket fogadunk be az ország egész területéről. 

Lakóink átfogó támogatásban részesülnek intézményünkbe érkezésüktől új, 

önálló életvitelük kialakításáig. A biztonságos lakhatáson túl munkatársaink 

többek között a gyermekeknek nyújtott fejlesztő programokkal, iskolán kívüli 

felzárkózást elősegítő és közösségi programokkal segítenek. 

2013
Missziói gyülekezetépítés Bócsán

Tavaly Kiskőrösön, a Déli Evangélikus Egyházkerület minden részéről összegyűlt 

testvérek komoly üzenetet tettek a misszió nevében, amikor negyedmillió forint-

nyi adományt gyűjtöttek össze azért, hogy negyven esztendő után ismét lehes-

sen Bócsának helyben lakó lelkésze. 

A missziói nap adománya nagy-

mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 

a bócsai parókia valóban otthona 

lehessen a lelkésznek, ahová haza-

érhet, s majd ismét tovább tudjon 

indulni. 

Fél év ugyan nem nagy idő, de 

pusztán azzal, hogy helyben lakik 

a lelkész, ennyi is elég volt ahhoz, 

hogy a vasárnapi istentiszteletek úgy Bócsán, mint Tázláron – ne csak megtartva 

legyenek, hanem a hívek is részt vegyenek benne. A két faluban összesen élő 

mintegy kétszázötven evangélikus közül Tázláron átlagban tizenhárom, míg 

Bócsán tizenhét fő van jelen vasárnapról vasárnapra. Már két gyülekezeti napot 

is tartottunk, amelyeken egyenként közel harminc fő vett részt. 

Külön öröm, hogy nem csupán idősek, hanem a fi atalok is jönnek, sőt Bócsán 

május 4-én négy fi atal konfi rmált. Alakulófélben van az ifj úság is, szombaton-

ként változatos programokon vehetnek részt a fi lmnézéstől a túrázáson át a 

komoly beszélgetésekig.

A gyülekezet igyekszik részt venni a falu életében is, különféle programokkal 

gazdagítva a naptárt. Ilyen különleges esemény volt, amikor ősszel az idősek 

napja alkalmából meghívtuk a kiskőrösi Gospel Sasokat szolgálni, valamint a 

nagyhéten ellátogattak mindkét faluba a teológushallgatók passióelőadásukkal.

Az egész gyülekezet nevében szeretném megköszönni a Testvérek hitét, 

bizalmát, imádságát és áldozatkészségét, amelyek nélkül nem válhatott volna 

mindez valóra, hiszen Isten országa miközöttünk, de általunk épül.

László Lajos Gergely

beosztott lelkész, Bócsa
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Idén a szarvasi Középhalmi Missziót 
támogathatjuk

A Középhalmi Misszió története 1984-ig nyúlik vissza, amikor Nobik Erzsébet 

lelkész és dr. Sárkány Angyal orvos vezetésével heti rendszerességgel tartottak 

„egyházi gyógyító” alkalmakat alkoholbetegeknek a szarvas-ótemplomi gyü-

lekezetben.

1992-ben alakult meg a Középhalmi Misszió, amely megalakulása óta évente 

három gyógyító konferenciát, csendeshetet tart. Fő feladata a szenvedélybete-

gek, a lelkileg sérültek gondozása, gyógyítása. Ezt részben megelőző, részben 

utógondozó munkával segíti. Sok olyan gyógyulni vágyó szabadult itt meg a 

szenvedélyétől, akik szívesen számolnak be új életükről. A felnőttek gondozását 

önkéntes lelkészek végzik. 

Missziónk 1993 óta alapítványi formában végzi a szenvedélybetegek segítését, 

az idősek és a nagycsaládos, nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek 

körében végzett szolgálatát Szarvas külterületén.

Alkalmaink fi nanszírozása összetett, a legnagyobb részt a Magyarországi 

Evangélikus Egyház vállalja, de létfontosságúak a jelentkezők és a külsős sze-

mélyek adományai is.

Terveink között szerepel, hogy újból szokásba hozzuk a nagycsaládosok, a 

gyermekek napjait.

Az Evangélikus Alkohol- és Szenvedélybeteg-mentő Középhalmi Missziói 

Szolgálat szeretettel vár minden rászorulót. Valljuk, hogy a szenvedélyektől 

csak Isten segítségével lehet megszabadulni! Mi ennek érdekében Bibliát olva-

sunk, imádkozunk, és sokat beszélgetünk. Mindenkit igyekszünk meghallgatni! 

Mindenkiért imádkozunk.

Erdélyi Zoltán

Nagyszénás
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A DÉLI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET DÍJAI

Prónay Sándor-emlékplakett

A 18–19. században élt mecénásról, tudósról, iskolafelügyelőről és zsinati elnök-

ről elnevezett Prónay Sándor-díjban azok a magyar és külföldi, világi személyek 

részesülhetnek, akik kiemelkedő szellemi vagy anyagi támogatással állnak a 

Magyarországi Evangélikus Egyház mellett.

A díjnak két fokozata van: a díj és az emlékplakett.

A díj névadójáról elnevezett emlékplakettből az egyházkerületek vezetői is 

ajándékozhatnak az arra érdemeseknek.

Az ifj . Szlávics László által készített kisplasztikán a Prónay Sándorról ké-

szült grafi ka vésett képe, hátoldalán pedig Luther-rózsa látható szintén vésett 

technikával.



22 23

Ónodi Szabolcs

Ónodi Szabolcs másfél évtizedes igazgatói működése 

alatt a Bonyhádi Petőfi  Sándor Evangélikus Gimnázium 

és Kollégium óriási fejlődésen ment keresztül. Remek 

érzékkel ragadott meg minden lehetőséget, hogy iskolája 

többletforráshoz jusson. Pályázati pénzből, nyári cso-

portokból és szponzoroktól származó többletforrásokat 

a tárgyi környezet megújítására fordította. Ennek jelei 

mindenütt a felfedezhetőek.

A főépületben faliújság, ülőkék, olvasósarok, büfé, 

galériás tanári kiépítése, szőnyegek a folyosókon, lépcsőkön. Akadálymentesítés 

céljából felvonó, falikút, az épület előtt az emlékezés szobra készült el. A szertá-

rak felszereltsége is sokat javult, a tantermekbe új bútorzat került. A gimnázium 

hátsó bejáratánál díszudvar és szökőkút, az udvaron belső járdák épültek ki. 

Megvalósult a pihenőkert, az udvaron lévő sportpályákat rekortánburkolattal 

látták el, és nagy területet gyepszőnyeggel fedtek be.

A kollégiumban az Arany János program indításával öt év alatt kétszáz fé-

rőhely került kialakításra. 

A folyamatos fejlesztés jegyében került az iskolához az úgynevezett B-épület 

(a „Bajcsy”). Itt kapott helyet nyolc tanterem, az iskolamúzeum, a védőnői szoba, 

a pinceklub és a művészeti szaktanterem.

Ónodi Szabolcs felismerte az iskola mögötti volt cipőgyártó csarnokban rejlő 

lehetőséget. Az épületet 2009-től sikerült átalakítani atlétikai centrummá, ahol 

a tornaórák és sportversenyek mellett egyházi rendezvények is otthonra találtak.

Ónodi Szabolcs nyugdíjba vonulásával ezt a „birodalmat” adta át utódjának 

2013 szeptemberétől. Továbbra is aktív presbitere a helyi gyülekezetnek és 

tagja a Magyarországi Evangélikus Egyház Nevelési és Oktatási Bizottságának.

A Prónay-díjat 2014. januárjában 70. születésnapján vehette át.

Szemerei Zoltán

Szemerei Zoltán 1944-ben született Lajoskomáromban. 

Édesapja 1945-ben halt meg. A háború utáni zaklatá-

sok elől a nagyszülőkkel együtt Pestre költöztek. A rá-

kosszentmihályi gyülekezetben találtak lelki otthonra, 

ahol  mint egyházfi ként, pénztárosként, majd pedig egy 

cikluson át felügyelőként szolgált. 

A gyülekezet lelkészének, dr. Karner Ágostonnak a 

hívására, aki akkor az országos egyház főtitkára is volt, 

1968. december 1-jétől került az országos egyház pénz-

tárába. 1970-ben kapott megbízást a gazdasági osztály vezetésére. Évtizedeken 

keresztül egyházközségi szinttől az országosig töltött be pénztárosi, gazdasági 

vezetői tisztséget. Aligha van egyházunkban olyan, aki több testületi ülésen 

vett részt, mint ő.

Bár szinte szállóigévé vált szellemes kiszólása, mely szerint „Pénz nincs”, 

mégis mindig arra törekedett, hogy a lehetőségekhez mérten minden jó kez-

deményezés megvalósulhasson egyházunkban, annak gyülekezeteiben és in-

tézményeiben. 

Nyugdíjba vonulása után, 2003-tól fél cikluson keresztül a Déli Egyházkerület 

felügyelője volt. 2003. szeptember 6-án Gáncs Péter püspökkel együtt indultak 

a közös szolgálatba a békéscsabai Nagytemplom oltárától.

2006-tól az Országos Presbitérium tagja a Déli Egyházkerület képviseletében.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának és az Ökumenikus 

Segélyszervezetnek is köztiszteletben álló gazdasági szakembere. 

Immár több mint négy és fél évtizedes sokoldalú szolgálatának páratlanul 

gazdag tapasztalata, széles körű gyülekezetismerete, hűséges egyházszeretete és 

nem utolsósorban üdítően fanyar humora egyházkerületünk, egész egyházunk 

megbecsült kincse. 
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Széll Bulcsú

Széll Bulcsú evangélikus lelkész 1949-ben született. Nős, 

öt gyermeke van. A középiskolát a Cukor utcai Apáczai 

Csere János Gyakorló Iskolában végezte Budapesten. 

1966-ban Jézus Krisztus követője lett, majd a következő 

évben elhívást nyert a lelkészi szolgálatra. Teológiai ta-

nulmányait az Evangélikus Teológiai Akadémián végez-

te 1967-től 1972-ig. A lelkészi szolgálatot Bócsán kezdte, 

majd Lucfalván folytatta, ahol jelentős ébredés zajlott. 

1989-től mindmáig Budapest-Kispesten lelkipásztor.

1989 előtt a gyermekmunkásképzésben, a gyermek- és 

ifj úsági munkában tevékenykedik. Teológiai írásokat fordít angolból és német-

ből. Társszerzője néhány könyvnek, cikkeket is publikál. 1989 után többekkel 

alapító tagja volt az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE) nevű 

szervezetnek, a Szentírás Szövetségnek, a Magyar Evangéliumi Rádiónak (Mera), 

a Vasárnapi Iskolai Szövetségnek (VISZ), az Evangéliumi Aliansznak és az Evan-

gélikus Belmissziói Baráti Egyesületnek (EBBE). A kispesti Reménység Ökume-

nikus Iskola alapító és kuratóriumi tagja. Az Üllői úti evangélikus szeretetotthon 

igazgatója annak megszűnéséig, 2009-ig. Szervezője és 1998-ban történt meg-

alakulásától 2000-ig igazgatója az Evangélikus Bibliaiskolának, ahol a gyakorlati 

teológia és az Újszövetség magyarázata tárgykörben adott elő. Előadásokat 

tartott a Luther szakkollégiumban is. Fiataloknak, főleg konfi rmandusoknak 

szervez táborokat és segíti lelki-szellemi fejlődésüket. 2012-ben Budapest Fő-

város XIX. kerület Kispest Önkormányzata díszpolgárrá választotta.

A 2012-ben megjelent, a Károli-Biblia alapján készült újonnan revideált bib-

liafordítás munkájában újra fordította eredeti héberből az Ószövetséget, és részt 

vett az Újszövetség lektorálásában. 

Lelkészi szolgálatának hangsúlyos része a személyes lelkigondozás, pászto-

rolás, családterápia és hitébresztés.

Ordass Lajos-emlékplakett

Az Ordass Lajos-díj annak a felszentelt (aktív vagy nyugalomba vonult), feddhe-

tetlen életű, magyar vagy külföldi lelkésznek adható, aki a magyar evangélikus-

ságért kiemelkedően sokat tett, de odaítélhető más felekezetű papi személynek 

is, aki kitartóan munkálkodik az egyházak közeledéséért.

A díjnak két fokozata van: a díj és az emlékplakett.

A díj névadójáról elnevezett emlékplakettből az egyházkerületek vezetői is 

ajándékozhatnak az arra érdemeseknek.

Az ifj . Szlávics László által készített kisplasztikán a Ordass Lajosról készült 

grafi ka vésett képe, hátoldalán pedig Luther-rózsa látható szintén vésett tech-

nikával.
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Tessedik Sámuel-díj
A Déli Evangélikus Egyházkerület Közgyűlése által alapított Tessedik Sámuel-

díjat 2007 óta évente egyszer ítélik oda az év déli kerületi lelkészének, pedagó-

gusának, illetve diakóniai munkásának.

A díj annak a lelkésznek ítélhető oda, aki érzékelve közösségének lelki szük-

ségleteit és környezetének kihívásait, a gyülekezetépítés, az igehirdetés, a tanítás 

vagy a lelkigondozás területén olyan kiemelkedő munkát végzett az adott évben, 

amely közösségének lelki és szellemi épülésére szolgált, bátorított a keresztény 

hit megvallására és megélésére, és amely munka iránymutató lehet a tágabb 

környezet számára is.

Pedagógusaink közül az tüntethető ki Tessedik-díjjal, aki az adott évben ki-

emelkedő oktatói és nevelői tevékenységet folytatott; példát mutatott a tanulók 

számára a nyitott, felelős, elkötelezett keresztény életvitel és a közös európai 

értékek ápolása terén; aki elismerést vívott ki pedagógiai műhely létrehozásával 

vagy működtetésével, iskolai, illetve kollégiumi közösség ápolásával és építésével.

Diakóniai munkásként az részesülhet az elismerésben, aki az adott évben 

kiemelkedő módon gondoskodott a reá bízottak testi és lelki épüléséről; szol-

gálatával a keresztény életvitel példáját mutatta szűkebb és tágabb környezete 

számára; tevékenysége bátorított a keresztény hit megvallására és megélésére.

A Tessedik-díj éremplakettjét a kerületi közgyűlés felkérése alapján a Déli 

Egyházkerület hűségérmének megalkotója, Várhelyi György szobrászművész 

készítette.

Kis János
Az év lelkésze

2014

Kis János már harmincöt éve lelkész. Evangélikus csa-

ládban született Nagytarcsán, 1955. szeptember 20-án. 

Neveltetésében a szolgálat, a hivatásszeretet maradandó 

értékét kapta szüleitől, s ez nagyban meghatározta pá-

lyáját. Erősáramú villamosenergia-ipari technikumban 

érettségizett, utána az Evangélikus Teológiai Akadémi-

án szerzett lelkészi diplomát 1979-ben. Ebben az évben 

ordinálták, s ekkor kezdte meg lelkészi szolgálatát. Oros-

házára került, ahol előbb lelkész, majd igazgató lelkész 

volt. 1988-tól a Kecskeméti Evangélikus Egyházközség 

lelkésze.

Lelkészi szolgálata Kecskeméten főként három irányban bontakozott ki. A kis 

gyülekezetnek több épület, köztük az Ybl-templom fenntartását kellett biztosíta-

nia. Emellett élő közösséggé formálta a gyülekezethez tartozókat. Mindeközben 

a nagyváros elismert vallási közösségévé vált az evangélikusoké, s e szolgálat 

során sikeresen alakította ki a munkatársi csapatot és koordinálta munkájukat.

Az 1862–63-ban Ybl Miklós tervei alapján épült templom tatarozását, fel-

újítását már elődje megkezdte. De a munka dandárja Kis János lelkészségének 

idejére maradt. A romantikus stílusú templom egyházunk patinás műemléke, 

dísze Kecskemét városának is.

Kis János lelkészi hivatása mellett sok önkéntes munkát is vállalt. 1989–1994 

között az Európa Jövője Egyesület elnöke volt, jelenleg is a területi választási 

bizottság tagja. Hosszú éveken át volt a Déli Evangélikus Egyházkerület missziói 

lelkésze és a Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye számvevőszéki elnöke. 

Több elismerésben is részesült: Európa Gyermekeinek Jövőjéért Díj 1997-ben, Dr. 

Varga László-emlékérem 2010-ben, Kecskemét Szociális Ügyéért Díj 2012-ben. 

Szlovák és német nyelven beszél. A sportot szereti, ha csak lehet, szakít rá időt.

Hitvallása: „Isten dicsőségére, emberek javára szeretnék szolgálni.”
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Bolemányi Judit
Az év pedagógusa

2014

Bolemányi Judit hitoktató, Kiskunhalason született. Csa-

ládja ősi szlovák eredetű kiskőrösi evangélikus család. 

Élete szorosan összefonódik a Kiskőrösi Evangélikus 

Egyházközséggel, a gyülekezet szinte második otthona. 

Itt keresztelték, itt járt hittanra, itt konfi rmált, itt volt 

aktív tagja a gyülekezet ifj úsági csoportjának. Érettségi 

vizsgáját a város Petőfi  Sándor Gimnáziumában tette le. 

Ezt követően csecsemő- és gyermekápoló végzettséget 

szerzett Kecskeméten.

Hittant 1990 szeptemberétől tanít folyamatosan. 

Oklevelét az Evangélikus Teológiai Akadémia levelező 

hittanári szakán szerezte meg. Van egy történelmi tánctanári végzettsége is. 

Mivel nem házasodott meg, saját gyermeke nem lévén, Isten azzal áldotta 

meg, hogy közel s távol neki van a legtöbb „gyermeke”. Más gyermekeit neveli 

akár a hittanórákon, de a cserkészcsapat élén is. 1992 óta, a megalakulás óta 

vezeti a Kiskőrösi 251. sz. Rákóczi Ferenc Cserkészcsapatot, amelynek a helyi 

gyülekezet a fenntartója. A több mint két évtized alatt cserkészek százait ne-

velte evangélikus keresztyén szellemiségben magyarságra, a jóra és a megtartó 

nemzeti-történeti értékek megbecsülésére. Sok fi atalt küldött el cserkésztiszti 

képzésekre is. A cserkészcsapat ma is a gyülekezet legnépesebb és legaktívabb 

gyermek- és ifj úsági csoportja.

Bolemányi Juditra a gyülekezet közösségében is mindig számítani lehet. 

Kreativitása, találékonysága és odaadása követendő lehet mindenki számára. 

Szolgálatára, munkájára és ügyszeretetére mindig bizton lehet számítani.

Kis Gabriella
Az év diakónusa

2014

Kis Gabriella intézményvezető-helyettes. Szarvason 

született keresztény családban, evangélikus hitben ne-

velkedett. Nagymamája tanította az első imádságokra. 

A templom mellett a vasárnapi iskola látogatója volt. 

Az érettségit a szarvasi Vajda Péter Gimnáziumban 

szerezte meg, majd azt követően az egészségügyben he-

lyezkedett el, több kórházban végzett ápolónői munkát. 

Már fi atal korától kezdve empátiával fordult a beteg, 

elesett emberek felé. A szakmai munkán túl igyekezett 

kedvességgel és sok mosollyal enyhíteni szenvedésüket.

1995-től ismét szülővárosában, Szarvason él, ahol kezdetben röntgenasz-

szisztensként dolgozott, majd amikor harmadik gyermeke is elérte a 4 éves 

kort, az Ótemplomi Szeretetszolgálatban helyezkedett el 2007-ben. Először a 

szenvedélybetegek közösségi ellátásának koordinátoraként, majd a  Középhalmi 

Idősek Klubja létrehozásánál segédkezett, amely ma is nagyon közel áll hozzá.  

Ebben az időben került kapcsolatba a Középhalmi Alkoholmentő Misszióval és 

dr. Sárkány Angyallal, akitől nagyon sokat tanult, nemcsak szakmai fogásokat, 

de emberséget, türelmet és hitet is. 

2011-ben szociális munkásként diplomázott a Szent István Egyetem Egész-

ségügyi Főiskolai Karán. Ezután az idős nappali ellátás vezetője lett, majd a 

demens betegek ellátásának vezetésével is megbízták. Emellett a tanyagondnoki 

szolgálatok munkáját is koordinálja, valamint a szeretetszolgálat minőségbiz-

tosításának irányításával is megbízták. 

Igyekszik aktívan részt venni az egyházi alkalmakon, segíteni az ételosztáso-

kon és a karitatív munkában. A diákok önkéntes munkájának koordinálásával 

szeretné közelebb hozni az ifj úságot az idős emberekhez, ezzel elősegíteni a 

generációk közötti jobb kommunikációt, az egymás iránti toleranciát. 

Hiszi, hogy ott dolgozik, ahová Isten vezérelte őt. Igyekszik a legjobb tudása 

szerint és alázattal végezni munkáját az emberek javára és Isten dicsőségére.

„Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki.

Ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja.” (Zsolt 37,23–24)
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Hűségérem
„A szeretet és hűség ne hagyjon el téged…” A Példabeszédek könyvének e mon-

data öleli körbe a Déli Evangélikus Egyházkerület hűségérmén látható bibliai 

szimbólumot. Az alfa és az ómega, a görög ábécé első és utolsó betűje Jézus 

Krisztusra, az ő hűségére utal. Ez kíséri végig földi életünket, sőt a síron túl is 

számíthatunk rá. Ez a hűség a gyülekezeteinkben évtizedek óta szolgáló, nem 

lelkészi munkatársakon keresztül is eljut hozzánk, gazdagítja mindennapjainkat.

Az egyházkerület közgyűlése által alapított hűségérem – Várhelyi György 

szobrászművész alkotása – ezt az isteni forrásból fakadó, emberi életekben testet 

öltő ajándékot „igazolja vissza”. Az ezért mondott köszönetet fejezi ki szerény, 

de kézzelfogható, maradandó, bronzba öntött formában.

Bánszky Mihály

Bánszky Mihály 1923. április 26-án született Békés-

csabán evangélikus családban. Már a nagyszülők is 

sok szolgálatot vállaltak a gyülekezetben. Édesanyja 

a békéscsabai Nagytemplomban született az 1888-as 

nagyárvíz idején. 

1929-ben a Luther utcai iskolába íratták be. Kántor-

tanítójával rendszeresen részt vett a szlovák istentiszte-

leteken. A szerveződő diákénekkar tagja lett, és később 

is sokat szerepelt az evangélikus gyülekezet kórusában. 

A nyolc osztály elvégzése után három évig mezőgazda-

sági munkát vállalt, hogy iparostanuló éveire élelmiszert tartalékoljon. Majd 

asztalosipari tanuló, később asztalossegéd lett.

1941-ben lépett be az előző évben megalakult Keresztény Ifj úsági Egyesületbe, 

amelynek tanítását máig tiszteletben tartja. 1946-ban küldöttként vett részt az 

országos KIE-találkozón, ahol a százötven fős közösség az országos KIE-titkár 

Bonnyai Sándor mellé laikus bizonyságtevővé választotta. Hónapokig látogatták 

az evangélikus gyülekezetek ifj úsági csoportjait, hogy bizonyságot tegyenek 

az élő Jézus Krisztusról. Az ifj úsági évek után, a gyülekezetben az ige erejével 

is szenvedélybetegeket gyógyító dr. Szalai Károly professzort segítette sofőri 

munkájával és bizonyságtételekkel. 

1948-ban kötött házasságot Andó Magdolnával, akivel ma is együtt élnek. 

Isten kegyelméből négy gyermekük, tizennégy unokájuk és nyolc dédunokájuk 

születésének, növekedésének örülhettek. 

Harminc évesen érettségizett Debrecenben, és 1967-ben a Hódmezővásár-

helyi Felsőfokú Technikum állattenyésztési szakán szerzett oklevelet. 

Ezt követően Gyulán dolgozott, és a gyulai gyülekezet presbitere és pénztárosa 

volt. Nyugdíjasként költözött vissza Békéscsabára, ahol szintén presbiterré és 

az egyházközség gondnokává választották. Ebben az időben építették a jaminai 

gyülekezeti termet, tatarozták a Kistemplomot és a jaminai templomot. Ravata-

lozókat és temetői utakat hoztak rendbe Táborszky László esperes vezetésével.

Feleségével 2013. június 13-án ünnepelték 65. házassági évfordulójukat.

2014. április 26-án ünnepelte 91. születésnapját.
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Buják Imre

Buják Imre 1992 óta a Tengelici Evangélikus Egyház-

község presbitere és felügyelője. E poszton első célja 

az volt, hogy a – több mint húsz éve szórványsorban 

lévő – gyülekezet önállósodjon és helyben lakó lelkészt 

kapjon. Nem volt ez könnyű feladat, hiszen meg kellett 

ennek az ügynek győzni az egyházmegye és az egyházke-

rület vezetését, majd teljesíteni az általuk meghatározott 

követelményeket. Komoly munka volt a parókiát kor-

szerűsíteni és a működéshez szükséges anyagi alapokat 

megteremteni. 

Buják Imre testvérünk vezette, moderálta a presbiteri üléseket és a közgyű-

léseket. Vezetésével jó együttműködés alakult ki a presbitérium és a gyülekezet 

tagjai között. Nemcsak buzdította a munkára és anyagi áldozatvállalásra az 

embereket, hanem jó példával ebben maga is mindig elöl járt. Tárgyalt az egy-

házi vezetőkkel, és törekvéseinek meglett az eredménye. 

Másfél évvel az akkori presbitérium megalakulása után a gyülekezet önálló-

sodott, és saját lelkészt kapott. Buják Imre pedig az azóta eltelt több mint húsz 

évben is mindent megtett azért, hogy a közösség helyzete stabil maradjon. Tisz-

teletre méltó ez, hiszen valamit létrehozni látványos dolog, de azt fenn is tartani 

sokszor jóval több munkát igényel, és az eredmények is kevésbé szembetűnőek. 

Testvérünk nemcsak a tengelici egyházközség, de az egyházmegye és evangé-

likus egyház életében is komoly feladatokat vállalt. Képességeit, a világi életben 

szerzett vezetői tapasztalatait az egyház életében is odaadóan kamatoztatta. 

Másfél évtizede tagja a Tolna-Baranyai Egyházmegye presbitériumának, jelenleg 

annak gazdasági felelőse. A zsinatnak jelenleg is póttagja és második ciklusban 

tölt be posztokat egyházi bizottságokban.

Egyházszeretetét, a tengelici gyülekezetért és az evangélikus egyházért vég-

zett fáradhatatlan, odaadó munkáját ezúton is köszönjük.

Életére Isten gazdag áldását kívánjuk.

Dudla Imre

Dudla Imre 1929-ben született, szabómester, önálló kis-

iparos, ma már nyugdíjas. Aktív gyülekezeti tagként 

élte fi atalkorát is, és már harmincévesen presbiterré 

választották, majd rá egy évre a gyülekezet gondnokává 

Tóth-Szőllős Mihály dunaegyházi lelkészi szolgálata 

idejében. Az egyházközség felügyelőjévé 1980-ban vá-

lasztották. Ezekben az években volt a templomátépítés, 

teljes templomrenoválás, parókiaátépítés és a gyülekeze-

ti terem kialakítása, modernizálása, orgonafelújítás, ha-

rangvillamosítás. Magasabb egyházkormányzati szintre 

először egyházmegyei főjegyzőnek választották, majd 

1986 júniusában egyházmegyei felügyelőként állt a dunaegyházi oltár előtt, 

majd tagja lett a Déli Egyházkerület presbitériumának.

A lelkészi kar néhány tagja, aki együtt dolgozott vele, így vall róla:

A maga hűségével szolgálta Isten ügyét az egyházmegyében. Mindig érdek-

lődött a gyülekezetekben folyó munkák iránt.

Olyan típusú ember, akinek van tartása lelkileg is. Régi vágású, megbízható 

típus, hittel és derűvel fogadta az élet dogait.

Segítette a lelkészeket. Hűséggel, józan paraszti ésszel, a tót kegyesség örök-

ségével élt és munkálkodott. Precízsége a munkájából fakadt. Szolgálatán van 

mit elismerni.

Gyülekezetében közel ötven évig végezte a presbiteri, gondnoki, majd felügye-

lői szolgálatot több lelkész mellett. Az egyházmegyének több cikluson keresztül 

volt tisztségviselője, később felügyelője Görög Tibor, Tóth-Szőllős Mihály és 

Káposzta Lajos esperesek mellett, akikre ma is szívesen emlékszik vissza.

Faluja közéletében is szívesen vállalt feladatot: a községi tanácsnak több 

cikluson keresztül, aztán az első szabadon választott önkormányzatnak is kép-

viselő-testületi tagja volt egy cikluson át.
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Kendeh Györgyné

Kendeh Györgyné egy Somogy megyei kis faluban, 

Szőkedencsen született evangélikus családban, szülei 

földműveléssel foglalkoztak, három gyermeket neveltek.

Érettségi utáni nyári szünidőben diákmunkát vég-

zett a balatonszárszói evangélikus üdülőben, ahol 

megismerkedett Kendeh György egyházkerületi lel-

késszel, aki akkor a Déli Evangélikus Egyházkerület-

ben végzett szolgálatot. 1969-ben kötöttek házasságot, 

három gyermekük született: Tünde, Tamás és Péter. 

Tünde lelkészfeleség, Péter a Luther Kiadó igazgatója, 

Tamás vállalkozó.

1974-ben Gyulára kerültek, férjét megválasztotta a gyulai gyülekezet. Amíg 

a gyerekek kicsik voltak, bedolgozóként dolgozott, aztán a Magyar Vöröske-

reszt gyulai városi és járási titkárságán, majd a Román Tannyelvű Oktatási 

Intézményekben gazdasági munkaköröket látott el. Ebben az időben szerzett 

pénzügyi és könyvelői oklevelet. Tizenöt év gyulai szolgálat után férjét Buda-

pest-Angyalföldre választották meg lelkésznek, a fővárosba költözött a család.

Mindkét gyülekezetben hűséggel, hittel és szeretettel végezte a papnék nem 

könnyű szolgálatát világi állása mellett.

1989-től a Magyarországi Evangélikus Egyház Gazdasági Osztályának mun-

katársa volt 2007. májusáig, éveken át az MEE Diakóniai Osztályának gazdasági 

ügyeit is intézte. Tagja volt az MEE Gazdasági Bizottságának.

Mindig szívesen segített a gyülekezeteknek a sokszor bonyolult gazdasági 

feladatokban, tartott tájékoztatót gazdasági kérdésekről egyházmegyékben.

1991-től a mai napig a Pesti Egyházmegye gazdasági ügyeit végzi, a Luther 

Szövetség pénztárosa. Szabadidejét a kilenc unokájával való foglalatosság tölti ki.

Aki már látta gyöngybetűs kézírását, az soha nem felejti el azt!

Dr. Váriné Domán Gabriella

Dr. Váriné Domán Gabriella Szarvason született 1946-

ban evangélikus polgári családban. Édesapja állatorvos-

ként évtizedekig a városban dolgozott, közben összegyűj-

tette a tanyák néprajzi tárgyait, szokásait, azokat leírta, és 

szemelvényekben, majd könyv formájában jelentette meg 

A szarvasi tanyavilág monográfi ája címmel. Édesapjától 

örökölte szociális érzékenységét, az elesettekkel való tö-

rődést, a szegényeken való segítést, az életét meghatározó 

hit vezette egész életében munkájában, szolgálataiban.

Életét végigkísérte a szarvasi Ótemplom, ahol keresztel-

ték, itt konfi rmált, gyermekei keresztelésére is itt került sor. 

Szarvason járt a Vajda Péter Gimnáziumba, majd ott is érettségizett. A Szám-

viteli Főiskola – akkor szerveződött – budapesti költségvetési szakán mérlegképes 

könyvelői képesítést szerzett.

Férjével 1967-ben kötött házasságot, amelyből két gyermek született; mind-

ketten felnőtt, diplomás, családos emberek.

Életüket Szekszárdon kezdték. Domán Gabriella ezalatt képezte magát adóille-

ték-szakértőnek, s közben nevelte gyermekeit. Férje a jogi szakmában dolgozott.

Szarvas város állandó visszatérő hely volt az életükben, ilyenkor mindig meg-

kereste a gyülekezetét, igazán az Ótemplomban talált lelki megnyugvást. 

Gyermekeinek taníttatása miatt Budapestre költöztek, ahol a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia pénzügyi vezetőjeként a Kutatás Kiváló Dolgozója kitüntetéssel 

ment nyugdíjba.

Nyugdíjba vonulásukkor döntötték el, hogy visszaköltöznek Szarvasra. Itt  

azonnal bekapcsolódott a Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközség által 

akkor szervezett Habitat for Humanity szervezet munkájába, ahol önkéntesként 

látott el szolgálatot az igazgatótanácsban.

Szeretettel vállalta el 2006-ban a gyülekezet pénztárosi megbízatását. 

Immár nyolc éve látja el ezt a feladatot, majd a Nyugat-békési Evangélikus 

Egyházmegye gazdasági felelősi szolgálatát 2012-től kezdődően.
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A TALÁLKOZÓ ÉNEKEI

ANNYI MINDENT HORDOZUNK
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ATYÁM, KÉT KEZEDBEN AZ ÚR VAN ITT
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EZ AZ A NAP SZELÍD SZEMED, ÚR JÉZUS

2. Szelíd szemed, Úr Jézus, Tekintsen rám, ha roskadok; 

Adjon békét, bocsánatot Szelíd szemed, Úr Jézus!

3. Szelíd szemed, Úr Jézus, Tudom, hogy vádat is emel; 

Vétkeztem én, ítéljen el Szelíd szemed, Úr Jézus!

4. Szelíd szemed, Úr Jézus, Elítél bár, lásd, én megint 

Csak várom, hogy majd rám tekint Szelíd szemed, Úr Jézus!
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JÉZUS, FÉNYESSÉG VAN NÁLAD JÉZUS, TE ÉGI SZÉP

2. Az élet száz veszély, én lelkem, mégse félj, 

Míg ő hord karjain, hű Mestered! 

Elhagynak emberek, mit árt, ha ő veled, 

Töröld le könnyedet: Jézus szeret!

3. Akaratod nekem mutasd meg szüntelen, 

Ne rejtsd el, Mesterem, tetszésedet! 

Vezérelj így magad, mutasd meg utadat, 

Idegen tájakon jár gyermeked.

4. Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen 

Fényedből fénysugár az életem, 

Míg a homályon át a lelkem otthonát, 

Világosságodat elérhetem.



44 45

KI DOLGÁT MIND AZ ÚRRA HAGYJA MILY GYÖNYÖRŰSÉG, ÍME LÁSD 133. ZSOLTÁR

2. Segít-e, mondd, ha gondba veszve Feltör a sóhaj és a jaj, 

S úgy talál minket reggel, este? Elmúlik tőle tán a baj? 

Míg panaszt ejt a szenvedő, Bánata, terhe egyre nő.

3. Jobb nekünk bízva csendben lenni, Hogy szívünk békén várja meg, 

Mit a bölcs Isten készül tenni, Míg üdvös terve végbemegy. 

Aki megváltott bűn alól, Mi áldás nékünk, tudja jól.

4. Szent keze int, ha itt az óra, Hogy öröm váltson bánatot, 

Mert véget érhet már a próba, Ha benne hűnek láthatott. 

Hozzánk hajol, nem késik el, Atyai karja átölel.

5. Járj Isten útján hű munkában, Mondj imádságot, éneket! 

Egyedül benne bízzál bátran, Megújul akkor életed. 

Ki benne bízik boldogan, Arra az Úrnak gondja van.
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MOST KELJETEK FEL! ŐRIZZ MEG MINKET!
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ERŐT ADSZ MINDEN HELYZETBEN A MENNYBEN FENN
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A ZÁRÓISTENTISZTELET ÉNEKEI
AZ ÚR CSODÁSAN MŰKÖDIK

2. Bölcs terveit megérleli, Rügyet fakaszt az ág. 

Bimbója bár igénytelen, Pompás lesz a virág. 

Ki kétkedőn kutatja őt, Annak választ nem ád, 

De a hívő előtt az Úr Megfejti önmagát.

3. Ne félj tehát, kicsiny csapat, Ha rád felleg borul: 

Kegyelmet rejt, s belőle majd Áldás esője hull. 

Bízzál az Úrban, rólad ő Meg nem feledkezik, 

Sorsod sötétlő árnya közt Szent arca rejtezik.

KEGYELEMBŐL LÉPHETÜNK BE



52 53

INDULJUNK, ÉRKEZÜNKVEGYÉTEK, EGYÉTEK

2. Igyátok mindnyájan, Ez a Krisztus vére, Tiértetek adta a Golgotán! 

Ott hullt a porba, bűnünket oldozva. Jer, adjunk hálát néki! 

Jer, adjunk hálát néki! Jer, adjunk hálát néki boldogan!
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Operation Mobilisation – Reményt hozva a világ számára

Célunk a hívők mozgósítása és evangélizáció a helyi gyülekezeteket segítve 

missziói munkájukban. 

Világszerte 110 országban 3000 munkatárssal dolgozunk, tevékenységünk része a Logos 

Hope missziós hajó szolgálata is.

Magyarországon mozgósítással, külmisszióba kiküldéssel foglalkozunk, emellett tanítunk 

biblikus sáfárságot, küldünk ki csoportokat a Mission–NET konferenciára, gyülekezetplán-

tálásokat segítünk, szolgálunk elváltak között, sportmissziót (baseball és foci) működtetünk, 

nyári nyelv-, sport-, művészeti gyermektáborokat szervezünk, segítjük a rászorulókat és 

menekültmisszióban is részt veszünk.

hu.om.org • info.hu@om.org

Az Interserve jelmondata: „A találkozás Jézus Krisztussal meg-

változtatja az egyének és a közösségek életét.” Célunk, hogy Ázsia 

és az arab világ népei is találkozhassanak Jézussal, és megerősöd-

jenek tanítványságukban. Szeretnénk, hogy a magyarországi egyházak is bekapcsolódjanak 

a világmisszióba, különösen azokban az országokban, ahol arra a legnagyobb szükség van, 

ahol még nincs egyház, és ahol a fi atal egyház még rászorul a külső segítségre. Szervezetünk 

százhatvan éves, és jelenleg mintegy nyolcszáz család él és szolgál szövetségünkben. Az 

Interserve olyan csapat, ahol gondot viselünk egymásra, imádkozunk egymásért, és segítjük 

egymást, hogy Isten országa mindenhol épülhessen. Számtalan lehetőség van különféle 

szakmák gyakorlóinak bekapcsolódni a missziós szolgálatba. Például orvosok, nővérek 

mérnökök, tanárok, közgazdászok, egyetemi oktatók, jelentkezését várjuk.

www.interserve.org • interserve.hu@gmail.com

Hisszük, hogy Isten szava átformálja az egyének, közösségek éle-

tét! A Wycliff e Bibliafordítók célja az, hogy mindenki lehetőséget 

kapjon Isten üzenetét egy olyan nyelven hallani/olvasni, amelyet 

tökéletesen megért. Világszövetségünk jelenleg 105 szervezetet foglal magába, amelyek saját 

helyükön is sokezer helyi közösséggel, gyülekezettel azért fognak össze, hogy végre elkez-

dődjön a komplex bibliafordítási munka arra a közel kétezer nyelvre is, amelyen ma még nem 

létezik a Szentírás. Célunk, hogy ez 2025-ig megvalósuljon; ezért hívjuk a keresztényeket és 

mozgósítjuk a gyülekezeteket világszerte, hogy a bibliafordítás ügyét sajátjuknak érezzék, 

és segítjük őket, hogy ez a munka megvalósuljon. Önre is szükség van!

A világon létező 6919 nyelvből a teljes Biblia 513, az Újszövetség 1294, egyes bibliarészek 

897 nyelven ellérhető, viszont még nincs bibliafordítás 2078 nyelven. Több információért 

keresse meg irodánkat!

info@wycliff e.hu • wycliff e.hu • wycliff e.net


