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Tisztelt Esperes Úr, Tisztelendő urak, Felügyelő Asszony, Felügyelő urak ! 

Tisztelt Közgyűlés! 

 
Ismét eltelt egy év egyházmegyénk életében, amely jelentős változást hozott az előző 

esztendőkhöz képest. Hiszen 2012-ben lejárt az előző vezetőség hat éves ciklusa és az 

egyházközségektől kezdődően az országos egyházig bezárólag tisztújításra került sor. 

Jelentésemben szeretném mindenekelőtt megköszönni Ribár János nyugalmazott esperes 

úrnak és Koszorús Oszkár nyugalmazott egyházmegyei felügyelőnek áldozatos munkáját. 

Továbbá szeretnék köszönetet mondani az egyházmegye korábbi tisztségviselőinek is 

munkájukért. Bízom benne, hogy a következő hat esztendőben mi is Isten akaratának 

megfelelően tudunk majd tevékenykedni és tovább építeni az egyházat. 

 

Az egyházmegyei elnökség feladatainak ellátása tehát a 2012-es esztendőben megosztva 

történt. Az első hat hónap még a korábbi elnökség munkája volt, a második félév pedig már 

Lázár Zsolt esperes úré és az én felelősségem volt. 

 

Január 3.   Orosházán került sor a 2011. évi egyházmegyei számadások aláírására. 

Január 7.   Ambrózfalván gyülekezetek egyesítésének megbeszélése történt. 

Ugyanekkor Magyarbánhegyesen lett megtartva az egyházmegyei 

zárszámadások megbeszélése. 

Január 8.   Szarvas – Újtemplom, épületcseréről közgyűlés volt. 

 

Február 22.      Orosháza volt helyszíne az egyházmegyei presbiteri ülésnek.  

 

Március 7. Szarvas Újtemplom lelkésze Laczi Roland lelkész úr átadta hivatalát 

Nobik Erzsébet lelkésznőnek. 

 

Március 31-ig az egyházközségek tisztségviselőinek választása lezajlott. Sajnos utólag 

kiderült, hogy egyházmegyénkben, egy egyházközségben (Szarvasi Újtemplom) 

törvénytelenül nem lettek tisztségviselők megválasztva, csak a presbitérium és a felügyelő 

(aki időközben 2013-ban le is mondott), így ott most Kollár Zsolt és a presbitérium a 

gyülekezet vezetése. A törvényes választási eljárás jelenleg folyamatban van és reményeink 

szerint május 31-ig a megválasztott tisztségviselők beiktatásával ott is helyre áll a törvényes 

rend. 

 

Április 3.  Orosházán esperes és egyházmegyei felügyelő jelöltek levélbontása 

történt. 

Április 6.  szomorú esemény volt, Csorváson Jankai Zoltán képviselő testületi tag 

temetése történt. 

 

Június 9.  Szarvas Újtemplomi egyházközségnek új lelkésze, Kollár Zsolt 

beiktatása következett. 
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Június 23.  Szarvas Ótemplomban volt az új egyházmegyei elnökség - Lázár Zsolt 

és Madarász Géza – beiktatása, az egyházmegye alakuló közgyűlése, 

tisztségviselők választása. Szintén ezen a napon a pusztaföldvári új 

parókia és gyülekezeti központ avatására került sor.  

Június 24.   Kelet-békési elnökség iktatása – Békéscsaba  

 

Július 1.  Orosházán Ribár János esperes búcsú-istentiszteletére került sor. A 

megüresedett lelkészi helyre Gáncs Péter elnök-püspök úr augusztus 

01-től Ihász Beatrixot küldte helyettes lelkésznek, akit azóta az 

Orosházi Evangélikus Egyházközség lelkészének választott. 

Július 2.  Orosházán megtörtént az egyházmegye hivatalának átadása – átvétele 

és az esperesi hivatal székhelye Szarvasra került. 

 

Szeptember 02.  Székács József Ev. Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium tanévnyitó 

Orosháza 

Szeptember 02.  Benka Gyula Általános Iskola tanévnyitó – Szarvas  

Szeptember 16.   ünnepi istentisztelet volt a Csabacsűdi Evangélikus Egyházközség 

templomában, a templomszentelés 60. évfordulóján. 

Szeptember 22.  a Déli Evangélikus Egyházkerület felügyelőjének, Radosné Lengyel 

Annának beiktatására került sor Kecskeméten. 

Szeptember 29.  Hódmezővásárhelyen az Égbőlpottyant Evangélikus Óvoda jubileumi 

emlékünnepsége volt. 

 

Október 05-06.  Piliscsabán voltunk felügyelő urakkal országos felügyelő konferencián. 

 

November 11.  az egyházkerületünk elnökségével végeztünk gyülekezet-látogatást 

Ambrózfalván és Pitvaroson, mivel az istentiszteletek gyülekezet általi 

látogatása kritikus szintre jutott. A gyülekezetek látogatását követően 

Nagybánhegyesen jubileumi emlékünnepség volt. 

November 24.  a Szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium alapításának 210 éves 

évfordulójának jubileumi ünnepe volt. A gimnázium 2012-ben került 

vissza ismételten evangélikus fenntartásba. 

 

2013.  

 

Január 31.   lelkészválasztást előkészítő presbiteri ülés – Orosháza 

 

Február 09.  Székács József Ev. Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium szalagavató 

– Orosháza 

 

Március 03.   lelkészválasztást előkészítő közgyűlés – Orosháza 

Március 07.  egyházmegyei presbiteri ülés – Orosháza  

Március 23.  Székács József Ev. Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium: Székács-

napokat záró Gálaműsor – Orosháza 

 

Április 03.   presbiteri ülés vezetése – Szarvas Újtemplom 

Április 07.  lelkészválasztó közgyűlés – Orosháza – Ihász Beatrix lelkésznő lett 

megválasztva.  

Április 07.  gyülekezeti terem avatása – Szentes 

Április 24. 269 éves Orosháza ünnepsége 
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Április 25.   egyházmegyei elnökség megbeszélése – Szekszárd 

Április 26.   egyházkerületi közgyűlés – Szekszárd 

 

A fenti eseményekből látható, hogy 2012-ben egyházmegyénkben bőven volt esemény. 

Örömünkre szolgál, hogy jórészt szép események zajlottak. Általános tapasztalatom azonban 

az volt, hogy az egyházmegye gyülekezetei között nem igazán van összetartás. Ezen azt 

értem, hogy amikor egy-egy jubileumi ünnepségen megjelentünk, más egyházközségek 

részéről nem igazán voltak jelen. Pedig véleményem szerint egy-egy ünnepség hangulatát 

nagyon tudja emelni, ha az ünneplőkön kívül máshonnan is érkeznek lelkészek és nem-

lelkészi vendégek. Így érezheti mindenki, hogy nincs egyedül, hogy másnak is fontos az ő 

öröme. Kérek mindenkit, hogy ünnepségek szervezésekor legyen figyelemmel arra, hogy ne a 

szokásos istentiszteleti napon rendezzék az ünnepségeket! Ezzel tegye lehetővé, hogy mások 

is ott lehessenek! A meghívottakat pedig kérem, hogy lehetőség szerint vegyenek részt az 

egyházközségek képviselői! 

 

Várjuk a tavaszt az egyházon belül is. 

 

Ez évben megismerhettük a 2011-es népszámlálás adatait. Részletes adatokba nem kívánok 

belemenni, mert az egy külön tanulmány lenne. Viszont érdemes a főbb sarokszámokat 

megtekinteni és elgondolkodni rajta.  

 

Népességi adat Evangélikusnak vallotta magát 

2001. 2011. 2001. 2011. 

169.745 157.824 20.390 13.195 

 

A Nyugat-Békési Evangélikus Egyházmegye lakossága 7 %-val csökkent 10 év alatt. (Az 

ország népessége 2,5 %-val.) Egyházmegyénkben 35,28 %-val kevesebben vállalták 

evangélikus hitüket, míg az országos csökkenés 29,45 %. Sajnos tehát a mi 

egyházmegyénkben az országos átlagnál is nagyobb a csökkenés. Ezen feltétlenül el kell 

gondolkodnunk. Tudom, hogy a statisztika sohasem a valóságot adja vissza, de mégsem 

mehetünk el mellette becsukott szemmel. Ha templomaink tele lennének, akkor nyugodtan 

hátradőlhetnénk. Viszont, aki rendszeresen jár templomba a saját szemével is láthatja, hogy 

baj van, és a statisztika nem hazudik. Gyülekezeteink kivétel nélkül öregednek és sorvadnak. 

Sokszor megfogalmazódott már bennem kérdésként, hogy mit csinálunk rosszul? Esetleg az 

egyház életében most köszönt be az ősz? Abban bízom, hogy hamarosan egyházunk, 

egyházmegyénk életében is beköszön a tavasz, és újra virágzásnak indulnak gyülekezeteink. 

Addig is ápolnunk kell a még megmaradtakat. 

 

Beiktatási székfoglalómban elmondtam, hogy van egy álmom, a templomaink teljenek meg 

újra. Ezt nem csak hangzatos szlogennek szántam. Mi itt mindannyian felelősek vagyunk 

azért, hogy a templomok ne ürüljenek ki, hanem megteljenek. Mi az, amit fontosnak tartok, s 

szerintem előre viheti a gyülekezet-építő munkát? 

 

- lelkészi látogatások: Nagyon nagy jelentősége van a látogatásoknak. Fontos, hogy ne 

csak a templomban találkozzanak a hívek és a lelkészek. Szükség van a személyes 

beszélgetésre. A gyülekezet-látogatások során a gyülekezeti tagok jelezték ennek 

hiányát. Javaslom, hogy a presbiterek közül látogassanak meg mindenkit, ha még nem 

történt meg! A lelkész ismeri a presbitereket és tisztségviselőket, s így láthatja, hogy 

milyen gyakran járnak istentiszteletre. A családtagokkal együtt mennek, ha mennek, 
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vagy csak egyedül? Nem csak azok után kell a pásztornak menni, akik eltévelyegtek, 

hanem a megmaradtakkal is szorosabbra kell fűzni a viszonyt, amíg lehet.  

 

- példamutatás: A lelkészeken kívül felelőssége van a nem-lelkészi tisztségviselőknek 

is. Úgy gondolom, hogy elvárható mindenkitől, aki az egyházi életben szerepet vállal, 

hogy az istentiszteleti alkalmakat rendszeresen látogassa. Minimális elvárás az 

ünnepnap megszentelése. Luther Márton írja a Nagykátéban: „Nekünk 

keresztyéneknek bizony mindig ilyen ünnepnapot kellene tartanunk, csupa szent 

dologgal foglalkoznunk, vagyis mindennap kellene Isten igéjét tanulnunk, szívünkben 

s ajkunkon hordoznunk.” 

Családi élete rendezett legyen, ahogy Pál apostol írja 1Tim 3,5-ben: „ha valaki a 

maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára?” 

- Az istentiszteleteket jórészt csak idősek látogatják, annak ellenére, hogy evangélikus 

óvodák és iskolák vannak egyházmegyénkben. Valóban egyházi óvodák, iskolák, vagy 

csak névlegesen azok? Szülőként, nagyszülőként élen kell járnunk az egyházi 

nevelésben.  

- Megítélésem szerint vissza kell térnünk Luther Márton teológiai tanításához, a lutheri 

alapokhoz annak érdekében, hogy sikeres építkezést hajtsunk végre. Akinek még nincs 

meg javaslom beszerezni Luther Márton négy hitvallása című könyvet D. Dr. Prőhle 

Károly fordításában! Az előrelépésünkhöz nagyon fontos útmutatást kaphatunk belőle. 

- A pietista Philip Jakob Spener kérdése volt a XVII. század végén, hogy „hogyan 

lehetne vonzereje a passzív és tradicionális gyülekezeteknek?”. Ugyanezt a kérdést ma 

is feltehetjük. Természetesen nem elsődlegesen a tradícióval van gond, hanem a 

passzivitással, amely unalmassá teheti a tradíciót. Csakis az élő, lélegző, mozgásban 

lévő gyülekezeteknek van vonzereje. A mi feladatunk, hogy a gyülekezeti életet 

megmozgassuk, az evangélikus tradíciókat megőrizve a gyülekezeteink életét aktívvá 

tegyük. A mai fiataloké a jövő. Bennük élhet tovább az egyház. A fiatalok aktív 

bevonásával érhetjük el, hogy megfiatalodva éljen tovább minden gyülekezet. 

- Gyülekezeteinkben használjuk ki, a közelgő 500 éves évfordulót! Készítsük fel a 

településeket, a települések evangélikusait az ünneplésre! Óriási lehetőség ez a 

misszióhoz. 

- Bárkinek javító ötlete, javaslata van, nagyon szívesen várjuk esperes úrral és 

igyekszünk azt megvalósítani. Az egyházat csakis közösen, együttgondolkodással 

építhetjük. Ehhez az építkezéshez kívánom mindenkire, minden gyülekezetre Isten 

áldását. 

 

Ef 6,24 szavaival kívánom zárni jelentésemet: „A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem 

múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.”  

 

Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy meghallgattak. 

 

 

 

 

Madarász Géza 

    egyházmegyei felügyelő 


