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Nyugat-békési Evangélikus Egyházmegye - Esperes jelentése  

2012. 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Ribár János nyugalmazott esperes úr és Koszorús Oszkár nyugalmazott egyházmegyei 

felügyelő olyan magasra tette az egyházmegye vezetésével kapcsolatos elvárásokat, amelynek 

úgy gondolom, nagyon nehéz megfelelni.  

Ezzel az áldott teherrel kezdtem meg, kezdtük meg a szolgálatot elnöktársammal Madarász 

Gézával együtt. Köszönöm a nagy elődöknek, hogy oly sok segítséget kaptam a hivatal 

átadásánál és azt követően is. Mindkettejük szolgálata egyháztörténeti jelentőségű az 

egyházmegyében és a gyülekezetekben egyaránt.  

2012. év Július 1.-én kezdtem meg az esperesi szolgálatomat.  

Az első fontos kihívás az egyházmegyei hivatal átköltözésének a hivatalvezetés és 

adminisztráció szempontjából zökkenőmentes lebonyolítása volt.   

Fontos lépés volt az esperesi iroda kialakítása, a jogi személyiség és az adószám megszerzése, 

a folyószámla vezetés áthelyezése, az online bankolás feltételrendszerének kialakítása,. 

Mindebben a megye gazdasági felelőse dr Váriné Domán Gabriella nagyon nagy segítséget 

nyújtott számomra.  

Az Esperesi Hivatal közel egy éve működik az új székhelyén. Munkatársaimmal együtt 

bízunk abban, hogy a ránk háruló feladatokat maradéktalanul el tudjuk végezni. Köszönetet 

mondok Szabó Jánosnak, aki a helyettesítési feladatokban és az egyházmegye beindításában 

is igen komoly segítségemre volt.  

 

Esperesi szolgálatom egy súlypontja az esperesi hivatal és a gyülekezetek közötti 

kétirányú kommunikáció megteremtése, ami nagyban segíti az egyházmegyében folyó 

munkának a megtervezését és természetesen a rendelkezésre álló egyházmegyei 

erőforrások hatékony felhasználását.  
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Úgy gondolom, hogy a szervezet helyes külső és belső kommunikációja ma alapfeltétel, 

ezért esperesi munkám lényeges eleme a zavartalan információáramlás 

megteremtésének az elősegítése – legyen szó az egyházunk szolgálatának 

kikommunikálásáról, vagy az egyházi szervezet munkáját meghatározó belső 

kommunikációról. 

 

1. belső kommunikáció  

Az egyházmegye vezetősége – testületei és a gyülekezeti lelkészek, munkatársak, tagok 

közötti interaktív (kölcsönös) kommunikációs kapcsolat kiépítése és működtetése.  

2. egyházmegyei szintű programok szervezése, nyomon követése  

3. marketingkommunikáció  

A nyilvánosság aktív tájékoztatása az egyházmegyében folyó egyházi szolgálatról, 

közcélú feladatokat ellátó intézmények tevékenységének a bemutatása, image építés, 

hírnév és bizalom erősítése.  

4. sajtókapcsolatok kiépítése, karbantartása  

az egyházmegye gyülekezetei és intézményei tevékenységéről minőségi, releváns 

információk eljuttatása a nyilvánossághoz.  

5. kríziskommunikáció  

válsághelyzet kezelésének elősegítésével a szervezet reputációjának védelme.  

 

Az elmúlt időszakban az egyházmegyénk majd minden gyülekezetében megjelentem, 

sok meghívást kaptam, sok esetben konkrét segítségkérés formájában. A józan mértékű 

és megalapozott gyülekezeti kérelmeknek köszönhetően örömmel, Isten iránti hálával 

jelentem, hogy az esperesi szolgálatom első 5 hónapjában, minden esetben tudtam 

segíteni, és a jövőben is megteszek mindent, hogy a rendelkezésre álló eszközök erejéig 

az egyházmegye valamennyi gyülekezetét támogassam. A munkaterv szerint 

elnöktársammal hamarosan minden egyházközségbe ellátogatunk és ezután is 

számítunk a lelkészek, felügyelők, illetve az egyházközségek konstruktív 

együttműködésére, hiszen a vizitációk és az intenzív kapcsolattartás hangolja össze és 

biztosítja az egyházmegye eredményes és zavartalan működését.  

 

Itt jelzem, hogy még ebben az évben megkezdjük a monitoring látogatásokat is, 

amelyeknek elsődleges célja a segítő szándékú ellenőrzés, ahol a felmerülő hibákra, 

hiányosságokra közösen keressük a megoldást, hiszen a hivatalvezetéssel kapocsatos 

feladatok gyors és szakszerű elvégzése biztosítja az egyházközség folyamatos és 

zavartalan működését. Az információk gyors és szakszerű feldolgozása és átadása pedig 

nélkülözhetetlen feltétel és segítség a napi munkavégzésben, illetve hivatalvezető felelős 

döntéseinek meghozatalában. 
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Örömmel jelentem, hogy a lelkészekkel a telefonos, és az e-mail kapcsolat folyamatos. 

Tisztelettel kérek mindenkit, hogy a lehetőleg elektronikus levelezés ezután is az 

esperes@szarvas.hu e-mail címen keresztül történjék, hiszen ezzel nemcsak a környezetünket 

kíméljük, vagy esetenként jelentős pénzt takarítunk meg, hanem az ügymenet, illetve 

akommunikáció is biztonságosabb és gyorsabb.  

Beindítottuk az Egyházmegyénk új honlapját is: http://nyugatbekes.lutheran.hu  

A honlapunk nem veszi fel a versenyt a professzionálisan működtetett országos portállal, nem 

is helyettesíti azt. Tervem szerint ez a honlap elsősorban az egyházmegye lelkészei számára 

lesz egy közös és közösen fejlesztett tudás és adattár, ahol a számunkra hasznos információk 

(adatok, adatlapok stb.) – az internet függvényében – mindig és biztosan (mert nem 

„törlődnek”) elérhetők és hatékony segítséget nyújtanak a napi munkavégzés során.  

 

2012-2013. évben meglátogatott gyülekezetek: Csabacsűd, Nagyszénás, Szentes, Orosháza, 

Szarvas Újtemplom, Ambrózfalva-Pitvaros, Nagybánhegyes, Pusztaföldvár, Tótkomlós, 

Hódmezővásárhely.  

Az eddigi tapasztalatok szerint egyes gyülekezetekben a legnagyobb kihívást felújítási 

munkák józan és tárgyilagos megtervezése, a kérvények megírása, de különösen a kapott 

támogatással való elszámolás jelentette. A vonatkozó felelősség tudatában mindent meg kell 

tenni azért, hogy a jövőben még pontosabban és gördülékenyebben számoljanak el a 

gyülekezeteink a támogatás összegével. Fontos, hogy minden esetben a meghatározott célra 

használják fel a gyülekezetek a támogatást. Működési költség fedezésére ezeket a 

támogatásokat a jövőben sem szabad fordítani.  

Mindannyiunk számára komoly próbatétel volt az átstrukturált hittantámogatással összefüggő 

jelentések elkészítése. Reméljük Szeptemberben mindez már rutinosan fog menni, és a két 

hetes adminisztrációs teher egy naposra rövidül – jelenleg keresem a módját annak, hogy az 

egyházmegye ebben miként tudná segíteni a lelkészeket, hittantanárokat.  

Egyházmegyénk működésére nézve külön gondot jelent, hogy az éves bevételében jelentős 

csökkenés volt. Ez korlátozza a gyülekezetek felé fordítható segítségnyújtást, vagyis 

körültekintő és fegyelmezett gazdálkodást igényel mindenki részéről. Kérem ebben az 

együttműködést az egyházmegye gyülekezetei részéről. 

Az elmúlt év esperesi szolgálatomnak  eseménye vázlatosan: 

2012-2013 

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.  

mailto:esperes@szarvas.hu
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Július 1. Orosházán Ribár János esperes búcsú istentisztelete került sor.  

Július 2. Orosházán megtörtént az egyházmegye hivatalának átadása – átvétele és az esperesi 

hivatal székhelye Szarvasra került. Az új cím: Szarvas Vasút utca 10.  

Július 2.-Augusztus 31. Az új hivatal kialakítása, az adminisztrációs és igazgatási feladatok 

ellátása.  

Július 18-22. Fonyódliget Szélrózsa  

Augusztus 3. Pusztaföldvár Nyitott Templom Éjszakája  

Augusztus 27-29. Balatonszárszó Munkaév kezdő Lelkészkonferencia 

Szeptember 10-11. Révfülöp Esperesi Értekezlet 

Szeptember 13. Szarvas LMK 

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 22. Déli Egyházkerület Közgyűlése 

Diakóniai Bizottsági tagnak és  Zsinati tagnak választott meg a közgyűlés 

Szeptember 25-29. Torino Gruntvig pályázat nemzetközi konferencia  

október 11-14 Nürnberg találkozó 

október 24. LMK Szarvas  

November 11. az egyházkerületünk elnökségével végeztünk gyülekezet-látogatást 

Ambrózfalván és Pitvaroson 

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

évfordulójának jubileumi ünnepe volt. A gimnázium 2012-ben került vissza ismételten 

evangélikus fenntartásba. 

November 29, LMK Orosháza  

November 30. Zsinat  

December 8. Szalagavató Szarvas 
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Január 29. LMK. Békéscsaba 

Január 31.  Igehirdetés és lelkészválasztást előkészítő presbiteri ülés – Orosháza 

Február 09.  Székács József Ev. Gimnázium szalagavató – Orosháza 

Február 16.    Hódmezővásárhely Óvodai Farsang 

Február 19.      LKM Tótkomlós  

Február 21.     Takács János temetése  

Február 22-23.  Zsinati ülésszak. 

Február 24.       Elindult az új honlap: http://nyugatbekes.lutheran.hu/nyitolap.html 

Március 07. egyházmegyei presbiteri ülés – Orosháza  

Március 18-20     Esperesi Értekezlet Szarvas  

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

záró Gálaműsor –  Orosháza 

Március 26.   LMK  

Április 03.  presbiteri ülés vezetése – Szarvas Újtemplom 

Április 07.  lelkészválasztó közgyűlés – Orosháza – Ihász Beatrix  

Április 7.       Tótkomlós  Munkaebéd Déli Kerület Elnökségével  

Április 07.  gyülekezeti terem Szentelés  – Szentes 

Április 25.  egyházmegyei elnökség megbeszélése – Szekszárd 

Április 26.  egyházkerületi közgyűlés - Szekszárd 

Egyházmegyénk a népszámlálási adatok tükrében. 

A 2011-es népszámlálás adatai erősítsenek meg minket, hogy igen komoly feladat hárul 

gyülekezeteinkre, hiszen a népmozgalmi adatokban szereplőknél jóval többen vannak, akik az 

adott településen evangélikusnak vallották magukat. Gyülekezetépítő munkánk során ezért ne 

a veszteségekre, hanem a lehetőségekre figyeljünk! A belmisszió még sohasem volt ennyire 

fontos egyházunk számára, mint most 2013-ban!  
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A 2011-es népszámlálás egyházmegyénkre, evangélikusokra vonatkozó adatai: 

J05 K04 Battonya 32 

J05 K04 Mezőhegyes 80 

J05 K04 

Mezőkovácsháza 

71 

J06 K05 Orosháza 3 947 

J08 K07 Szarvas 4 531 

J06 K05 Tótkomlós 1 288 

J08 K07 

Békésszentandrás 

194 

J08 K07 Csabacsűd 630 

J01 K01 Csabaszabadi 42 

J06 K05 Csanádapáca 152 

J06 K05 Gádoros 215 

J08 K07 Kardos 291 

J06 K05 Kardoskút 95 

J05 K04 

Magyarbánhegyes 

37 

J05 K04 Nagybánhegyes 305 

J06 K05 Nagyszénás 933 

J08 K07 Örménykút 139 

J06 K05 Pusztaföldvár 303 

J05 K04 Pusztaottlaka 24 

A statisztikai adatok mellé kell állítanunk a népegyházi adatokat is. Ezeknek a lezárása 

minden évben február 28-ig történik meg. A jelentések alapján látható, hogy 
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egyházmegyénkben országos jelentőségű, meghatározó gyülekezetek vannak. Fontos ezt a 

felelősség oldaláról értékelni és  látni. 

2012. adatok: legfelső 10 - Fiatal konfirmáció (<18 éves) 

 

 

 

 

 

2012. adatok: legfelső 10 - Gyermek keresztelés (0-6 éves) 

 

Egyházmegye Egyházközség Gyülekezetrész Adat 

10. Nyugat-Békés Szarvas Ótemplom Szarvas Ótemplom 34 

 

2012. adatok: legfelső 10 - Fiatal keresztelés (6-18 éves) 

 

Egyházmegye Egyházközség Gyülekezetrész Adat 

1 Nyugat-Békés Szarvas Ótemplom Szarvas Ótemplom 16 

2 Nyugat-Békés Orosház Orosháza 12 

6 Nyugat-Békés Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely 5 

9 Nyugat-Békés Csabacsüd Csabacsüd 4 

 

  

 Egyházközség Gyülekezetrész Adat 

1, Nyugat-Békés Szarvas Ótemplom Szarvas Ótemplom 55 

9. Nyugat-Békés Orosháza Orosháza 23 
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2012. adatok: legfelső 10 - Felnőtt keresztelés (>18 éves) 

 

Egyházmegye Egyházközség Gyülekezetrész Adat 

1 Nyugat-Békés Csabacsüd Csabacsüd 12 

4 Nyugat-Békés Tótkomlós Tótkomlós 9 

5 Nyugat-Békés Szarvas Ótemplom Szarvas Ótemplom 8 

 

 

2012. adatok: legfelső 10 - Iskolai hitoktatási csoportok száma 

 

Egyházmegye Egyházközség Gyülekezetrész Adat 

4 Nyugat-Békés Szarvas Ótemplom Szarvas Ótemplom 42 

5 Nyugat-Békés Orosháza Orosháza 34 

 

A fiatalok és gyermekek között végzett szolgálatban tehát meghatározó az a szolgálat, amit 

egyházmegyénkben lévő gyülekezetek végeznek.  

De természetesen a kazuálék területén is fontos a feladatunk. Így vizsgáljuk az egyházi 

szolgálatokat, amelyeket temetéseken végeztünk:  

 

2012. adatok: legfelső 10 - Eltemetett férfiak száma 

 

Egyházmegye Egyházközség Gyülekezetrész Adat 

6 Nyugat-Békés Orosház Orosháza 33 

9 Nyugat-Békés Szarvas Ótemplom Szarvas Ótemplom 24 
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2012. adatok: legfelső 10 - Eltemetett nők száma 

 

Egyházmegye Egyházközség Gyülekezetrész Adat 

5 Nyugat-Békés Orosház Orosháza 45 

6 Nyugat-Békés Szarvas Ótemplom Szarvas Ótemplom 40 

 

Kérem tehát gyülekezeteink elnökségeit, hogy lássák meg, hogy a Magyarországi 

Evangélikus Egyházban jövőjére nézve milyen jelentős és fontos szerepük van. Sok bízatott 

ránk. Ezzel a felelősséggel folytassuk szolgálatukat. Tudván azt, hogy mindarról, amit 

végzünk az Egyház Ura előtt egykoron majd számot kell adni.  NE felejtsük el a mai napra 

Istentől kapott útmutatói igéket:  

Örök szövetséget kötök veletek. (Ézs 55,3c) 

Ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az 

ígéreteket. (Zsid 6,12) Ebből az örök szövetségből erősödjünk. soha ne fáradjunk bele!  

Kérem jelentésem elfogadását! 

 

Lázár Zsolt  

esperes 


