Esperesi jelentés
"De nekem olyan jó Isten közelsége!" Zsoltár 73,28a
A 2015. év igéje: „Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére.” (Róm 15,7)

Kedves Testvéreim,
tisztelt Közgyűlés!
Szeretettel

köszöntöm

felügyelő

urat,

a

küldötteket,

tisztségviselőket,

lelkésztestvéreimet. Kedves „alma mater”-em, a Debrenceni Református Kollégium homlokzati
timpanonján álló jelmondatra utalva (Orando et laborando), hálát adok Urunknak, hogy
„imádkozva és dolgozva” áldásban gazdag évre tekinthetünk vissza. Áldás, élet, növekedés
ugyanis csak ott van, ahol imádkoznak és dolgoznak.
Az áldás kézzelfogható. Had adjak elétek ehhez egy rövid történetet. A gazda a két fiával
bejárja a búzatáblát, nézik hogyan érik a vetés. Az egyik fiú mondja a másiknak: Nézd, mennyi
szép, szálegyenes búza ring a szélben és nézd csak mennyi hajlott szárú éktelenkedik közte. Erre
a másik: Ha apánk helyében volnék, én mind kitépném ezeket a sikeretlen görbe szárakat. Az
apjuk hallja, miről beszélnek és megszólal. Ti aztán tudtok gazdálkodni. Tudjátok meg, hogy
amelyik búza szálegyenes a többi felett áll, annak üres a feje. Az a szár hajlik, amelyik gazdagon
termő kalászt hordoz. Ilyen Isten áldása. Ezért először köszönetet mondok minden
testvéremnek az elmúlt esztendő hűséges szolgálatáért – minden imádságért és minden
erőfeszítésért.
Szolgálatunk mindent meghaladó öröme Isten jelenléte, ez az ok és a cél. Ezért élünk,
dolgozunk, gazdálkodunk máshogyan, mint egy világi vállalat. Ugyanakkor, ha egy évet értékelni
akarunk – számadást mérleget készítünk mi is csak papíron számolunk, pénzzel fizetünk.
Jelentésem is kénytelen ebbe az irányba fordulni, noha a korábbinál kevesebb statisztikai
adattal, inkább a történtek ismertetésére fókuszálva szeretném bemutatni az eseményben
gazdag 2o14. évet:
(1) az egyházmegyében történt fontosabb eseményeket, az (2)egyházmegyében történt
személyi változásokat, az (3) egyházmegyénk segítségével megvalósult fejlesztéseket, az először
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a

tavalyi

évben

meghirdetett

(4)

egyházmegyei

missziós

pályázattal

kapcsolatos

tapasztalataimat.

(1). A Nyugat-békési Evangélikus Egyházmegye esperesi szolgálata a 2014. évben
január 3.

Csabacsűdi szolgálat

január 9.

Diakóniai Évkezdő Értekezlet Budapest

január 14.- 17 Nürnbergi Konferencia
január 19.

Pusztaföldvár Istentisztelet

január 19.

Nagybánhegyes Istentisztelet

január 19.

Magyarbánhegyes Istentisztelet

január 27.

Esperesi Hivatal Ügyintézés

január 28.

LMK Békéscsaba

február 1.

Rotary Bál Orosháza

február 8.

szallagavató Orosháza

február 9.

Amrózfalva Istentisztelet

február 9.

Pitvarosi Istentisztelet és közgyűlés

február 15.

Első Szarvasi Evangélikus Jótékonysági Bál

február 18.

LMK Szarvas Ótemplom

február 21.

Zsinat Budapest

február 22.

Hittan verseny, Nyíltnap Szarvas Benka Iskola

március 7.

Alma a fájától - Orosháza

március 8.

Csipai János 100 éves Kossuth 16.

március 11. Kiskőrös esperesi
március 14. Fidelitas Március 15. Ünnepi beszéd
március 16. Újtemplom presbiteri gyűlés
március 18. Esperesi ügyintézés
március 19. Szenvedély betegek klubja szentelés Tótkomlós
március 24. Hivatali Ügyintézés
március 25. A Magyarországi Evangélikus Egyház Európai Uniós fejlesztéseit bemutató
konferencia Budapest
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március 26. Esperesi Hivatal
március 27. LMK Tótkomlós
március 28. Hivatali Átadás és átvétel
március 30. Újtemplom - Istentisztelet
április 1.

Kistérség gépkocsi átadás

április 2.

Igazgatótanácsi ülés Tótkomlós

április 6.

Nagyszénás istentisztelet

április 6.

Gádoros

április 6.

Eperjes

április 8.

Újtemplom Megbeszélés

április 8.

Tótkomlós Presbiteri Ülés Únyi Anikó Választás

április 10.

Igazgatótanácsi ülés a Székács József Ev. Óv, Ál Isk. és Gim.

április 10.

Ünnepi Vacsora VPEG

április 11.

Presbiteri gyűlés

április 11.

Közgyűlés

április 12.

Temetési szolgálat Orosháza

április 13.

Újtemplom Istentisztelet

április 15.

Orosházi Harangszó 20 éves

április 16.

Presbiteri Gyűlés Újtemplom

április 24.

Liget Hotel Elnökségi Ülés

április 25.

Közgyűlés Kerületi

április 25.

Tessedik Sámuel szobor felszentelése

április 26.

Gimnázium ballagás

május 17.

Iktatas Tótkomlós

május 19.

Ombudsmann megbeszélés

május 21.

Diakóniai Konferencia - Révfülöp

május 27.

LMK

május 31.

Missziói nap Orosháza

június 3.

Esperesi Értekezlet Bakonycsernye

június 10.

Projektstratégiai megbeszélés - Budapest

Esperesi jelentés a 2014. évről | Lázár Zsolt esperes

3

június 11.

Diakóniai Bizottság - Balatonszárszó

június 17.

Polgár Rózsa temetés

július 16.-18

Szélrózsa - Soltvadkert

augusztus 26-28.

Lelkészkonferencia - Szarvas

szeptember 7.-9

Esperesi Értekezlet - Révfülöp

szeptember 9.

Budapest ELCA Misszionáriusok úti áldása

szeptember 11.

Norvég Konferencia- Budapest

szeptember 16.

Temetési szolgálat

szeptember 18.

Projektstratégiai munkacsopport ülés - Budapest

szeptember 23.

Igazgató tanács Orosháza

szeptember 25.

Diakónia Ünnepe - Budapest

szeptember 26.

LMK Szarvas

szeptember 28.

Csabacsűdi Hálaadó Istentisztelet

október 16.

LMK Szarvas

október 20.

Y's men megbeszélés

október 22.

Sztehlo Bizottság - Budapest

október 27.

Projektstratégiai Bizottsági Ülés - Budapest

november 12.

Oszágos Rechabilitációs Intézet, megbeszélés - Budapest

november 18.

Esperesi Értekezlet - Budapest

november 19.

Megbeszélés Országos Egyház - Budapest

november 22.

Font Éva házszentelés Kiskőrös

november 22.

Bál Evangélikus Tótkomlóson

november 27.

LMK Szarvas

november 28.

Zsinat Budapest

december 9.

Budapest egyeztetés a megyei beruházásokról

december 11.

Budapest Projektstatégiai ülés

december 19.

Cipős doboz akció áhitat – Múzeum

december 20.

Ambrózfalva és Pitvaros Hálaadó Istentisztelet

december 21.

Istentisztelet keresztszentelés - Szentes

december 24.

Istentisztelet - éjféli - Orosháza
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december 26.

Tótkomlós Istentisztelet

Kitűzött elsődleges célom, hogy évente lehetőleg minden gyülekezetben megforduljak,
elősegítsem és építsem az egyházmegyében az összetartozást és a közös szolgálatot. Erőm
szerint intenzív kapcsolattartással, vizitációkkal, tematikus ellenőrzésekkel igyekeztem
erősíteni az egyházmegyét a segítő, tanácsoló mentori feladat ellátásában.
Egyházmegyénk jól működő szervezet összképét mutatja, melyben a jövőben is hangsúlyt
kell fektetni a gyülekezetek egyéni adottságait figyelembe vevő, harmonikus és amennyire
lehetséges szinergikus együttműködésére.
Minden lelkész megkapta az elmúlt év májusában azt a szempontrendszert, amely az
esperesi vizitációk alapját képezik. Szándékunkban áll elnöktársammal az idén öt gyülekezet
ellenőrzését elvégezni.
2) Az egyházmegye lelkészi karában a következő változások történtek.
1) Erdélyi Zoltán lelkész úr nyugdíjba vonult, szolgálatát nyugdíjasan, sok ifjat megszégyenítő
szorgalommal és mindannyiunk számára példás szeretettel végzi tovább. A legszebben termő
kalászok alatt meghajlik a szár. Adjon Isten erőt és testi egészséget a lelkész úr becsülettel
elhordozott és bőven termő szolgálatához.
2) Balog Eszter iskolalelkész Dabason folytatja szolgálatát, a helyére
3) Szigeti Szilárd érkezett Orosházára, aki hitoktató feleségével erősíti a Gyülekezetet.
4) Kollár Zsolt Szarvas – Újtemplomi lelkész távozása után, márciustól augusztusig Lázár
Zsolt esperes látta el a gyülekezeti lelkészi teendőket. A szolgálatért díjazást, költségtérítést az
esperes nem fogadott el.
5) A Szarvas Újtemplom lelkésze augusztustól Cairns-Lengyel Henriett lelkésznő.
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(3) Az egyházmegye gazdálkodása a megvalósult gyülekezeti, építési, felújítási
fejlesztések, beruházások tükrében.
Az előző évek tapasztalata szerint egyes gyülekezetekben a legnagyobb szervezést és
adminisztrációt érintő kihívást a felújítási munkák józan és tárgyilagos megtervezése, a
kérvények megírása, de különösen a kapott támogatással való elszámolás jelentette.
2014-ben mind az igénylésről, mind a kivitelezéséről elmondható, hogy a fejlesztések
jobban, szervezettebben és gördülékenyen történtek meg. Az Egyházmegyénk rendelkezésére
álló 5,4 millió forint helyett egyéb forrás felkutatásával és bevonásával 5,85 millió forintot
tudtunk gyülekezeteink építési, felújítási és ingatlanfejlesztési célú támogatására fordítani.
Emellett saját erő és püspöki keret is segítette a gyülekezeteink céljainak elérését.
Az alábbi összesítő táblázat bemutatja, hogy mely gyülekezeteket segítettük a terveik
megvalósításában:
Egyházközség
megnevezése
Ambrózfalva
Csanádalberti
Pitvaros

Beruházási cél
megvalósítása
Ambrózfalva – gyülekezeti
ház templomtető
Csanádalberti –
templomsüveg
Pitvaros – templomtető
javítása

Kapott támogatás (Ft)

Teljes beruházás (Ft)

510.000
(2015 évi)

Ambrózf.: -gyül. ház felúj. 776.224
-tetőjavítás
174.000
- műa. padló 200.000
Összesen: 1.150.224

700.000
600.000 (püspök keret)

Csalb.: templomtető süveg felúj.
1.588.933

100.000

Pitvaros: ttető javítása 100.000

Tiszaföldvár

Csépai parókia – templom
elektromos hálózatának
korszerűsítése
(Vízmelegítő rendszer is)

600.000

parókia, templom elektrom.
hál. felúj. 600.000

Csabacsűd

Gyülekezeti ház lábazat
felújítás

350.000

Nagyszénás-Gádoros

Parókia felújítás

500.000

Gyülekezeti ház lábazat javítás
350.000
Nagysz.: lelkészl. felúj. 300.000

Orosháza
Szentes

Templom elektromos
hálózat korszerűsítése
Parókia tetőszerkezetének
javítása

750.000
350.000

Szarvas, Ótemplomi
Egyházközség

Parókia (Vajda P. u.14.)
hőszigetelése

500.000

Szarvas, Újtemplomi
Egyházközség

Fűtésrendszer
korszerűsítése

500.000
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Gádorosi tjavítás. :
228.000
Összesen: 528.000
Templom elektromos hálózat
felújítás 2.000.000
Parókia tetőszerkezet jav.
350.000
parókia hőszigetelés és festés
1.559.005
fűtésrendsz. korsz. 1.575.025
kistorony felúj. 1.545.069
lekészlakás felúj. 775.405
lekészlakás ablakcsere
1.323.526
5.219.025
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Istennek legyen hála a megvalósult fejlesztésekért. Joggal bízhatunk abban, hogy 2o15ben is sikerül a terveinket megvalósítani. Több gyülekezetben pályázati forrásokon keresztül
tudtak komoly beruházásokat megvalósítani. Adja Isten, hogy nyertes pályázatok tekintetében
ilyen eredményes legyen 2015-es esztendő is.
(4) Beszámoló az Egyházmegyénk missziós pályázatáról
2o14. évben az Egyházmegye elnöksége missziós pályázati alapot hozott létre a
gyülekezeti missziói munka segítésére. „Missziói pályázat” néven hirdettük meg. A pályázat a
lehető legegyszerűbb formában jelent meg, és a felhasználás tekintetében nagy szabadságot
adott a pályázó gyülekezeteknek. A pályázott összeghez 1O%-os önerőt és egy max. 5OO
karakteres indoklást, kérelmet kértünk. A döntés után tk. azonnal átutalásra kerültek a megítélt
összegek.
A 2o14. évi Missziós pályázat bemutatása:
Pályázat Neve
Szentetornyai missziós
Ambrózfalva missziós
Szentes missziós
Tótkomlós missziós I.
Tótkomlós missziós II.
Szarvas Ótemplom
Szarvas Újtemplom
Nagyszénás

Pályázat Tárgya
ajándékcsomag
ajándékcsomag
ajándékcsomag
ajándékcsomag
közösségi alkalom
Életjel Újság
ajándékcsomag
ajándékcsomag

Pályázat felelőse
Lacki János
Csonka Zsuzsa
Veres-Ravai Réka
Szpisák A.
Szpisák A.
Lázár Zsolt
Lengyel Henriett
Erdélyi Zoltán

Pályázati forrás:

Összeg
40 000 Ft
20 000 Ft
30 000 Ft
25 000 Ft
25 000 Ft
40 000 Ft
40 000 Ft
30 000 Ft

Egyházközség
Szentetornyai gyülekezet
A. falva- Cs. Alberti gyül
Szentesi gyülekezet
Tótkomlósi gyül.
Tótkomlósi gyül.
Ótemplomi gyül.
Újtemplomi gyül
Nagyszénási gyül.

250 000 Ft

Örömmel jelentem, hogy a pályázatunk sikeres volt, az elszámolások rendben
megtörténtek, ezért a pályázatot ebben az évben is kiírjuk. Törekszünk arra, hogy ez még az első
félévben kikíírásra kerüljön. Így a nyári alkalmak támogatása is lehetővé válik ezen keresztül.
Jelentésem végére érve újra megköszönöm mindenkinek az elvégzett szolgálatát.
Köszönöm elnöktársam, Madarász Géza egyházmegyei felügyelő úr hűséges és segítő munkáját,
az egyházmegyei presbitérium és tisztségviselők testvéri és baráti együttműködését.
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Köszönöm a gyakorlati segítséget, köszönöm az imádságokat az egyházmegyéért és esetlegesen
az én szolgálatomért is. A kegyelmes Isten bocsássa meg bűneinket, mulasztásainkat, áldja meg
gazdagon az idei munkánkat.
Kérem a jelentésem elfogadását!
Lázár Zsolt esperes
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