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{hangoló}

Evangélikus zebra

{beszélgetősarok}

Azzal együtt, hogy a zsoltárost 
komolyan véve tekintetünket a 
hegyekre emeljük általában, jó 
néha a lábunk elé is nézni, hátha 
valami különleges jelre, kincsre, 
üzenetre találunk rá. Aki mosta-
nában elindul a kelenföldi evangé-
likus templomból hazafelé, jó, ha 
figyel a lépéseire. Nemcsak azért, 
mert mindenhol felújítás van, és 
váratlan dolgokba léphet bele, le-
gyen szó minikátyúról vagy ép-
pen szétesett kerítésdarabról, 
de leginkább azért, mert a közeli 
kereszteződéseknél a zebránál áll-
va láthatóan evangélikus szimbó-
lummal (Luther-rózsa), és felira-
tokkal (egyszázalékos kampány) 
szembesülhet. Az ötlet célja (bár 
nincs róla tudomásom) feltehe-
tőleg a figyelemfelhívás lehetett, 
hiszen a zöld lámpára várakozó 
egyén – ha éppen nem az okos-
telefonjával bíbelődik – esélyes, 
hogy lefelé néz, és ha a tekintete 
éber, észreveszi a feliratot és a 
Luther-rózsát. Lehet, hogy felka-
varja, lehet, hogy feldühíti, lehet, 
hogy elgondolkoztatja, minden-
esetre találkozik vele. Apróságról 
van szó, de sokszor apróságokból 
áll össze az igazság, vagy éppen 
az életünk. Közhely, de igaz, hogy 

ma már nagyon nehéz az ingerkü-
szöböt elérni vagy átvinni, legyen 
szó bármilyen műfajról. Pedig – és 
ezt eddig még sosem fogalmaz-
tam meg magamnak sem – azt is 
megtanulhatjuk Jézustól, hogy a 
szent üzenet érdekében sokszor 
olyan eszközt kell választani, ami 
jó értelemben provokál, azaz elő-
hív valamit az emberből. Az evan-
gélium hirdetése, az Isten országa 
meghirdetése annyira fontos kül-
detése volt Jézusnak, hogy nem 
félt az erős képektől, szavaktól, 
szokatlan formáktól. Amikor a 
porba írt ujjával, amikor elmondta 

a szálka és a gerenda példázatát, 
vagy példálózott a tevéről és a tű 
fokáról, és még folytathatnánk a 
sort. Azt kívánom minden ked-
ves olvasónknak, hogy ne csak 
nézzen (maga elé), de lásson is az 
idei nyáron. Azt kívánom, vegyük 
észre, mik és kik vannak körülöt-
tünk, mert lehet, hogy éppen egy 
apróságon múlik a napunk vagy 
mások napja, de akár a nyara is. 
Egy jól eltalált mondat, egy pro-
vokáló mosoly, egy nem várt ir-

galmas üzenet lehet, hogy más 
irányba viheti lábunkat, de egész 
életünket is. Jézus nemcsak az 
emmausi tanítványokkal, de ve-
lünk is ott van utunkon, velünk 
vándorol és szóba áll velünk az 
idei nyáron is. Boldogok, akik őt 
hallgatják, és meg is tartják beszé-
dét. De boldogok a tiszta szeműek 
is, akik észreveszik nemcsak az 
evangélikus rózsát, de az evangé-
likus zebrát is.

 Gáncs Tamás

Hatodéves visszaemlékezés
Beszélgetés Bedecs Rékával

1, Bár sok különféle alkalmon ta-
lálkozhatunk Veled, kérlek, fog-
lald össze, mi  minden történt Ve-
led a hatodév után?

Kelenföldi hatodévemet követő-
en a Szélrózsa Tízek munkatársi 
csapata tagjaként Mesterházy 
Balázs kérésére a Szélrózsa Or-
szágos Evangélikus Ifjúsági Talál-
kozó szervezési feladatait láttam 
el. Ily módon lehetőségem nyílt 
betekinteni egyházunk működé-
sébe annak különféle munkaterü-
letein, különösképp a gyermek- és 
ifjúsági munkában. A 2016-os ju-
bileumi találkozó megszervezése 

életre szóló élmény volt számom-
ra. Hálás vagyok Mesterházy Ba-
lázs egykori „Szélrózsa atyának” 
a rám bízott feladatért, valamint 
a munkatársakért és az Isten által 
megáldott rendezvényért. 

A közegyházi közeg működé-
sének hatására azonban felerő-
södött bennem az elhatározás, 
hogy világi pályán is kipróbáljam 
magam. Ekkor egy hozzám már 
jó ideje közel álló területen foly-
tattam. Addigra már viszonylag 
tág kapcsolati tőkémnek hála, ze-
nészek, írók hívására szabadúszó 
kulturális szervezőként kezdtem 
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dolgozni. Habár korábbi munkáim 
során gyakran nyílt lehetőségem 
valamilyen módon betekinteni a 
kulturális szféra sajátosságaiba, 
mégis hihetetlenül izgalmas volt 
számomra teológusként létjogo-
sultságot szerezni egy sok szem-
pontból idegen területen. Nem 
tudok elég hálás lenni Istennek 
azért, hogy akkor és ott megnyílt 
egy újabb tér, amiben otthono-
san mozoghatok. E tekintetben 
is sokaknak tartozom köszönet-
tel. Többek közt Kollár-Klemencz 
László zenész, író, filmrendező-
nek és Podlovics Péternek, aki 
zenei kiadótulajdonos, művészeti 
menedzser és olyan könnyűzenei 
projekteket vitt sikerre az elmúlt 
években, mint a Quimby, az Eu-
rópa Kiadó vagy az Ivan and the 
Parazol. 

Szerettem ezeket az éveket, 
ugyanakkor hiányzott számom-
ra a gyülekezet közössége, az ige 
hirdetésének szolgálata, valamint 
rendkívül feszített volt az életrit-

musom. 2019 tavaszán Gáncs Ta-
más igazgatólelkész úr megkért 
néhány hittanóra helyettesítésé-
re. Végül ősszel főállású hitok-
tatóként örömmel tértem vissza 
Kelenföldre, ahol ez immár a har-
madik tanévem. Jelenleg négy ke-
rületi általános iskolában (Ádám 
Jenő, Bocskai, Gárdonyi, Teleki) 
tanítok evangélikus hittant.

2, Van-e olyan kelenföldi tapasz-
talatod, amit az életed más terü-
letén használni tudsz?

Először egyetemistaként 2013 
nyarán jártam a gyülekezetben. 
Gáncs Tamás akkori budapesti 
egyetemi lelkész, teológiai okta-
tóm és későbbi hatodéves men-
torom hatására ősszel kezdtem 
el heti néhány órában hitoktatni 
Kelenföldön. Azóta majdnem tíz 
év telt el, mely során különféle 
módokon részese lehettem a gyü-
lekezet életének. 

Ezalatt az idő alatt, főképp a 
hatodév folyamán számos olyan 
tapasztalatot szereztem, melyek 
hasznosnak bizonyultak számom-
ra. Emlékezetes az akkor még mű-
ködő Fraknó utcai szeretetszolgá-
latunkba való bekapcsolódásom. 
A gyülekezet idősebb tagjainak 
közösségében itt végzett munka 
jelentős mértékben alakította az 

elesettekhez való viszonyuláso-
mat. 

Emellett a gyülekezet munka-
társainak közösségszervező gya-
korlatába való bepillantás is re-
leváns tapasztalatnak bizonyult 
számomra a későbbiek során. De 
ide sorolhatnám azt a fajta pász-
tori figyelmet és kreatív gondos-
kodást is, amit mentoromtól sajá-
títhattam el. 

3, Mik a kihívásai és örömei a Ke-
lenföldön jelenleg végzett szolgá-
latodnak?

Szeretek Istenről gondolkodni, 
beszélgetni, érezni a jelenlétét 
és rámutatni gondoskodására. A 
munkaidőm nyolcvan százaléká-
ban ezt csinálhatom, ez végtele-
nül örömteli. Mindezt aprópénzre 
váltva azt tudom mondani, hálás 
vagyok, amikor tanítványaim el-
jönnek istentiszteletre, jelentkez-
nek hittanversenyre, a gyülekezet 
vagy egyházunk nyári hittantábo-
raiba, esetleg maguk döntenek a 
konfirmáció mellett. 

Jó érzés észrevenni, ahogy év-
ről évre alakul a hittancsopor-
tok kis diákközössége, és benne 
az egyének, illetve ahogy az idő 
elteltével mélyül a gyerekekkel 
való kapcsolatom. Hálás vagyok, 
amikor megosztják az Istennel 

és a számukra éppen fontos té-
mákkal kapcsolatos gondolatai-
kat, kérdéseiket, tapasztalásukat, 
és élő istenkapcsolatuk alakul ki. 
Ugyanígy öröm azokkal a hitta-
nos, gyerekbibliakörös szülőkért 
és családokkal, pedagógus kollé-
gákkal, iskolai dolgozókkal talál-
kozni, akikkel jelenlegi munkám 
során kapcsolatba kerülök. 

A hitoktatással járó nehézségek-
re gondolva a négy iskola és az 
évi gyülekezeti feladatok közötti 
egyensúlyozást, a mögöttünk álló 
iskolai évek kiszámíthatatlansá-
gát és negatív hatásait, a diákok-
ra nehezedő terhek növekedését, 
valamint a családok életvitelének 
szekularizációját említeném.

4, Ha öt év múlva újra beszélget-
nénk, mit szeretnél, hol tartson 
az életed?

Nincs ilyesfajta vágyam. Eddig 
tetszettek Isten meglepetései. 
Meglehet, hogy a jelenlegi világ 
kiszámíthatatlansága okozza, de 
konkrét tervem egyre kevesebb 
van. Viszont megvan az a remény-
ségem, hogy ha öt év múlva újra 
beszélgetünk, ugyanúgy a helye-
men fogom érezni magam, mint 
néhány éve, vagy épp most. 

Bedecs Réka
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meg tudtuk tartani - igaz, szűkebb 
keretek között, közös záróebed 
nélkül – Közösségben Istennel és 
egymással címmel. A hétvégén 
bibliakuckó, ifjúsági bibliaóra, bib-
liatanulmány, hangverseny mel-
lett megtartottuk templomszen-
telési ünnepi istentiszteletünket 
is, ahol köszöntöttük Blázy Árpád 
parókuslelkészünket feleségével 
Mártival együtt, akik akkor, ősszel 
20 esztendeje szolgáltak gyüleke-
zetünkben.  

2021 tavaszán Rákóczy-Kiss 
Eszter irodavezető és Portik Ág-
nes pályázati referens is letette 
a szolgálatot hivatalunkban. Esz-
tert Zsidákovits Réka, majd Né-
meth Zsuzsa váltotta, Ági mun-
káját pedig Máthé Eliza vette át. 
Szeretném megköszönni Sulyok 
Petra és Tóth Ferenc pénzügyi, 
szakmai önkéntes munkáját, Tóth 
Ferencné Ági és Asztalos György 
diakóniai szolgálatát, és szeretnék 
köszönetet mondani Szepesfalvy 
Ákos felügyelőnknek, hogy koor-
dinálta a különböző munkaterüle-
teket, beleértve az alagsori mun-
kálatok folytatását, valamint az új 
gyülekezeti terem berendezését.

2021 egy kerek évfordulót is ho-
zott gyülekezetünkben, hiszen 25 

éves lett a Fővárosi Protestáns 
Kántorátus. A jubileum alkalmá-
val vesperasorozatot ünnepeltünk 
és egy szép és tartalmas kiadvány 
is megjelent az ünnepre. Itt kö-
szönném meg muzsikusaink szol-
gálatát: Pap Kinga Marjattának, 
a kántorátus vezetőjének, Mády 
Rezsőnének, farkasréti kánto-
runknak, valamint Bence Gábor 
karnagy-kántorunknak és Németh 
Sándor orgonista-kántorunknak 
hűséges szolgálatát. Kiemelném 
az online alkalmon is kreatív zenei 
megoldásokat, amik persze mind 
nem jöttek volna létre László Dá-
vid egyházfink nélkül, aki 2020 
márciusától mind a mai napig 
felveszi, megvágja és publikálja 
a gyülekezet videóit saját Youtu-
be-csatornánkra. Itt szeretném 
még megemlíteni, hogy nagy örö-
münkre 2021 virágvasárnapján a 
Duna TV élőben közvetítette ün-
nepi istentiszteletünket üres, le-
zárt templommal, de tele, nyitott 
szívvel ünnepeltük az érkező Urat.   

A középkör közösségével tavasz-
szal befejeztük az irodalmi-teoló-
giai tanévünket, és szeptembertől 
a Zsidókhoz írt levél tanulmányo-
zásába kezdtünk. A konfirman-
duscsapattal és a konfi+ csapattal 
hol valóságosan, hol pedig Zoo-

Konfirmáció és konfirmációk 
Igazgatólelkészi beszámoló 2021

2021 a megerősítés és megerősí-
tések éve volt. Isten az, aki meg-
erősített minket Lelkével egy 
olyan esztendőben, ahol a koro-
navírus-járvány határozta meg 
hétköznapi, de sokszor hitéletün-
ket is. Megerősített bennünket 
egyenként és közösségként is. 
Megerősítette a két konfirman-
duscsapatot is, a huszonnégy fős 
2020-as és a tizennégy fős 2021-es 
„végzősöket”, akik Isten áldását 
kérték életükre, vallástételükre 
júniusban, illetve szeptemberben. 
Ebből a két csapatból alakult az új 
kisifi, és lett bázisa a 2021 őszén 
bevezetett ifjúsági, könnyűzenés 
istentiszteletnek, melyet mindig a 
hónap második vasárnapján tar-
tottunk, úrvacsorával. 

2021 nemcsak a dupla konfirmá-
ció miatt marad meg emlékeze-
tes évként az egyházközség tör-
ténelemkönyvében, hanem azért 
is, mert a kelenföldi evangélikus 
gyülekezet új lelkészt választott 
magának Molnár Lilla lelkész sze-
mélyében. Az egyházközség köz-
gyűlése május 30-án választotta 
meg Lillát másodlelkészének, jú-
lius 3-án iktatta be őt hivatalába 

Keczkó Pál esperes úr. Az egy-
házkerület nevében Fabiny Ta-
más püspök úr köszöntötte őt. A 
2020-21-es tanévben Nagy Sza-
bolcs személyében hatodévesünk 
is lehetett: akinek májusban vizs-
gatanításának, júniusban vizs-
ga-istentiszteletének, júliusban 
ordinációjának is gyülekezetünk 
adott otthont. Az utóbbi két ünne-
pi alkalmon vendégünk volt Sze-
merei János püspök úr.  Szabolcs 
2021 őszétől budahegyvidéki be-
osztott hitoktató lelkészként és 
egyetemünk doktoranduszaként 
kezdte meg hivatalos szolgálatát. 

2021-ben a Covid-járvány súlyo-
sabb heteiben is tartottunk isten-
tiszteletet, bibliaórát, hétközi al-
kalmakat, ezek közül kiemelném 
a Jónás könyve, illetve a Kolossé 
levél feldolgozását online bibliakör 
keretében, illetve a 2020-ról elha-
lasztott Jakab böjtje a mi böjtünk 
című böjti sorozatot, melynek egy-
szer offline, négyszer online lehet-
tem házigazdája. Tavaszi balaton-
szárszói gyülekezeti hétvégénket 
2020 után 2021-ben is le kellett 
mondanunk a világjárvány miatt, 
de őszi gyülekezeti hétvégénket 
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Nagy erővel tettek bizonyságot  
az Úr Jézus feltámadásáról

A 21. század kezdetén ki gondol-
ta volna közülünk, hogy a máso-
dik évtized derekától egyik válság 
követi majd a másikat. És vajon ki 
gondolta volna, hogy ezek a válsá-
gok nem csupán lokálisak, helyiek 
lesznek, hanem a szó legteljesebb 
értelmében globális világválságok. 
Elég csak nevén nevezni őket: me-
nekültválság, egészségügyi válság 
és a jelenben mindezt még tovább 
fokozza a szomszédunkban zajló 
fegyveres-háborús válság. Minde-
zeknek köszönhetően ugyanakkor 
már egy újabb gazdasági világvál-
ság körvonalazódik…

Ennek kapcsán hívő emberként 
további kérdések vetődhetnek 
fel bennünk: hogyan lehetséges 
mindez, ha alapvetően minden 
világvallás jót akar, az emberek 
javát, boldogulását szeretné elő-
segíteni? Érdekes módon a vallá-
sok lelki békét-nyugalmat hirdet-
nek, ennek ellenére a világ mégis  
olyan, amilyen. Nyughatatlan, 
igazságtalan. Gazdagság-szegény-
ség, szemet kápráztató fényűzés 
és nélkülözés, mi több éhezés, a 

tőke könyörtelen hatalma és ural-
ma, fegyverkezés, a természet ki-
zsákmányolása, és a sort vég nél-
kül folytathatnánk.

Mi a teendőnk, mi lehet a fela-
datunk, nekünk keresztyéneknek 
ebben a kiábrándító, több szem-
pontból embertelennek mondható 
világunkban?

Bátran vegyünk példát az első 
keresztyénekről, akik egy semmi-
vel sem jobb vagy gondtalanabb vi-
lágban indultak el a hit útján Jézus 
követésére. Egykor a körülmények 
természetesen mások voltak, mint 
ma, de a maihoz sokban hasonlít-
ható válságos helyzetekkel kellett 
szembenézniük. Az apostolok pe-
dig nagy erővel tettek bizonysá-
got az Úr Jézus feltámadásáról, és 
nagy kegyelem volt mindnyájukon 
(ApCsel 4,33). Ez a napjainkban is 
gyakran küzdő és egyben a legül-
dözöttebb vallásnak számító ke-
resztyénségnek akár vezérigéjévé 
válhat! Tanúskodni töretlenül, bi-
zonyságot tenni a Feltámadottról. 
Nem kiszolgálni, hanem szolgálni 
Jézussal, nem sodródni az olykor 

Beszámoló 2021-ről (Képviselő-testületi ülés, 2022. 04. 26.)

mon keresztül találkoztunk az ak-
tuális járványhelyzetet szem előtt 
tartva, izgalmas beszélgetéseket 
megélve. 

2021-hez tartozik még szoro-
san az egyházunk kormányzattal 
kötött megállapodása keretében 
megfogalmazott óvodafejlesztési 
koncepció is, melynek részeként 
országos egyházi fenntartásban 
új óvoda kezdheti meg szolgálatát 
Újbuda területén. Az ezzel kapcso-
latos offline és online tárgyaláso-
kon az elnökség minden alkalom-
mal képviseltette magát. Jelenlegi 
tudásunk szerint a tervezés folya-
mata zajlik, és nyári-őszi alapkőle-
tétel és 2023 őszi kezdés várható. 
Szintén a tavalyi évhez tartozik, 
hogy a 11. kerületben új egyetemi 
kollégium épül, melynek hivatalos 
alapkőletételénél képviselhettük 
az egyházközséget Ákossal, tavaly 
májusban. Az építkezés várhatóan 
az idei nyáron fejeződik be.

2021-ben megemlékeztünk volt 
lekészünkről, Szántó Róberttől 
halálának 80. évfordulóján, ami-
kor is a gyülekezet elnöksége meg-
koszorúzta Szántó Róbert sírját a 
farkasréti temetőben. 2021-ben 
búcsút kellett vennünk számos 
hűséges gyülekezeti tagunktól, 

így Kósa Zsuzsától is, aki gyüle-
kezetünk számvevőszékének el-
nöke, presbitere volt. Nyugodjon 
békében!

Most nyáron, június 30-án, ki-
lenc év után leteszem az igazgató-
lelkészi szolgálatot, amit törvényi 
előírásainknak és szabályzataink-
nak megfelelően parókuslelkész-
társam Árpád vesz át július 1-től. 
Ennek értelmében a következő 
munkaévet már ő készíti elő, meg-
bízása 2025. június 30-ig tart. Az 
Örökkévaló adjon neki erőt, böl-
csességet ezen szolgálathoz!

Köszönöm minden munkatár-
samnak a hűséges szolgálatát, 
segítségét, biztatását, kritikáját, 
melyekből sokat merítettem, ta-
nultam. Kérem Isten gazdag áldá-
sát az új elnökség szolgálatára és 
a kelenföldi gyülekezet egész kö-
zösségére!

Erős vár a mi Istenünk!

Budapest, 2022. április 26.

 Gáncs Tamás
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fiú példázata, A samáriai asszony 
története).  

A keddi bibliaórákon a vasárna-
pi textusok mellett egyéb érdekes 
bibliai és teológiai kérdések is te-
rítékre kerültek.

A bibliakörök közül hálatelt szív-
vel kell említenem gyülekezetünk 
imaközösségeit, melyeket (tele-
fonos illetve zoomos formában) 
Győriné Dr. Drenyovszky Irénke 
néni és Asztalos György presbi-
tertestvérünk töretlenül szervez 
és vezet szinte a járványhelyzet 
kezdetétől fogva. Nekünk, lelké-
szeknek igazán sokat jelent annak 
tudata, hogy vasárnaponként a 
10.30-as Istentiszteletet imakö-
zösség előzi meg lelkészi hivata-
lunkban.

2) Havi alkalmak
Külön köszönet illeti az IFA (is-

tentiszteleti felolvasók alkalma) 
tagságát, akik lektori szolgálatuk-
kal teszik színesebbé istentiszte-
leteinket. Bibliaóráinkon többek 
között együtt készülünk a követ-
kező vasárnap igehirdetésére.

A férfikör (FÉK) tavaszi zoo-
mos alkalmain izgalmas beszél-
getés keretében tárgyaltuk meg 
többek között Dr. Héjjas István 
Környezetvédelem és energiapoli-
tika című igazán érdekes előadá-

sát. Az őszi, immár újra élő talál-
kozásainkon Kiss János Ferenc 
mérnöktestvérünk Leibnizről, Dr. 
Petrovay Kristóf csillagász Koz-
mikus hatások a Földre illetve Dr. 
Németh Gábor testvérünk Dunán-
túli Árpád-kori templomok címmel 
tartottak igen értékes előadást.

Az apakör estéin a Férfiagy és 
női agy című pasztorálpszicholó-
giai mű témakörei kerültek – valós 
életünkben tapasztaltakkal egy-
bevetve – megtárgyalásra.

A filmkedvelő felnőttek alkal-
main (FIFA) folytattuk a Krzysz-
tof Kieślowski, lengyel filmrende-
ző által készült tízrészes Dekalog 
című filmsorozat megtekintését 
és megbeszélését.

3) Néhány jelesebb alkalom
Maradjatok meg szeretetemben, 

és sok gyümölcsöt teremtek (Jn 
15,5–9) címmel rendhagyó módon 
online formában tartottuk kerü-
leti ökumenikus imahetünket (ja-
nuár 18–24.)  A lelkészek egy-egy 
rövid videós üzenettel készültek, 
melyek gyülekezetünk videocsa-
tornáján visszanézhetők. Szolgá-
lattevők voltak rajtunk kívül Ke-
lemen Imre rk. plébános, Kocsis 
Tamás görögkatolikus lelkész, Ko-
tán Béla baptista lelkész, Huszár 
Lőrinc O.Cist rk. káplán és Molnár 

kísértő, mi több, tetszetősnek és 
humánusnak tűnő áramlatokkal, 
hanem hűnek maradni Megvál-
tónkhoz! Ahogy én szerettelek ben-
neteket, ti azonképpen szeressétek 
egymást (Jn 13,34) – mondja a Ná-
záreti. Ahogy én: halálosan, ön-
feláldozóan és szolgálva, de nem 
kiszolgálva mindent és minden-
kit! Ha szükséges, bátran vállalni 
keresztyén identitásunkat, s ez-
zel, ha kell, a népszerűtlenséget, 
megvetettséget, lenézettséget. A 
példák sora ugyancsak végtelen 
azokról, akik Krisztus-tanítvány-
ként olykor még életük árán is vál-
lalták az evangéliumi utat. Tették 
ezt nem azért, mert ők erősebbek, 
rátermettebbek vagy különbek 
lettek volna bárki másnál, hanem 
mert Jézussal az életükben ke-
gyelmi állapotba kerültek, melyet 
nem csupán az értelem, az érzés 
vezérelt, hanem maga a feltáma-
dott, élő Úr.

A tavalyi polgári évre tekintve 
mindaz, ami visszatekintésemben 
most röviden elhangzik, kizárólag 
azért lehetséges, mert Ő, a Feltá-
madott velünk és mellettünk állt, 
aki maga rendelt bennünket egy-
mással egy közösségbe. Néki le-
gyen azért hála, hogy ennek a kö-
zösségnek szép számmal vannak 
aktív – a kelenföldi gyülekezetün-

ket fontosnak tartó és annak éle-
tét-működését szívükön hordozó 
és viselő tagjai.

1) Heti alkalmak
Ősztől Nagy Ádám személyében 

újabb hatodéves került gyülekeze-
tünkbe. A mentori szolgálat szép-
sége, hogy nem csak a hatodéves 
kísérheti figyelemmel és kapcso-
lódhat bele aktívan egy-egy gyüle-
kezet hétköznapjaiba és sokszínű 
szolgálatba, hanem mi is sok min-
dent tanulhatunk tőle. 

Tavaly tavasszal (hol online, 
hol élőben) heti 6 hittanórán 13 
gyermeket oktathattam a Ciszter 
Gimnáziumban (5., 6. és 7. osztá-
lyosok) illetve az Ádám J. ált. is-
kolában (4., 5. és 7. osztályosok); 
ősztől pedig 15 gyermeket ugyan-
csak heti 6 órában ugyanezen is-
kolák 6., 7. és 8. illetve 4., 5., 6. és 
8. osztályaiban.

A szerdai bibliaiskola alkalmain 
tovább folytattuk a Reformációi 
ábécé 95 tételben című sorozatun-
kat.

A korábbi kisifi tagsága időköz-
ben felnőtt (érettségi, egyetem), 
és a tavaly beindult új kisifi mel-
lett immár nagyifiként tartottuk 
tavasszal még zoomos, ősztől im-
már személyes jelenléttel összejö-
veteleinket. (Sorozatok: A tékozló 
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bibliaiskola tagjának, aki az ősz 
folyamán a lelkészi munka haté-
konyabbá tételére egy HP típusú 
laptopot ajándékozott gyülekeze-
tünknek.

Az elmúlt esztendőben több 
hűséges testvérünket szólította 
magához Megváltó Urunk: Kósa 
Zsuzsanna (80†) presbiterünket, 
Olescher Tamás (68†) festőmű-
vészt, Svigruha Gáborné sz.: 
Popelka Erzsébet (87†) és Sass 
Szilárdné sz.: Gál Mária (77†) test-
véreinket. Osztozva a gyászoló 
családok fájdalmában Jézus sza-
vával kívánunk ezúton is vigasz-
talást a gyászoló családoknak, Ő 
mondja: Én vagyok a jó pásztor, én 
ismerem az enyéimet, és az enyé-
im ismernek engem (Jn 10,14).

Kézimunkázó testvéreinknek 
szintén jár e helyről a köszönet, 
akik majd egy évtizede készítik 
a Deák Téri Evangélikus Gimná-
zium ballagó diákjai hímzett ta-
risznyáit: Asztalos Györgynének, 
Buchan Gyöngyinek, Bujákiné 
Szántó Zsófiának, Gebe András-
nénak, Mády Rezsőnének, Török 
Lajosnak, Zacher Enikőnek és Blá-
zy Árpádnénak.

A lelkigondozás modern formá-
jában ugyancsak töretlenül folyta-
tódott az éteren keresztül körtele-
fonálás formájában illetve tavaszi 

hírleveleink kézbesítésekor a ka-
putelefonok segítségével. Ősztől 
azután újra szabad utat kaptunk 
a személyes kapcsolatok ápolásá-
ra, lelkigondozói beszélgetésekre 
vagy éppen családi úrvacsorára. 
Emellett újra tarthattunk áhítato-
kat a Szent Imre kórház pszichi-
átriáján.

Befejeződött az MTV Hajnali 
gondolatok című műsora, mely-
ben kollégáimmal tavaly még újra 
volt lehetőségünk megosztani igei 
gondolatainkat (február 18., már-
cius 15. és április 10.).

Október 15-én a Szent Margit 
gimnázium diákjainak egy cso-
portja látogatást tett gyüleke-
zetünkben, melynek keretében 
templomunk és gyülekezetünk 
rövid történetének ismertetését 
követően válaszolhattam a diákok 
kérdéseire.

5) A köszönet szava
Befejezésül köszönöm testvére-

imnek, hogy a járvány enyhülését 
követően szépen fokozatosan visz-
szaállhatott gyülekezetünk nor-
mál élete a megszokott kerékvá-
gásba. Köszönet az imádságokért, 
a széles munkatársi közösségért, 
az újra meg újra megnyilvánuló 
sok-sok szeretetért, figyelmessé-
gért és biztatásért. Szolgálatunkat 

Sándor ref. lelkipásztor.
Január utolsó vasárnap délután-

ján újra templomunk adott ott-
hont a Leprások Világnapja ünne-
pi alkalmának.

Év elején, felnőtt katekézist kö-
vetően két testvérünk részesült 
templomunkban a keresztség 
szentségében és konfirmációi ál-
dásban (Tost Nándor Pál illetve 
Máhli Balázs).

Az MTVA Evangélikus Magazin 
című februári adásában többek 
között Ordass Lajos püspök úr 
születésének 120. évfordulója al-
kalmából tarhattam rövid megem-
lékezést a kelenföldi szolgálatáról. 
A márciusi adásban pedig szolga-
társammal, Tamással közösen ké-
szült interjú hangzott el a Jóbbal 
a karanténban címmel megjelent 
kiadványunk kapcsán. (Az interjú 
megtekinthető Youtube-csator-
nánkon.)

A Magyarországi Luther Szövet-
ség és az Evangélikus Országos 
Gyűjtemény által A reformáció 
öröksége 2021 címmel megrende-
zésre került nyilvános előadás-
sorozat első alkalmán Az eucha-
risztia / úrvacsora az első három 
században címmel tarthattam ve-
tített képes előadást – online for-
mában. 

Ennek folytatásaként részt ve-

hettem a Magyar Patrisztikai Tár-
saság XX. országos konferenciá-
ján (július 1–3.) a Bakonybéli Szent 
Mauríciusz Monostorban. Július 
1–jén mindössze 20 percben lehe-
tőségem nyílt Eucharisztia az első 
három század ókeresztyén iratai-
nak tükrében címmel egy vetített-
képes előadást tartani. (Mindkét 
előadás látható videocsatornán-
kon.)

Jeles emlékünnepre került sor 
augusztus 10-én templomunkban, 
amikor is gyülekezetünk egykori 
lelkészházaspárja, Missura Tibor 
és Missura Tiborné sz.: Ormos 
Mária testvéreink 60. házassági 
évfordulójuk alkalmából Isten ál-
dásával erősíttettek meg újra kö-
zös életútjukat. A zsoltáros mond-
ja: Uram, szereteted az égig ér, 
hűséged a fellegekig (Zsolt 36,6).

A szentendrei felnőtt bibliaóra 
(FBÓ) december 1-jei online al-
kalmán Győri János Sámuel gyü-
lekezetplántáló lelkész vezetése 
mellett Farkas Vera óvodapedagó-
gussal és Kondor Péter püspökkel 
közösen magyarázhattuk és ér-
telmezhettük az elveszett drahma 
(Lk 15,8–10) jézusi példázatát.

4) Egyéb
Ezúton mondok köszönetet NN 

testvérünknek, a férfikör és a 
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Lelkészi beszámoló 2021 
Lassan két és fél éve, hogy lel-

készként kapcsolatba kerültem a 
gyülekezettel. Ez alatt az idő alatt 
sok mindenkit megismertem, sok 
mindent tapasztaltam, és a közös-
ség is megismerhetett engem. Júli-
us 3-i iktatásom fontos mérföldkő 
volt ebben a folyamatban. Köszö-
nöm a bátorító jelenlétet, szavakat 
és szép ünnepet ez alkalomból. 

Folytatás- és kezdetképpen au-
gusztus végén napközis gyerek-
tábort tartottunk Dávid és Góliát 
történetének vezérfonalával, több 
mint 30 gyermek, lelkészek, hitok-
tatók és számos cserkész és ifis se-
gítő részvételével. 

2021 szeptemberében vezetésem-
mel a következő körök indultak:
- hetente, minden pénteken a kuc-
kó, (ovis és kisiskolás hittan) és a 
kisifi

- kéthetente, hétfőnként az XY - fi-
atal felnőttek beszélgetőköre

Havi rotációban pedig részt vet-
tem a keddi nyugdíjas bibliaórák 
vezetésében is. 

Új istentiszteleti alkalmunk volt 
a könnyűzenés, úrvacsorás isten-
tisztelet minden hónap második 
vasárnapján este 6-kor, melyeken 
a kelenföldi lelkészek és hatodéve-
sünk felváltva tartották az igehir-
detést a liturgia vezetése minden 
alkalommal az én feladatom volt 
(három alkalommal voltam beteg, 
vagy gyülekezeti program miatt 
távol).

Szintén havonta, a hónap első va-
sárnap délelőttjén tartottuk csalá-
di istentiszteleteinket, ezeket, egy 
kivételével, egészében én tartot-
tam. 

„Szezonális” alkalmaink, melyek 

szervezésében, lebonyolításában 
részt vettem:
- októberi takarítónap
- gyülekezeti hétvége
- adventi kézműves foglalkozás
- adventi jótékonysági vásár
- adventi zenés sorozat
- az ifisek karácsonyi színdarabja
-  labirintusjárás az XY-kör kereté-

ben
Az iskolai hitoktatás koordinálása 
mellett heti 4 hittanórát tartottam 
két kerületi általános iskolában. 
Ezek mellett részt vettem az éven-
kénti négy hírlevelünk készítésé-
ben, és az idősek küszöbköszönté-
sének előkészítésében is. Kazuális 

szolgálatokat (keresztelő, esküvő, 
temetés) is rendszeresen végzek, 
megkereséstől függően. Látogatni 
a közeljövőben többet szeretnék, 
kérem, keressenek bizalommal, 
ha szívesen látnak.

Köszönöm az Úrnak, hogy is-
merhettem Lóri bátyámat, és hit-
tel várom vele a viszontlátást az 
Isten Országában. Szeretteinek az 
Úr vigasztalását kívánom.

 Molnár Lilla

Köszönettel, Ádám
Keresem a szavakat, a jó illuszt-

rációt, amit ehhez a néhány hó-
naphoz kapcsolhatok, de nem jut 
eszembe semmi jó. Talán a futás 
jó lenne: úton vagyunk – valami-
kor gyorsabban, valamikor lassab-
ban haladunk – de arról már sokat 
beszéltem, volt, amikor majdnem 
egy egész prédikácóm arról szólt. 
Keresek inkább valami mást. Le-
het, hogy egy letakart szobrot kel-
lene felidéznem, és lerántani róla 
a leplet? De már azt is elmondtam. 

Lehet, hogy valamit a labdarúgás-
sal kapcsolatban mondhatnék, egy 
jó illusztrációt, vagy a pingpong 
is szóba jöhetne. Nem, a sportos 
illusztrációk nem válnak már be. 
Nem jut eszembe más. Vagy még-
is? Nem sport, de elég szórakozta-
tó. Bújócska. Az unokahúgommal, 
vele szeretek bújócskázni, de ha 
jobban végiggondolom, már erről 
is beszéltem. Úgy tűnik, hogy il-
lusztrációt nem találok elég ide 
illőt, legjobb lesz, ha előveszem 

vezérelje továbbra is az apostolok 
példája, akik: nagy erővel tettek bi-
zonyságot az Úr Jézus feltámadá-
sáról, és nagy kegyelem volt mind-
nyájukon (ApCsel 4,33).

Köszönettel és áldáskívánással

 Blázy Árpád
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az Útmutatót, és megnézem abból 
a napi olvasmányt. Végtére is, ha 
arról beszélek, beszélünk, és be-
szélgetünk, akkor olyan nagyot 
nem tévedhetek. Ha jobban be-
legondolok, több alkalommal ez is 
megtörtént keddenként. Egy kö-
zös alkalomra más beszélgetésin-
dítót is hozhatok, akár egy szak-
dolgozatot is. Ugyanakkor valami 
újat kellene kigondolnom, nem 
biztos, hogy elbírna egy harmadik 
alkalmat is, hogy azzal foglalkoz-
zunk. Leginkább a közös témát 
keresem, amiről tudunk beszél-
getni. Valamit, ahol felvehetjük a 
fonalat. Be kell valljam, sokszor 
izgultam, és még most is, be kell 
valljam azt is, hogy volt, amikor 
sokat készültem, és volt amikor 
nem eleget. Volt, amikor friss vol-
tam, és volt, amikor fáradt. Volt, 
amikor nevettem, és volt, amikor 
szomorú voltam. Köszönöm a 
gyülekezetnek, hogy elfogadott, 
és mellettem volt. A sok imát, 

amit elmondtak értem. Köszönöm 
a mentoromnak ezt az évet, hogy 
fejlődhettem, sokat tanulhattam 
mellette. Köszönöm Lillának és 
Tamásnak is, hogy velük tölthet-
tem ezt az időt, és támogattak a 
hatodévemben, tanulhattam tő-
lük. Köszönöm mindenkinek, aki-
vel együtt haladhattam ebben a 
néhány hónapban. Hatodévesnek 
lenni egy átmeneti időszak, az em-
ber nem rendezkedhet be igazán. 
Mire megszokja a dolgokat, kicsit 
belelát a gyülekezet működésébe, 
mindennapjaiba, már megy is to-
vább. Árpád mondta, hogy a tava-
szi időszak még gyorsabban elte-
lik majd, mint az őszi, és igaza is 
volt. Örültem, amikor megtudtam, 
hogy ide kerülök hatodévre, örül-
tem, amikor azt láttam, hogy so-
kan eljöttek a vizsga-istentisztele-
temre, vizsgatanításomra, és még 
más helyzeteket is sorolhatnék, 
amikor örültem találkozásoknak, 
beszélgetéseknek, templomajtó-
ban mosolynak, együtt szolgálás-
nak, közös imáknak stb.

Mindenesetre egy kis ideig még 
itt vagyok, talán eszembe jut még 
egy érdekes illusztráció. Lehet, 
hogy egy szakállas viccet kellene 
elmondanom? 

 Nagy Ádám

Az idei év háborúval, és még 
mindig vírussal megterhelt böj-
ti időszakában öt héten át szerda 
esténként zenés istentiszteletre 
jöhettek össze gyülekezetünk tag-
jai, talán a korábbiaknál valamivel 
többen, és hétről-hétre növekvő 
számban: a nagyheti áhítaton már 
50-en lehettünk, nem beszélve a 20 
körüli szolgálattevőről, mivel  ők is 
a gyülekezettel együtt hallgatták 
Isten igéjét. Hála legyen a Szentlé-
lek Istennek ezekért a zenés alkal-
makért!

Jézusnak a passió (szenvedéstör-
ténet) során kijelentett logionjai (a 
klasszikus görög nyelvben az is-

tenségtől eredő rövid mondásokat 
hívták így) közül néhánynak az 
alapján kaptunk igei üzenetet, fel-
készítést a mi Urunk Jézus Krisz-
tus halálának és feltámadásának 
évről évre megismétlődő megün-
neplésére.

Akikhez Jézus szólt, amit mon-
dott és az igehirdetők a követke-
zők voltak:

1. Péternek: „Aki kardot ránt, kard 
által vész el.” (Mt 26,52 ill. 26,47-
56) –
Pocsaji Miklós ref. lelkipásztor
2. A templomszolgának: „Ha rosz-
szat mondtam, bizonyítsd be, ha 

Böjti zenés sorozat Jézussal – 2022
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pedig jót mondtam, miért ütsz en-
gem?” (Jn 18,23 ill. 18,12-23) –
Kocsis Tamás gör. kat. szervező-
lelkész
3. Pilátusnak: „Magadtól mondod 
ezt, vagy mások mondták neked 
rólam?” (Jn 18,34 ill. 18,28-38) –
Kelemen Imre rk. plébános
4. Az asszonyoknak: „Ha a zöl-
dellő fával ezt teszik, mi történik a 
szárazzal?” (Lk 23,31 ill. 23,26-31) –
Keczkó Pál ev. esperes
5. A latornak: „Ma velem leszel 
a paradicsomban.” (Lk 23,43 ill. 
23,32-43) –
Győri János Sámuel ev. szervező-
lelkész

Néhány elhangzott gondolat: 
Isten tervét a mégoly jó emberi 
szándék sem akadályozhatja meg. 
Urunk a gonoszt is felhasználhat-
ja tervének véghezvitele során. Jé-
zuson keresztül maga Isten szól. 
Ha az Isten igazsága teljes igaz-
ság, miért nem fogadjuk el? Pilá-
tus üdvössége is fontos volt az Úr 
Jézus számára, és személyesen 

tőlünk is megkérdezi, hogy ne-
künk Jézus királyunk-e? Teljesen 
átadom-e magam neki? Teljesen 
vagy sehogy? Ez a passió egyik 
alapkérdése. Baj, ha csak addig 
jutunk el, hogy sajnáljuk Jézust a 
szenvedései miatt. Jézus Krisztus 
szolgálatának eredménye, hogy 
gátat vetett a reménytelenségnek, 
mert legyőzte a gonoszt. A pogány 
vallások, de a zsidók áldozatai is 
arra irányultak, hogy hidat építse-
nek Isten felé. Isten azonban azt 
mondta, ember, hagyd abba! Nem 
lehetséges a hídverés, mert én ma-
gam áldozom fel érted magamat. 
Csak Jézussal együtt üdvözülhe-
tünk. Ő így biztat igyekezzetek 
belépni a szoros kapun! Még ma 
lépjünk Jézus felé! Ne halogassuk! 
Mondtad már Jézusnak, hogy bű-
nös vagy? És mondtad már neki, 
hogy vigyen be az ő országába?

Köszönöm Blázy Árpádnak és 
Németh Sándornak a szervezést 
és a szolgálatokat.

 
 Asztalos György
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Mindenki tudja, hogy mit takar 
a házi feladat kifejezés, ezt nem 
kell elmagyarázni senkinek, főleg 
senkinek, aki ezt a cikket elkezdi 
olvasni. Persze, ha körbekérdez-
nénk, az is kiderülne, hogy hiába 
tudja mindenki, nem feltétlenül 
ugyanarra gondolna mindenki. 

Mert egészen másként gondol 
a házira egy tanár, másként egy 
szülő és másként egy jelenlegi 
vagy volt diák. És noha évtizedes, 
talán már száz évre is visszanyú-
ló hagyományról van szó, még-
sem könnyű terep egyik félnek 
sem. Hiszen a tanár, ha komolyan 
akarja végezni a dolgát, megannyi 
kérdéssel találja szemben magát: 
hogyan szankcionálja a házi hiá-
nyát, ha egyest nem lehet adni rá? 
(Jogszabály tiltja.) Ellenőrizze-e 
mindenkinél, akkor is, ha az har-
mincöt munkafüzet végignézését 
jelenti? Mit kezdjen azokkal, akik 
„megírták, de otthon felejtették”? 
Ellenőrizzék-e együtt a házit, ak-
kor is, ha így nem marad idő arra, 
amit tervezett, és még unalmas is? 
Mit kezdjen a kreatív feladatokkal, 
hiszen azt még több idő átnézni? 
Honnan tudja, hogy ki is írta meg 

azt a leckét? Hiszen a kicsit szoron-
gó, teljesítménykényszeres diák el-
készíti bármi áron, akár érti, akár 
nem. És aki a két óra közti szünet-
ben írja meg, mert otthon eszébe 
sem jutott, de mégsem akar csaló-
dást okozni? És mi a teendő a pad-
társról lemásolt házikkal? Vagy 
a csetben körbeküldöttekkel? És 
a szülőnek jelezzen-e a meg nem 
írt háziról? De hogyan? És főleg: 
mikor? Kinek a dolga is ez a házi 
feladat – hiszen nem az iskolában 
készül, hanem otthon? Az otthon 
pedig a szülő felségterülete. Ren-
geteg kérdés, és ez még csak a házi 
feladat! A pedagógiai munka egyik 
legkisebb szelete! Hol vagyunk 
még a nagy kihívásoktól… 

A diáknak sem könnyű persze. 
Ha túl sok, nem fér bele a különó-
rák közé. Ha túl kevés, elfelejti. Ha 
túl nehéz, aggódni kezd, és feladja. 
Ha túl könnyű, megunja és félbe-
hagyja. És ha fel sem írta? Ha bent 
maradt a munkafüzet? És amúgy 
is elfáradt, mire hazaért. 

És persze a szülő is benne van 
rendesen, mindenkinek vannak 
történetei: amikor az egész család 
az ötödikes kiselőadásához gyűjti 

A házi feladat,  
a törvény és az egyház

az anyagot a nemzeti parkokról. 
Amikor az apa a munkahelyén 
nyomtatja ki színesben a kedvenc 
állat fotóját. Amikor a házihoz 
kell időzíteni a magánnyelv- vagy  
matematikaórát. Amikor a nagy-
testvér olvassa fel a regényt az 
olvasónaplóhoz, amit apa illuszt-
rál. Amikor hárman dolgoznak 
egyszerre a konyhaasztalnál, de a 
matematikát nem érti anya, a per-
fekcionista gyerek ideges, a tanu-
lási zavarral küszködő már megint 
sír, az óvodás pedig nem marad 
csöndben. Vagy gyanúsan csönd-
ben marad, és valaki nézze meg, 
miben is van annyira elmélyedve. 
És egyáltalán: ha anya főz, szállít, 
szoptat, vigasztal, jelmezt készít, 

apa meg csak estére ér haza, ak-
kor mi az elképzelésük a tanárok-
nak, hogy ki is foglalkozzon ezzel 
a házifeladat-témával? A nagyma-
ma? Ő, köszöni, ezt a hercehurcát 
egyszer már végigcsinálta, szeret-
né élvezni az időskor előnyeit. A 
bébiszitter? De akkor az még egy 
ember az amúgy is sűrű délután-
ban, és persze további költség az 
új edzőcipők mellé. 

– Mit gondoltok, mi kell a jól és 
rendszeresen megírt házi feladat-
hoz? – tettem fel a kérdést a buda-
vári gyülekezet nyári táborában 
egy előadóteremnyi gyereknek, 
ahova meghívtak, hogy meséljek 
tanári élményeimről. 

Az ötödikes Krisztofer és a negyedik osztályos Levente irodalomleckét ír 
( fotó: Stiller Ákos/Igazgyöngy Alapítvány)
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A fiatal kamaszok társasága 
élénken reagált, hamar összeszed-
tük a legfontosabbakat, majd aktív 
közös gondolkodás során össze-
gyűjtöttük a már kevésbé evidens 
feltételeket is. Azokat, amelyek 
már nem mindenkinek jutnak 
eszébe. 

– Kell egy szigorú szülő, aki ál-
landóan piszkál – mondták többen 
is rögtön. 

Meg jól jön egy saját szoba, 
csönd, idő hozzá. Meg persze az 
internet, anélkül már nem is lehet 
házit írni. Az internethez persze 
egy mobiltelefon, laptop, előfize-
tés. Meg kell egy segítő szülő, fő-
leg, amikor prezentációt kell készí-
teni, vagy kiselőadást. Az is jól jön, 
ha a szülő ért a matekhoz, és tud 
angolul. Meg kellenek az osztály-
társak, de legalábbis egy, aki felte-
szi a csoportba, hogy mi volt. Az 
se baj, ha a megoldást is felteszi, 
de az ritkább. Ja és persze kellenek 
a tankönyvek, a munkafüzetek, a 
füzetek az egészhez. 

– És még? – kérdeztem. 
– Hát ennyi, ez nagyjából a lista 

– válaszolták. 
– Jó, de képzeld el most gon-

dolatban, ahogy írod a leckét, ta-
nulsz. Mit csinálsz közben? 

– Zenét hallgatok.
– És még? 

Csend. Aztán valaki végre be-
mondja: 

– Ülök a székemen az asztalom-
nál. Vagy fekszem az ágyamon! 

– Ez az – mondom –, igen, ezt 
azért ne felejtsük. Kell hozzá egy 
szék, egy asztal és/vagy egy ágy. 
És kik azok a gyerekek, akiknél 
nincs szék, asztal, ágy, legalábbis 
nem annyi, ahány iskolás van ott-
hon? – kérdezem. 

– Hát a szegények, nyilván – vá-
laszolják. 

– Igen, köszönöm, ide akartam 
kilyukadni. Szegényen már mind-
járt nehezebb ez a házifeladat-té-
ma. Nem csak az asztal és a szék 
és az internet és a laptop és a tisz-
ta papír, a jól fogó toll miatt. 

Hanem – és itt már nem a tá-
borozókhoz szólok, hanem írom 
tovább a cikkemet – mert a sze-
génység együtt jár az alacsony 
iskolázottsággal, a magasabb 
stressz-szinttel, a betegségekkel, 
az uzsorától való rettegéssel, az 
egyik napról a másikra éléssel és 
az általános jövőtlenséggel. Vagyis 
aki szegény, annak nemcsak a házi 
feladat irreleváns téma a minden-
napokban, hanem az egész iskola 
nagyon távoli világ. Ha mindjárt 
kikapcsolják a villanyt, akkor kit 
érdekel a környezetismeret-lecke? 
Szülő, gyerek egyaránt nagyon tá-

vol áll ettől a világtól.
Honnan tudjuk mindezt? Van, 

aki szegény gyerekeket tanít, ők 
személyesen megtapasztalják. 
Persze nekik is kell idő, mire ösz-
szeáll a kép, hogy miért is nem 
dolgozik otthon semmit az a gye-
rek. Hiszen a szegény szó nem 
hangzik el, sőt senki nem is gon-
dol rá. A tanár csak szimplán mér-
ges arra a gyerekre, mert nem ír 
leckét, nem tanul, nincs füzete, 
se tolla, és még arrogáns is hoz-
zá, még vissza is felesel. Azt, hogy 
milyen is az az otthon, ahol azt a 
leckét meg kellene írni, azt nem is 
nagyon lehet megtudni, legfeljebb 
a családsegítőtől. 

Azonban nem kell személyes ta-
pasztalat ahhoz, hogy tudjuk, mit 
jelent a szegénység az oktatásban. 
Mint sok minden más is, amiről 
nincs személyes tapasztalatunk, 
ez is benne van a jogszabályban, 
innen tud tájékozódni az, aki sze-
retne. 

A 2011. évi CXC. törvény a nem-
zeti köznevelésről

Ezt a törvényt minden iskola-
igazgató és helyettese ismeri, eb-
ben a törvényben van minden, ami 
kell az oktatási intézmények mű-
ködéséhez, függetlenül attól, hogy 
ki vagy mi a fenntartó. Az intéz-

ményvezetőkön kívül persze nem 
sokan böngészik a paragrafuso-
kat, a lényeg azonban, hogy itt van 
szó a szegény gyerekekről is, még 
ha nem is így, hogy „szegény”, és 
nem is csak róluk szól a passzus. 
Azt azonban jó tudni, hogy törvé-
nyi szinten elismert, hogy vannak 
gyerekek, akikkel nehezebb, akik-
nek a tanítása nagyobb strapa. Ők 
az úgynevezett „kiemelt figyelmet 
igénylő gyermekek, tanulók”, aki-
ket a törvény külön megnevez, és 
külön megfogalmazza, hogy támo-
gatni kell őket. A CXC. törvény ki-
emelt célként határozza meg, hogy 
az iskolarendszer egésze akadá-
lyozza meg, hogy ezek a gyerekek 
alulteljesítsenek, leszakadjanak, 
lemorzsolódjanak. Kimondja, hogy 
mivel ezekkel a gyerekekkel nehe-
zebb, ezért esetükben nagyobb az 
esély arra, hogy az iskolarendszer 
végül nem hozza ki belőlük azt, 
ami a képességeik alapján kihoz-
ható lenne. 

Kik ezek a gyerekek a törvény 
szerint? A lista logikus, de talán 
meglepő is – nézzük, kiket nehe-
zebb tanítani úgy általában: ne-
hezebb tanítani a sajátos neve-
lési igényű gyereket, vagyis aki 
nagyothall, gyengén lát, kerekes-
székes, diszkalkuliás, diszlexiás, 
autizmus-spektrumzavarral küzd. 
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kal küzdő, a viselkedni és kom-
munikálni nem tudó, az intőket 
halmozó vagy a túl okos, vagy az 
iskolázatlan hátterű, a szülőt dol-
gozni nem látó és végül a szegény 
gyerekek – pluszfigyelem nélkül 
alulmaradnak. Azt pedig már nem 
a törvényből tudjuk, hogy aki el-
kezd alulmaradni, annál hamar to-
vább romlik az önbecsülés, hiszen 
az állandó alulmaradással csak 
úgy lehet megbirkózni, ha elhiszi 
magáról az az iskolás, hogy ez így 
normális. Ő vesztes, alulmaradó, 
és a strapa helyett a könnyebb el-
lenállás felé indul. Amiből aztán 
nagyon hamar szorongás, regresz-
szió vagy korai terhesség, korai 
iskolaelhagyás, erőszak, szerhasz-
nálat, kriminalitás lesz. Míg végül, 
elérve a felnőttkort, nemcsak ő jár 
nagyon rosszul, hanem az egész 
társadalom is. Ez senkinek nem jó.

Az én kérdésem, hogy hol van-
nak ezek a gyerekek? Hol vannak 
azok, akiknél a hagyományos 
módszerek – mint a sok házi fel-
adat – kudarccal járnak tanárnak, 
diáknak egyaránt? Akiket több idő 
és energia lekötni? Akikhez egyen-
ként kell odafordulni, hogy sikerél-
ményhez jusson tanár és diák? Ők 
mindenhol ott vannak: északon, 
délen, keleten, nyugaton, főváros-
ban, kisvárosban, falun. Ha pedig 

mindenhol ott vannak, akkor hova 
járnak iskolába, kik a tanáraik? 
Engem ez izgat a legjobban, de 
nem elsősorban mint pedagógust, 
hanem mint Krisztus-követő egy-
háztagot. 

Utánanézve az adatoknak, az 
rajzolódik ki, hogy a három leg-
nagyobb történelmi egyház közül 
sajnos egyik sem jeleskedik a ki-
emelt figyelmet igénylő gyerekek 
befogadásában és támogatásában, 
hiába kiemelt célja ez a nemzeti 
köznevelési törvénynek. Vagyis 
kevés a kerekesszékes vagy na-
gyothalló vagy hiperaktív vagy 
szegény vagy aluliskolázott csa-
ládból jövő gyerek a katolikus, a 
református és az evangélikus isko-
lákban. Akár van felvételi elbeszél-
getés, akár nincs, és hiába méri a 
központi írásbeli felvételi is csak a 
matematika- és a magyartudást, a 
végeredmény mégiscsak ugyanaz: 
a kiemelt figyelmet valaki másnak 
kell megadnia ezeknek a gyerekek-
nek. Valaki egyházon kívülinek, és 
azt hiszem, ez az, ami zavar. 

Mit lehet tenni? Az első lépés 
talán, hogy elfogadjuk, hogy ha 
az egyház Krisztus teste, akkor 
azzal nem összeegyeztethető a 
kiemelt figyelem megadásának 
elhárítása. Krisztus nem a jól ne-
veltekhez, a jól szituáltakhoz, és a 

Szintén nehéz tanítani a beillesz-
kedési, tanulási és magatartási ne-
hézséggel küzdő gyermeket. Vagy-
is amit minden óvópedagógus, 
tanító és tanár tud: azt a gyereket, 
aki nem bír megülni a székében, 
és folyton csak beszél, és piszkálja 
társait, vagy aki nem szól egy szót 
sem… – hát őket tényleg elég nehéz 
tanítani. Eddig logikus a lista, ezt 
mindenki tudja, ahogy azt is tud-
juk, hogy amelyik családban ilyen 
gyerek él, az a család inkább küz-
delmesnek éli meg az iskolát, mint 
örömtelinek. 

A lista így folytatódik: nagyobb 
az alulteljesítés esélye, és ezért 
kiemelt figyelmet igényel a kiemel-
ten tehetséges gyerek is. Ez már 
talán meghökkentőbb, hiszen va-
lahogy úgy gondoljuk, hogy minél 
tehetségesebb az a gyermek, annál 
sikeresebb lesz. A jogszabályalko-
tók ellenben úgy látták a kutatá-
sokból és a felmérésekből, hogy az 
ő esetükben is veszélyeztetett cso-
portról van szó. Nem elég, hogy 
pusztán ott van az iskolapadban, 
vele is külön kell(ene) foglalkozni, 
hogy képességeihez mérten tud-
jon teljesíteni. 

A lista végül azoknak a gyere-
keknek a megnevezésével zárul, 
akik otthoni, családi, lakóhelyi 
körülményeik miatt hátrány-

ból indulnak. Ez azt jelenti, hogy 
egyrészt jogosultak a rendszeres 
gyermekvédelmi segélyre, amely 
ingyenes iskolai ebédet és évi két-
szer hatezer forint támogatást je-
lent. Minden gyerek megkapja ezt 
a támogatást, akinek a családjában 
az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 
135%-át, vagyis 2021-ben a 38 475 
Ft-ot. Másrészt ha az alábbi körül-
ményekből egy (úgynevezett „hát-
rányos helyzet”) vagy kettő (úgy-
nevezett „halmozottan hátrányos 
helyzet”) teljesül: lakhatási körül-
ményei rosszak (félkomfortban, 
komfort nélkül, szegregátumban 
él, vagyis pincesorban, dűlőn, tele-
pen, félkész házban, vezetékes víz 
és mosógép nélkül); az egyik szülő 
tartósan munkanélküli, tehát egy 
éven át igazoltan keresett mun-
kát, de nem talált; az egyik szülő 
legfeljebb nyolc általános iskolai 
osztályt végzett. Vagyis a jogalko-
tók fontosnak tartották rögzíteni, 
hogy azokkal a gyerekekkel nehe-
zebb, akik kevesebb pénzből élnek, 
nincs mosógépük vagy könnyen 
fűthető lakóhelyük, és a szülők 
korán abbahagyták a tanulást. A 
jogszabály megállapítja, hogy ezek 
a gyerekcsoportok – a fizikailag 
hátráltatott, a tanulási zavarok-

{montázs} {montázs}
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Tetszeni Istennek . . . valóságosan hozzájárulni az isteni boldog-
sághoz . . . elképzelni, hogy Isten szeret, nemcsak sajnál, hanem 
gyönyörködik bennünk, ahogy egy művész gyönyörködik alkotásá-
ban vagy egy apa a fiában – lehetetlennek, a dicsőség oly mértékű 
súlyának vagy terhének tűnik, amelyet gondolataink alig képesek 
elhordozni. Pedig ez a valóság.

C.S. Lewis: The Weight of Glory (idézi James Martin, Mennyei 
derű, 270. o.)

Urunk Jézus Krisztus,
Akiben, Akire tekintve és Aki által
az Atya mindent teremtett
és Aki megtestesülésed, kereszthalálod és feltámadásod titkában
új módon ajándékoztad nekünk
ennek és az eljövendő világnak életét,
téríts meg minket,
és Szentlelked ajándékával
taníts meg jól szeretnünk ezt a világot,
hogy Veled munkálkodva érte
az ígért új ég és új föld
boldog részesei lehessünk.

Nobilis Márió atya imája
jó tanulókhoz küldte tanítványait, 
hanem mindenkihez. Ezt a – mára 
már egyre több figyelmet magára 
vonó – helyzetet nem az egyházak 
és nem az egyházi iskolákban és 
óvodákban dolgozó pedagógusok 
akarták, hogy így legyen. Azonban 
a magyar oktatási rendszer egésze 
így működik, az egyházi intézmé-
nyek pedig ennek a rendszernek a 
szerves részei. Ha azt szeretnénk, 
hogy ne így legyen, akkor az ma-
gától nem fog megtörténni. A vál-
tozáshoz a helyzettel való szem-

benézés, majd az azt követő aktív 
stratégia kialakítása kell. 

Az első lépés azonban annak a 
kérdésnek a megválaszolása, hogy 
– úgy is, mint jogkövető állampol-
gárok és mint Krisztust követő 
egyháztagok – akarjuk-e egyálta-
lán a változást?

Forrás: Credo XXVIII. évfolyam 
(2022), 1. szám, 12–15. o.

 Ittzés Szilvia
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{hírek, események}

Április 8-án a középkör közössége 
ellátogatott a nemrégiben átadott 
Esterházy Péter és Gitta Könyv-
tárba, ahol Fabiny Tamás püspök 
tartott előadást Esterházy Péter 
Egyszerű történet vessző száz ol-
dal - a Márk változat című köny-
véről.

Virágvasárnap sepsiszentgyör-
gyi testvérgyülekezetünkben 
nyolc gyermek Konfirmált. Az is-
tentiszteleten lelkészünk, Blázy 
Árpád hirdette Isten igéjét. 

A Luther Kiadó szervezésében az 
Arról beszélni, ami van – In memo-
riam Pilinszky János című kötet 
bemutatójára került sor április 11-
én, a magyar költészet napján az 
Esterházy Péter és Gitta Könyvtár-
ban. A könyvbemutatón Zászka-
liczky Zsuzsannával, a kötet szer-
kesztőjével, Molnár Krisztina Rita 
és Bödecs László költővel Gáncs 
Tamás lelkészünk beszélgetett.

Ápr 12-én a Deák Téri Evangélikus 
Gimnázium csendesnapjának 
záróistentiszteletén lelkészünk, 
Gáncs Tamás hirdette Isten igéjét 
a Deák téri evangélikus templom-
ban.

Kósa Zsuzsanna(†) testvérünk 
helyére a Lepramisszió Magyar-
ország meghívta kuratóriumába 
gyülekezetünk hűséges tagját, Dr. 
Nádasi Violettát. Isten áldását 
kívánjuk szolgálatára és szeretett 
családjára.

Április 24-én este került sor temp-
lomunkban Nagy Ádám, ha-
todéves testvérünk vizsga-is-
tentiszteletére, melyet 27-én a 
bibliaiskola alkalmán tartott vizs-
gatanítás követett. Az elért szép 
eredményhez szívből gratulálunk!

Április 26-án képviselő-testületi 
ülést tartottunk, ahol a lelkészi és 
gazdasági beszámolók meghallga-
tása mellett számvevőszéki tagnak 
választotta a testület Sass Szilárd 
presbiterünket, Ittzés Dánielt pe-
dig gyülekezetünk gyűjteményi fe-
lelősi tisztségében erősítette meg.

A férfikör tavaszi alkalmain Nagy 
Ádám hatodévesünk Keresztyén-
ség és iszlám címmel, Dr. Gáspár 
Zoltán testvérünk pedig Szőlőhe-
gyi kápolnák, szőlészet, borászat a 
Balatonfelvidéken címmel tartott 
igen izgalmas és tartalmas, vetí-
tettképes előadást.

Gyülekezetünk életéből

{hírek, események}

Májusban újra lelkészeink tarthat-
tak áhítatokat a Szent Imre kór-
ház pszichiátriáján.

Május 3-án hivatalunkban ülése-
zett az új összetételű egyházköz-
ségi számvevőszék.

Szintén május 3-án budahegyvi-
déki vendégszolgálat keretében 
Eucharisztia – ókeresztyén iratok 
tükrében címmel Blázy Árpád tar-
tott vetítettképes előadást.

Május 4-én egyházmegyei köz-
gyűlésre kaptunk meghívást. 
Gyülekezetünkből Schermann 
Ákos, Szepesfalvy Ákos, Ittzés 
András és Gáncs Tamás vett részt.

Május 6. és 8. között tartottuk idei 
tavaszi gyülekezeti hétvégénket 
Balatonszárszón.

Május 9-én újabb kerületi ökume-
nikus lelkésztalálkozóra került 
sor, ezúttal a Szent Gellért plébá-
nián. A testvéri hangulatú és aga-
péval egybekötött találkozón a há-
zigazda, Kelemen Imre plébános 
úr vezetésével az egyetemes pap-
ság tárgyköréről osztottuk meg 
gondolatainkat.

Május 14-én tanácstermünkben 
tartották közgyűlésüket a keresz-
tyén orvosok (KOMT).

Gyülekezetünk női és apaköre 
május idusán piknikkel egybe-
kötött közös délutánt rendezett 
templomkertünkben, melyen Blá-
zy Márti vezetésével a tanév során 
megbeszélésre került Férfiagy, női 
agy című kötet fő gondolatai ke-
rültek újra elő.

Május 21-én tartottuk idei konfir-
mációi beszámolónkat a tanács-
teremben, másnap május 22-én 
pedig a konfirmációi istentisz-
teletet ünnepeltük, ahol jubilán-
saink is áldást kaptak az oltárnál. 
Idei konfirmandusaink: Pusztay 
Zsanna, Árvay Réka, Túri Zsom-
bor, Csányi Artúr, Missura Vilmos 
és Idei-Ráth Barnabás.

Május 28-án Óbudán tartotta Ta-
lálkozó Veled címmel egyházkerü-
leti napját az Északi Evangélikus 
Egyházkerület. Gyülekezetünk 
tagjai is részt vettek az alkalmon 
Asztalos György missziói mun-
katársunk és Gáncs Tamás lelké-
szünk vezetésével.
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Június 2-án zsinati vitanapot tar-
tottak a Szentírás értelmezésével 
kapcsolatban. Gyülekezetünket 
Gáncs Tamás lelkészünk képvisel-
te.

Június 12-én tanévzáró istentisz-
teletet tartunk, amit közös pik-
nik követ a templomkertben. Há-
lás köszönet Bencskó Katinak és 
munkatársainak az előkészítésért.

Június 14-én tartjuk tanévzáró 
presbiteri gyűlésünket.

Nagy Ádám testvérünk lelkész- 
avatása június 18-án, délután 15 
órakor lesz a küldő ősagárdi gyü-
lekezet templomában.

Június 19-én nagytarcsai 
küldőgyülekezetében igehirde-
téssel szolgál a délelőtti istentisz-
teleten Gáncs Tamás lelkészünk. 
A délután folyamán Negyvenkét 
életjel című könyvének bemutató-
ja is lesz, amit szeretetvendégség 
követ.

Június 26-án 19 órától az Inferno 
Minor énekegyüttes ad jótékony-
sági koncertet templomunkban.

Június 30-án leteszi igazgatólelké-
szi szolgálatát Gáncs Tamás. 2022. 
július 1-től Blázy Árpád egyház-
községünk új igazgatólelkésze 
2025. június 30-ig. Isten áldása kí-
sérje szolgálatát!

{hírek, események}
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• LÉPTÉK

Az EVANGÉLIKUS ORSZÁGOS MÚZEUM 
tisztelettel meghívja 

VALLÁSOS
GICCS 
című időszaki kiállításának megnyitójára.

IDŐPONT:

Múzeumok 

Éjszakája

2022. június 25. 

(szombat) 17:00

– az érték alulnézetből

A kiállítást megnyitják: 

SZAKÉRTŐK

Közreműködnek: 

KÖZREMŰKÖDŐK

HELYSZÍN:
Evangélikus Országos Múzeum
(1052 Budapest, Deák Ferenc tér 4.)

A kiállítás 2022. október 2-ig hétfő kivételével 10 és 18 óra között látogatható.
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Konfirmáció (után)

Konfirmáció (előtt)

Balatonszárszói csoportkép

Ittzés Szilvia előadása  
a szárszói hétvégén

Balatonszárszó, Hitünk és agyunk kapcsolata előadás

{nézegető} {nézegető}
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{nézegető} {nézegető}

Konfirmáció Sepsiszentgyörgyön

Húsvéti kézműves délután

Húsvéti gyermekistentiszteletFabiny Tamás volt a középkör vendége
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{nézegető} {nézegető}

Kezdőáhitat - gyülekezeti hétvége

Mentor és mentorált a papi padban

A női kör és férfikör közös piknikje
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{nézegető} {hivatali rend}

Telefonszámok:
Lelkészi hivatal      1/361-2159
Gáncs Tamás igazgatólelkész     20/824-3703
Blázy Árpád parókuslelkész     20/824-2907
Molnár Lilla beosztott lelkész    20/824-6202
Majerné Várnai Krisztina irodavezető    20/524-8787
Buday Dorka hitoktató     20/824-5370
Bedecs Réka hitoktató      20/775-3891
Bence Gábor kántor, karnagy     20/824-4524
Németh Sándor kántor     20/824-2762
László Dávid egyházfi      70/426-2859
Müller György kertész, karbantartó    20/573-3140

Hivatali rend

1114 Budapest, Bocskai út 10. kelenfold@lutheran.hu,  
Fent vagyunk a Facebookon: Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet

Szerkesztőség: Bernhardt Dóra, Bodnár-Illés Zsófia, Blázy Árpád, Gáncs Tamás, 
Harmati Béláné, Isó M. Emese, Venásch Eszter, Szabó Kinga, Molnár Lilla
 
Szerkesztőségi ügyekben kereshető: Isó M. Emese (emese.iso@lutheran.hu)
Megjelent 300 példányban. A lap készítéséhez adományokat elfogadunk, melyeket  
a templomi perselybe kérünk betenni.

Felelős kiadó: Szepesfalvy Ákos; Nyomdai előkészítés: Kovács András;
Nyomdai kivitelezés: Vareg Hungary Kft. (www.vareg.hu); Felelős vezető: Egyed Márton

Kelenföldi evangélikus hírlevél  
A Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség ingyenes lapja

Lelkészi hivatal:
1114 Budapest, Bocskai út 10.
Hétfő-péntek 9–13 óra,
Csütörtök 17–19 óra.

„Ruhbank” Balatonszárszón (gyülekezeti hétvége)

Munkálatok a Bocskai úti kertbenGyülekezeti kirándulás erdei  
istentisztelettel  
(Hádész és a gyerekek)
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