
Ked ves Test vé re im!

Elérkezett az új egyházi esztendő,
mely nemcsak alkalmat teremt az
előretekintésre, de lehetőséget a

visszatekintésre is, hogyan sikerült forgat-
nunk a JóIstentől a 2018-as esztendőben
kapott tálentumainkat.

Mindenek előtt sok-sok köszönet han-
gozzék el azok felé, akik munkájukkal,
adományaikkal, tanácsaikkal, buzdítá-
saikkal segítettek minket, s lehetővé tet-
ték gyülekezeti életünk zavartalan
működösét, szolgálatunk folytonosságát. 

Istentiszteleteink
A 2017/18-as egyházi évben a MEE

Püspöki Kara által előírtak szerint 67 tel-
jes li tur gi á jú al kal munk volt. Eze ken át-
lagban mint egy 45-50-en vet tünk részt,
nagy ünnepeinken kb. 80-85-en voltunk.
A statisztikánk szerint ez gyakorlatilag az
előző évvel megegyező, egy kis különbsé-
get az istentiszteleten megjelentek életko-
rában tapasztaltunk: az előző évekhez
képest most több fiatal “erősítette” jelen-
létével nemcsak a nagyünnepi istentiszte-
leteket.

Gyü le ke ze ti mun kaágak
A Nikodémus Akadémia (NikA)

33. szemeszterét zártuk ebben az ádvent-
ben. –,  mely alkalmakból 29-t tartottam
(8-at Bajon a Községi Könyvtárban, melyek meg-
szervezésében Hériczné Félix Szilva testvérünk
volt idén is nagy segítségemre). A NikA-alkal-
mak látogatottsága ebben az esztendőben
is hullámzó volt, a megszokott érdeklődés
csökkent, olykor felére esett vissza. Ennek
egyik oka, hogy az elmúlt lassan két évti-
zedben hűséges Nika-résztvevők kevésbé
mobilisak – ezt főleg a késő-őszi, téli alkalmak-
kor tapasztaltuk –, a másik a kezdés idő-
pontja. Ezért a februártól induló NikA -k
délután 5 órakor kezdődnek – ugyanúgy,
ahogyan eddig Bajon is volt.

Látogatások. A Testvérek látogatá-
sát ebben az esztendőben is délelőtti órák-
ban végeztem. Ahogyan korábban is
kértem a Testvéreket, most is bíztatok:
Hívjanak! Szeretettel megyek  – elő-
zetes időpont-egyeztetések alapján. 

Hitoktatás – Konfirmáció. A Tatai
Református Gimnáziumban 12 órában tar-
tottam „hit- és erkölcstan”-t, (ez szeptember-
től a 2018/19-es tanévben csoportösszevonás miatt
csak 10 óra), ehhez jön még két délutáni in-
terneten keresztüli ún. online-, konfirmá-
ciós előkészítő óra.  Jelentem, hogy 2018
májusában 4 gyermek (3fiú, 1 leány) konfir-
mált, reménység szerint 2019-ben ketten
tesznek majd megerősítő fogadalmat. 

A Tatai Ref. Gimnáziumban reggeli
áhitatokat (általában havonta egyet) is tartok,
mintegy 360 tanulónak. 

Gyülekezetünkben az Istentisztelettel
párhuzamosan, kisgyermekek részére to-
vábbra is rendszeres foglalkozást tartunk,
melynek koordinátor-vezetője Széles
Anikó presbiter testvérünk. Hálásan kö-
szönjük szolgálatát és az időnként őt he-
lyettesítő Sziklai Tiborné Kati
fáradozását is. Kettőjük hívogató-szervező
munkájának eredménye, hogy idén nyá-
ron is jól sikerült a gyülekezeti hittantá-
borunk, melynek közel 20 részvevője volt
– most többen voltak a “kis-csoportban”.

Működés – adminisztráció
Pres bi te ri-, számvevőszéki ülé se in ket

ebben az esztendőben is rendben meg tar -
tot tuk. A klasszikus egy ház fi-te en dők el -
vég zé sét továbbra is önszerveződve
végeztük. A vállalási-listára (megtalálható
a kijárati asztalon!) feliratkozottak alapján
mindenki tudta, hogy melyik hónapban
mit (takarítás/virág) vállalt.

Kü lön kö szö nöm itt is Szélesné Sza bó
Te o dó ra gyü le ke ze ti pénz tá ro sunk áldo-
zatos, legidőigényesebb pontos mun ká ját,
egyházi-pénzügyi változások folyamatos
frissentartását – interneten keresztül is.
Németh László (1956–2018) gondnok úr fű-
tési-, technikai kontrollját ezentúl magam
végzem, Laci hiányát még nagyon sokáig
fogjuk érezni...  

Gyülekezetünk felügyelője, Grőber
Judit Ilona idén is buzgón részt vett az
Felügyelői Találkozókon, egyházmegyei
alkalmakon; Egyházunk törvényei szerint
lezárult egy hatéves ciklus, így 2018-ban
gyülekezeti és országos tisztségvi-
selői választásokat tartottunk, s rész-
ben megújult presbitériumot iktattunk!

2019. január 1-től indul a MEE-ban a
LÉM (Lelkészi Életpálya Modell), melynek ko-
moly elvárásrendszere (továbbképzések,
pontgyűjtések etc.) újabb időbeli lekötöttsé-
get jelent a lelkészek számára. (Ez az eleddigi
kötelező havonként egyszeri egésznapos LMK-ülé-
seken túli többnapos alkalmakat jelent majd.)

Egyéb mun ka ágak
Min de nek előtt rend sze re sen szol gá ló

kántorunk (Dr. Nagy Erzsébet) mun ká ját
kell ki emel nem, s megköszönnöm, aki va-
sárnapról-vasárnapra, szebbnél szebb
előjátékokkal – igen gyakran kamarazenei tá-
mogatottsággal – szolgál hűségesen. Nem
min den gyü le ke zet büsz kél ked het ilyen

zenei szin ten szol gá ló li tur gus szolgáló-
val! Őt is, s az időnként hozzá csatlakozó
kamarazenészeket (Dr. Gombos Erzsébet fu-
vola, ill. Franko Dóra hegedű+ének, és ritkábban
ugyan, de Franko Betta cselló+ének  és Franko
Mátyás Krisztián  fuvola+hegedű) hall gas suk
fi gye lem mel, a szent ze ne (musica
sacra) kerete a li tur giának (ami a lelkész
köszöntésével: „Erős vár a mi Istenünk!” kez-
dődik) segít fel-, s kiememe lni a lel -
künket a hétköznapi ritmusból! Ezt
a szolgálatot az időnkénti beszélgetés za-
varja... (Gondoljunk arra, hogy sok testvérünk
fájdalommal a szívében érkezik, s megnyugvást ke-
resnek lelküknek a liturgus zene segítségével is!)

Kö szö net te hát min den ze né lő
szol ga tár sam nak, és külön köszönet
gyü le ke zetünk Kán to rá nak, aki nemcsak
az istentiszteleti, illetve egyéb gyülekezeti
alkalmak zenei szolgálatának folytonossá-
gát biztosítja, de koordinálja az ádventi
egyházzenei áhitatot is.

Más...
Testvérgyülekezeti (finnországi, luxem-

burgi) kap cso la ta in kat idén – levelezési szin-
ten (e-mailek) – ápoltam. Ahogyan az el múlt
esz ten dőkben, idén is ru ha se gély-ak ci ót
szer ve ztünk – tavasszal és ősszel is – mely -
nek ke re té ben most közel 3 ton na hasz -
nált ru ha ne műt osz tot tunk szét –
természetesen nem csak evangélikusok-
nak. Mivel ennek a szolgálati ágnak az
eredményessége csökkent, ezért a luxem-
burgi igazgató lelkésszel Karl Georg Mar-
hofferrel egyeztetve a 2018-as
esztendőben véget ért ez akció-soro-
zatunk, ami 25 éven keresztül, meg-
szakítás nélkül folyt! Sok, főleg
nagycsaládosok számára jelentett ez ko-
moly segítséget. Mindvégig lelkészcsalád
pincéje adott helyt a segélyezésnek, mely-
nek logisztikája (el- és vissza-pakolások, szortí-
rozás, eredeti helyzet visszaállítása) többnyire
rám ill. lelkészcsalád tagjaira hárultak.

Jelentem, hogy Jakus Sándor evangé-
likus testvérünk támogatásának köszön-
hetően elkészült a bibliaórás szoba feletti
padlástér szigetelése, az eredeti terveknek
megfelelő beépítése folyamatban van, re-
mélhetőleg 2019 nyarára befejezzük. 

Valószínűleg hamarabb végeztünk
volna ezzel, de prioritást kellett adnunk a
nyílászárók utolsó-pillanatos teljes átfes-
tésének (ez közel másfél évtizede húzódott!) ill.
a parókia kazánjának cseréjét is meg kel-
lett oldanunk.

Rep re zen tá ció
Olyan területe ez a lelkészi szolgálat-

nak, ami egyre inkább erősödő elvárásokat
támaszt evangélikusságunk, de a testvér-
egyházak hitéletében is. Így szá mos tár sa -
dal mi ese mény re (pl. ökumenikus kenyéráldás,
szentelések, megemlékezések) hív tak meg az
el múlt esztendőben is, ahol kép vi sel tem
evan gé li kus egy há zun kat, gyü le ke ze tün -
ket. Több ször kér tek fel elő adá sok  tartá-
sára, ven dég- szol gá la tra is meghívtak (pl.
Győr-Nádorváros) .  

Gyülekezetünk lelkiségét és informá-
ció-áramlását segítő kiadványunkat

Lelkészi jelentés 

Kazuálék
11 ke resz te lé si szol gá la tom volt
2018-ban  – ebből 2 felnőtt férfi, 3 kisfiú
és 6 kislány – ré sze sült a ke reszt ség
szent sé gé ben. 
5 esküvői szolgálatot kértek
tőlem, ebből 1 ún. “kitelepült” szol-
gálat volt (Nyíregyháza, Emmaus).
11 te me té sem (5 férfi és 6 nő) volt. 

Ezek a kazuális szolgálatok általában
többalkalmas beszélgetésekkel történnek,
egyre erősödik az igény a keresztelési előké-
szítőkre és az ún. “jegyes-oktatásra”.
(Ezekre téma-sorozatot dolgoztam ki, me-
lyek segítenek engem is lelkipásztori mun-
kámban, s a visszajelzések is pozitívak.)



örömmel szerkesztem, mely idén 8 alka-
lommal jelent meg, 96 oldalon!

Több mint egy éve színes nyomtatás-
ban jelenhet meg a Lutherrózsa (S.D.G.!)
meg, melyet a testvérek – így tapasztalom
– szívesebben vesznek kézbe (hála Istennek
ajándékozzák el/tovább?), mert  az eredeti-
leg fekete-fehér nyomtatásban havonta
60-70 példány is elég volt, most 30-40
példánnyal többet kell kinyomtatnom. 

Titkos expediálási listánkban jelenleg
224 email-címre küldöm el *.pdf-formá-
tumban 8-12-20 oldalas hírlevél-újságun-
kat, melyekre gyakran kapok inspiráló
visszajelzéseket –, melyeket ezúton is kö-
szönök, mert segítenek átlendíteni eseti
fáradtságaimon.

Az újság-írás/szerkesztés elég időigé-
nyes foglalatosság – ebben az évben közel
350ezer(!) karaktert kellett begépelnem,
ez jelentős idő-ráfordítás – amihez jön a
tipográfiára, számítógépes fotó-munká-
latokra, s korrektúrára szánt idő, s akkor
persze még elő is kell készítenem az új-
ságtervet, le kell ülnöm a riport-alanya-
immal, hogy csak a legfontosabbakat
említsem! Mindezen dolgok rám hárul-
nak, töredékidőimet (hajnalok, esték vagy
éppen lyukas-órák a gimnáziumban...) haszná-
lom fel folyamatosan, hogy hónap első
vasárnapjára “kimenjen” a Lutherrózsa!

Mindezt azért teszem, mert továbbra
is azt tapasztalom, hogy a gyülekezeten
belüli információáramlásnak ezidőtájt
még mindig a leghatásosabb és legkedvel-
tebb, gyülekezet egészét leginkább lefedő
módja egy informatív, rendszeresen meg-

jelenő, helyes tartalmi egyensúlyra
(világ/gyülekezeti élet/lelki-írások) törekvő
“kis-újság” szerkesztése. Ezt mindenki
szívesen kézbeveszi, lapozgatja, vagy tab-
leten, laptopon olvasgatja. Gyülekezeti
honlapunkat – többnyire időhiány miatt –
ritkábban, csak a szükséges mértékben
frissítem, de ádventben most alaposan át-
rendeztem, aktualizáltam. Vasárnapi pré-
dikációimat – sikeres hangfelvétel esetén –
igyekszem gyorsan felmásolni honla-
punkra:
https://tata.lutheran.hu/igehirdetesek_2019.htm

Anyagiak
Gyülekezetünk Vezetősége nevében is

mindenki áldozatkész támogatását köszö-
nöm! Működőképességünket korlátozó
anyagi nehézségünk nem volt, sőt nagy-
lelkű adományokkal segítették gyülekeze-
tünket többen is, Istennek legyen hála, s
az Adományozóknak köszönet érte!

Felügyelőasszonyunkkal és a Presbité-
rimmal egyetemben igen nagy köszönetet
kell mondanunk Szélesné Szabó Teodóra
pénztárosunknak, aki számos, határidővel
terhelt pénzügyi-adminisztrációs fela-
datot old meg példás buzgalommal, kitar-
tással (az ÚRIsten áldja meg gazdagon ezért is!)
hétről-hétre, hónapról-hónapra, úgy kö-
zegyházunk által elvárt online –, mint ha-
gyományos papír-alapon is!

Köszönöm minden Testvéremnek el-
végzett munkában, anyagiakban meg-
mutatkozó egészéves támogatását! Isten
áldása kísérje mindenki felajánlását! Kö-
szönöm azokat a (szeretet)visszajelzéseket,

melyek  erősítik gyülekezeti szolgálato-
mat/szolgálatunkat.

Végül, de nem utol só sor ban, sze ret -
ném meg kö szön ni Fe le sé gem min -
den ne mű tá mo ga tását, ami vel a
szol gá la to mat, mint pap fe le ség lassan 30
éve hűségesen se gí tette és segíti, s mint
gyülekezetünk “hivatalosan” is önkéntes
kántora  több mint 45 éve ül az orgona
mögött, 1977. április 2. óta pedig, mint ok-
leveles kántor szolgál közöttünk. 

Tervek – elhúzódó projektek
Leginkább a Tatai Gyülekezet történe-

tét feldolgozó könyv – melynek írása folya-
matban van, néhány részlet Lutherrózsában is
megjelent – terhel, de ennek megjelenése
sajnos átcsúszott a 2019-es esztendőre. A
jövő év egyébként lelkésszé-avatásom
éppen 30éves évfordulója lesz, melynek
remélhetőleg szép ajándéka lesz ez a
könyv, ami lelkészségem tatai 30 évét is
magába foglalja. Remélem a JóIsten
megsegít idővel, erővel, hiszen kaptam és
kapok biztatást bőven, segítséget, sőt tá-
mogatást is, hogy a könyv mielőbb nyom-
dába kerüljön, s megjelenhessen!

Tisz te let tel ké rem 2018. évi
lelkészi je len té sem el fo ga dá sát!
“Erős vár a mi Istenünk!”

Franko Mátyás ev. lelkész – Tata

Mellékelve: Nikodémus Akdémia
2019/I. félévi programtervezete


