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HAR ANGSZÓ
VÁLASZTÁSI KÜLÖNKIADÁS

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük az Orosházi Evangélikus Egyházközség illetékes tagjait,
hogy 2012. március 4-én, a böjti időszak 2. vasárnapján (reminiscere)
a 10 órai istentisztelet után egyházközségi választásra kerül sor.
Választói névjegyzék
Illetékesnek, tehát választásra jogosultnak azokat
a testvéreket nevezzük, akik az egyházközségi választói
névjegyzékben szerepelnek. Ennek összeállítása
a Lelkészi Hivatalban, az évenkénti egyházfenntartói
járulék vagy bármilyen adomány (áldozati vasárnapé
is) befizetése alapján történik. Akinek kérdéses, hogy
neve szerepel-e a választói névjegyzéken, megtekintheti
a Lelkészi Hivatalban.
Zsinati törvények
A Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezeteiben
hatévenként kerül sor általános tisztújításra, azaz
választásra, amit jelölési folyamat előz meg. Mindezt
az egyházunk zsinata által elfogadott törtvények
értelmében hajtjuk végre.
Technikai útmutatás
A választás technikai lebonyolítását lapunk 2. oldalán
írjuk le. A tisztségviselők mellett 48 presbiterjelöltből
kell 25-öt bejelölni a szavazólapon, valamint
a képviselő-testületi tagokra is szavazni kell, ám
az utóbbi esetben – létszám tekintetében – nincs felső
határ, csak alsó. A képviselő-testület létszámának
többnek kell lennie a presbiteri létszámhoz képest. Tehát
a képviselő-testületi tagoknál is kérjük a szavazatot, ha
egyetértenek vele. A presbitériumból kimaradó
testvéreink elvállalták, hogy ebben az esetben
a képviselő-testület tagjai lesznek.

A képviselő-testület fontossága
Eltekintve néhány kérdéstől nagyon fontos a képviselőtestület, mert ez helyettesíti azt a gyülekezeti
közgyűlést, amely törvényessé, azaz érvényessé teszi
a gyülekezet vezetőségének és presbitériumának
határozatait – például zárszámadás és költségvetés
ügyében –, s a gyülekezeti életet döntő mértékben
befolyásoló esetekben sincs képviselő-testületi
jóváhagyás nélkül törvényes döntés. Ilyenkor összevont,
azaz közös gyűlésről beszélünk.
A jelöltek
E rendkívüli gyülekezeti újságban, a 3–5. oldalon közzé
tesszük az összes jelölt fényképét, nevét és jelölését,
ennek alapján könnyebben lehet mérlegelni a március 4ei szavazás előtt. Szeretettel kérjük, hogy mindenki
vegyen részt
a gyülekezeti életünket a következő 6 esztendőre
befolyásoló döntési folyamatban.
Imádság, eskütétel, beiktatás
Hordozzuk imádságban a gyülekezeti választást, hogy
Isten akarata szerint törtéjen minden, és áldás legyen
a gyülekezeti döntésen. A választás után eskütételre,
áldásra március 25-én, a 10 órakor kezdődő
istentisztelet keretében kerül sor. Erre az ünnepélyes
alkalomra hívunk mindenkit szeretettel! Erős vár a mi
Istenünk!
RIBÁR JÁNOS
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Technikai tudnivalók…
… a regisztrációról
Egyházi törvényeink értelmében a
szavazásra való jogosultságot a választói
névjegyzék alapján ellenőrizni kell. A választói névjegyzéken mindazok szerepelnek, akik:
– gyülekezetünk felnőtt tagjai,
– gyülekezeti tagságuk törvényes feltételeinek evangélikus vallásuk gyakorlásával,
– és a gyülekezetet támogató, igazoltan befizetett anyagi hozzájárulásuk alapján eleget tesznek.
Mindazok, akik 2012. március 4-én
szavazati jogukkal élni kívánnak, regisztráció után vehetik át a szavazólapokat tartalmazó csomagot. Aregisztrációra
a templom főbejáratán belépve, a padsorok közötti területen kerül sor, ezért kérjük, hogy szavazni kívánó testvéreink a
főbejáraton keresztül érkezzenek a templomba!
A gyorsabb ügyintézés érdekében 5
asztalnál lehet regisztrálni, mindegyik
helyen jól láthatóan megjelölésre kerül
(pl. K–N), hogy nevük kezdőbetűje alapján kinek melyik asztalnál kell aláírni a
névjegyzéket és átvenni a szavazólapokat. Kérjük a testvéreket, hogy belépés
után a nevüknek megfelelő asztalhoz
lépjenek!
A regisztrációs helyen nevük bemondása után a választói névjegyzék példányát a nevük utáni rubrikában alá kell írni, majd ezután át lehet venni a szavazólapokat. Mindegyik asztalnál felkészített
testvérek fogják segíteni a pontos regisztrációt. Az aláírások nemcsak a regisztráció, hanem a szavazatszámlálás miatt is
fontosak: így kapja meg a szavazatszámláló bizottság a megjelent, szavazatra jogosult testvérek létszámát.
Azok a szavazni kívánó testvérek,
akik a családi istentiszteleten vesznek
részt, és nem jönnek vissza a főistentiszteletre, a családi istentisztelet után a nevüknek megfelelő regisztrációs helyen
átvehetik a szavazólapokat, kitölthetik
azokat, és végül a kihelyezett urnába bedobhatják.
Azokat a szavazni kívánó testvéreket, akik a főistentiszteletre jönnek, szeretettel és nyomatékosan kérjük, hogy a
megszokottnál korábban érkezzenek,
így a hosszas várakozás elkerülhető lesz,
és az istentisztelet kezdése nem szenved
késedelmet. A regisztrációs helyeken már
rögtön a családi istentisztelet megkezdésétől várják a szavazólapokat átvenni kívánó testvéreket.
Azok számára, akiknek a kitöltésben

segítség, hogy nem a templompadban
kell ikszelniük a lapokon, a templom hátsó kijáratai felé asztalokat és székeket helyezünk ki, ahol az istentisztelet után kitölthetik szavazólapjaikat.
… a szavazólapról, a szavazásról
Egyházi törvényeink értelmében a
személyekről szóló szavazások titkosak,
ezért a szavazás törvényes megvalósításához szavazólapokat használunk. A
március 4-ei szavazás alkalmával a választásra jogosult testvérek három szavazólapot kapnak. Az egyiken a tisztségviselőkre, a másikon a presbiterekre, a
harmadikon a képviselő-testületbe kerülő személyekre lehet szavazni.

... a tisztségviselői
szavazólapról
A megválasztandó tisztségviselők a
következők: felügyelő, másodfelügyelő,
két gondnok, jegyző, számvevőszéki elnök, számvevőszéki tagok.
– Felügyelőjelölt egy fő van, neve
mellett „Igen” és „Nem” feliratú négyzet
szerepel, szavazatot az „Igen” bejelölésével lehet leadni. Megválasztása az összes
szavazat 50%-a + 1 db „Igen” esetében
történik meg.
– Másodfelügyelő-jelölt egy fő van, a
szavazás módja és a megválasztás feltétele megegyezik az előbbi esetben leírtakkal.
– Jegyzőjelölt egy fő van, a szavazás
módja és a megválasztás feltétele megegyezik az előzőekkel.
– Gondnokjelölt három van, ebből
kettő választható. A név melletti négyzet

bejelölésével kell a szavazatot leadni az
alkalmasnak tartott jelöltekre. Érvényes
az a szavazat, ahol kettő vagy kevesebb
személyt jelöltek meg. Mindhárom név
bejelölése érvénytelen szavazatot eredményez. A két legtöbb szavazatot kapott
jelölt lesz megválasztott gondnok.
– Számvevőszéki elnökjelölt két fő
van, ebből egy választható. A név melletti négyzet bejelölésével kell a szavazatot
leadni az alkalmasnak tartott jelöltre.
Mindkét név bejelölése érvénytelen szavazatot eredményez. A több szavazatot
kapott jelölt lesz a megválasztott számvevőszéki elnök.
– Számvevőszéki tagjelölt két fő van,
mindkettő megválasztható. A megválasztás feltétele, hogy mindkét jelölt megkapja az összes szavazat 50%-át + 1 db
szavazatot.
… a presbiteri szavazólapról
A szavazólapon annak a 48 testvérünknek neve szerepel ábécérendben,
akik vállalták a presbiteri tisztséget. Miután egyházi törvényeink 25 főben maximálják a presbitérium létszámát, ezért
szavazásnak kell döntenie a presbitérium
tagjairól. A nevek melletti négyzetbe tett
„X” jellel kell kiválasztani azt a 25 személyt, akit a választó alkalmasnak tart a
presbiteri tisztségre. Érvényes az a szavazat, ahol 25 vagy kevesebb személyt jelöltek meg. 26 vagy több név bejelölése érvénytelen szavazatot eredményez. A szavazatszámok sorrendjében az első 25 jelölt lesz megválasztott presbiter. Kérjük a
testvéreket, hogy a jelöltek nagy számára
való tekintettel kiadványunk segítségével ismerkedjenek a jelöltekkel, s előre
alakítsák ki véleményüket a megválasztandók személyéről, hogy a szavazás alkalmával már viszonylag rövid idő alatt
be tudják jelölni azokat, akiket presbiterré kívánnak választani.
… a képviselő-testületi
szavazólapról
Aszavazólapon annak a 18 testvérnek
a neve szerepel ábécérendben, akik vállalták a képviselő-testületi tagságot. Egyházi törvényeink értelmében a létszámbeli korlátozás jelen esetben gyülekezetünkre nem vonatkozik, ezért megválasztható mind a 18 fő. A név melletti
négyzet bejelölésével kell a szavazatot leadni az alkalmasnak tartott jelöltekre. A
megválasztás feltétele, hogy a jelöltek
megkapják az összes szavazat 50%-át + 1
db-ot.
ÖRDÖG ENDRE
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KOVÁCSNÉ
KELLER ERIKA
számvevőszéki
elnökjelölt

SZEKERESNÉ
Dr. RUSZNÁK JOLÁN
másodfelügyelő-jelölt
presbiterjelölt

BÁNKI-HORVÁTH
GYÖRGY
gondnokjelölt
presbiterjelölt

TARSOLY LÁSZLÓNÉ
számvevőszéki
elnökjelölt

FEKETÉNÉ
VARGA MÓNIKA
jegyzőjelölt
presbiterjelölt

GYÖRGYI ISTVÁN
gondnokjelölt

CSEHI JÓZSEFNÉ
számvevőszéki tagjelölt
presbiterjelölt

K. TÓTH LÁSZLÓ
gondnokjelölt
presbiterjelölt

LÁNCZI ISTVÁNNÉ
számvevőszéki tagjelölt

BAKOS JÓZSEFNÉ
presbiterjelölt

CZIHATNÉ
TÓBIÁS IBOLYA
presbiterjelölt

GAVALLÉRNÉ
KOSZORÚS ÉVA
presbiterjelölt

BÁNKINÉ
RÉVÉSZ ADRIENN
presbiterjelölt

CSEHI JÓZSEF
presbiterjelölt

GYÖRGYI ISTVÁNNÉ
CSEPELÉNYI EDIT
presbiterjelölt

BENKŐ ZITA
presbiterjelölt

DÉRNÉ
CSEPREGI KLÁRA
presbiterjelölt

HAJDU ATTILA
presbiterjelölt

BERTA TÜNDE
presbiterjelölt

FEHÉR BORBÁLA
presbiterjelölt

HAJDÚ ZOLTÁN
presbiterjelölt

Presbiterjelöltek
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HALUPA JÓZSEF
presbiterjelölt

KOVÁCS CSILLA
presbiterjelölt

RÉVÉSZ
RITA BOGLÁRKA
presbiterjelölt

HORVÁTH ERIKA
presbiterjelölt

KOVÁCS TIBORNÉ
presbiterjelölt

SITKEI FERENC
presbiterjelölt

Dr. HORVÁTHNÉ
CSEPREGI TERÉZIA
presbiterjelölt

LÁZÁR PÁLNÉ
presbiterjelölt

SZÁRAZNÉ
KŐRÖSSY EDIT
presbiterjelölt

JANTOS ISTVÁN
presbiterjelölt

MADARÁSZ GÉZA
presbiterjelölt

SZLUKÁNÉ
KISS VALÉRIA
presbiterjelölt

KÁROLYFALVI ZSOLT
presbiterjelölt

NAGY RÓBERT
presbiterjelölt

SZŐKE BIANKA
presbiterjelölt

KONCSEG ISTVÁN
presbiterjelölt

NAGYNÉ
GYÖRGYI SZILVIA
presbiterjelölt

SZŐKE SZABOLCS
presbiterjelölt

KOSZORÚS OSZKÁR
presbiterjelölt

NEMES ENDRÉNÉ
presbiterjelölt

SZŐKE-KILIÁN
SZILVIA
presbiterjelölt

KOSZORÚS
OSZKÁRNÉ
presbiterjelölt

RÉVÉSZ JÓZSEFNÉ
presbiterjelölt

TARR ISTVÁN
presbiterjelölt
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TARRNÉ
KISS HAJNALKA
presbiterjelölt

VAJER TÍMEA
presbiterjelölt

ZSOLDI ATTILA
presbiterjelölt

TATÁR IZABELLA
presbiterjelölt

VARGA-DUDÁS
JÓZSEF
presbiterjelölt

ZSOLDI ATTILÁNÉ
presbiterjelölt

DIMÁK SÁNDOR
képviselő-testületi tagjelölt

PUSZTAINÉ
NAGY ERZSÉBET
képviselő-testületi tagjelölt

BACSURNÉ
NAGY ILDIKÓ
képviselő-testületi tagjelölt

JANKAI ZOLTÁN
képviselő-testületi tagjelölt

PUSZTAINÉ
RAVASZ ILDIKÓ
képviselő-testületi tagjelölt

BENCZE GÉZA
képviselő-testületi tagjelölt

JANKAINÉ
ZELENKA ANIKÓ
képviselő-testületi tagjelölt

SZÖLLŐSINÉ
KASSAI JUDIT
képviselő-testületi tagjelölt

BENKŐ BARNA
képviselő-testületi tagjelölt

LUKÁCS ÁGNES
képviselő-testületi tagjelölt

TÓTH IMRE
képviselő-testületi tagjelölt

CELUSKÁNÉ
CSEPREGI ALÍCIA
képviselő-testületi tagjelölt

MIHUCZ MARGIT
képviselő-testületi tagjelölt

TÓTH LINDA
képviselő-testületi tagjelölt

CSÉCSEI PÁLNÉ
képviselő-testületi tagjelölt

Dr. MISURDA
MIHÁLYNÉ
képviselő-testületi tagjelölt

UJJ MÁRIA
képviselő-testületi tagjelölt

Képviselőtestületi
jelöltek
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Hívogató Isten készítette
alkalmakra
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én
megnyugvást adok nektek.” [Mt 11,28]
Minden vasárnap három istentiszteleti alkalom várja azokat, akik megszentelik az ünnepnapot Isten ősi rendelkezése
(tízparancsolata) szerint:
– 9 órakor családi istentisztelet a Győry Vilmos-teremben, ahol elsősorban a
kisgyermekek lelki színvonalát és igényét vesszük figyelembe.
– 10 órakor a felnőttek hagyományos
istentisztelete van, böjtben oltári szentséggel együtt, bár elkülönítve, istentisztelet után.
– 17 órakor könnyűzenei istentiszteletet tartunk azoknak, akik modern zenével
dicsérik az Urat (az alkalomnak más a ritmusa, tempója a hagyományos korálokhoz képest).
Rendszeres heti alkalmak:
– Keddenként 8 órakor reggeli áhítat
munkatársaknak és gyülekezeti tagoknak. 15 órakor igei alkalom, áhítat a Fénysugár Nyugdíjas Egyesületben.
– csütörtökönként 17 órakor istentisztelet a gyülekezeti teremben.
– péntekenként 8 órakor reggeli áhítat
munkatársaknak, gyülekezeti tagoknak.
Fénysugár Nyugdíjas Egyesület
A tagok hetente két alkalommal találkoznak: minden kedden és csütörtökön
14 órai kezdettel az evangélikus gyülekezet termében, ahol kellemes és otthonos
körülmények között lehetnek együtt. A
klub nyitott, minden nyugdíjast szeretettel lát a közösség.
Férfiak Sátra
Minden második csütörtökön az istentisztelet után „Férfiak Sátra” bibliaóra. Jelenleg Jézus példázataival foglalkoznak, de a témaválasztás szabad.
Diakóniai csoport
Minden hónap utolsó hétfőjén, 15 órai
kezdettel találkoznak a csoport tagjai,
hogy megbeszéljék az elmúlt hónap eseményeit, látogatásait, és felkészüljenek a
következő hónap beteglátogatásaira.
Zárszámadás és költségvetés
Közzé tesszük a presbitérium és a
képviselő-testület részére, hogy 2012.
február 25-én, szombaton, 15 órától közös
gyűlést tartunk, előreláthatóan a következő napirendi pontok szerint:
1. Igazgatólelkészi jelentés a 2011-es
esztendőről (összefoglaló).
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2. Felügyelői jelentés a ciklus végén
(visszatekintés az elmúlt évekre).
3. Zárszámadás ismertetése.
4. Költségvetés ismertetése.
5. Gyülekezeti választások kérdése.
6. Mit hagyományozunk az új tisztségviselőkre, presbitériumra, képviselőtestületre.
Készüljünk a beiktatásra igével, imádsággal! Imádkozzunk velük és értük! A
megválasztott tisztségviselők, presbiterek, képviselő-testületi tagok számára
igesorozatot tartunk a beiktatást megelőző napokban:
– Március 22., csütörtök, 17 óra (Ördög Endre lelkész szolgálatával).
– Március 23., péntek, 17 óra (Laczki
János másodlelkész szolgálatával).
– Március 24., szombat, 17 óra (Ribár
János igazgatólelkész szolgálatával).
Mindenkit szeretettel hívunk ezen alkalmakra, hogy beiktatandó testvéreinkkel együtt hallgassuk Isten szent igéjét…
együtt velük és értük imádkozhassunk
annak érdekében, hogy szolgálatukat Isten akarata szerint tölthessék be.
Választás és beiktatás
2012. március 4-én történik a választás
a 10 órai istentisztelet után. A választás
eredménye még aznap ismert lesz. Akik
megvárják az összesítést, még ott és akkor értesülhetnek az eredményről, akik
nem tudják megvárni, megtudják később
az alkalmainkon.
2012. március 25-én, a 10 órai istentisztelet keretében a megválasztott tisztségviselők, presbiterek, képviselő-testületi
tagok esküt tesznek. Akiket újraválasztanak, azoknak nem kell esküt tenniük, ők
áldást kapnak, így vesznek részt a beiktatási szertartáson.
Szeretetvendégségen
készüljünk a nagyhétre
2012. március 25-én – az iktatás és eskütétel napján – 15 órai kezdettel (vetítettképes előadással) szeretetvendégséget tartunk a Győry Vilmos-teremben,
Bella Rózsa Pilinszky-díjas tanár, grafikusművész közreműködésével. Bella Rózsa 1993. szeptember 6-án nyerte el a Pilinszky János Alapítvány díját. Rendszeresen tart művészettörténeti előadásokat,
előadássorozatokat felnőtteknek, különböző városokban. Oktató-nevelő munkája mellett rendszeresen végez alkotómunkát. 1997-től saját, felszerelt rézkarc-, illetve grafikai műteremmel rendelkezik.
Nálunk tartandó előadásának címe: „Jézus szenvedéstörténete a festészet világában.”

Nagyhét – Örök életünk
fordulópontja
2012. április 1-jén, virágvasárnap (palmarum) kezdődik a nagyhét. A két délelőtti istentiszteletet 17 órai kezdettel egy
szép zenei élmény koronázza meg, mivel koncertre kerül majd sor.
A nagyhét istentiszteleti alkalmai hagyományosan következnek:
– nagycsütörtökön 17 órakor emlékezünk a szereztetési igék teremtette oltári
szentségre, régies nevén az úrvacsora
megalapítására.
– nagypénteken 10 órai kezdettel istentisztelet, 17 órakor passióolvasás lesz.
Húsvét két napján pedig a feltámadás
csodáját ünnepeljük.
Jubileumok
Nyugdíjasklubunk és Orosháza alapításának közös ünneplésére 2012. április
21–22-én (szombat-vasárnap) kerül sor.
Az ünneplést már szombaton délelőtt elkezdjük, 11 órára várjuk nyugdíjasklubunk közösségébe D. Dr. Harmati Béla
püspök urat és feleségét, Polgár Rózsát, a
híres gobelinművészt. Az eseményt közös ebéd koronázza meg. Az ünnepség
keretében igei alkalomra is sor kerül, amit
természetesen nyugdíjas püspökünk tart.
Másnap, április 22-én, a 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön az igehirdetés
szolgálatát szintén D. Dr. Harmati Béla
püspök látja el, és ekkor emlékezünk meg
arról a megható tényről is, hogy a zombai
evangélikusok 1744. április 24-én indították el településünk újkori történetét. Egy
lelkész és egy tanító emlékkövének felszentelésére is sor kerül, melyen az előadást (jó idő esetén az emlékparkunkban)
Koszorús Oszkár helytörténész tartja.
További örvendetes események
– Konfirmandusok bemutatkozására
kerül sor április 28-án, szombaton, 15 órai
kezdettel a Győry Vilmos-teremben. Úrvacsorai istentisztelet lesz másnap 10 órai
kezdettel.
– Cantate vasárnap előestéjén, május
5-én, 17 órától a Protestáns Fiatalok Kamarakórusának koncertjére kerül sor.
– A Kossuth Rádió 2012. május 6-án,
cantate vasárnapján, 10 órai kezdettel
Orosházáról, az evangélikus templomból
közvetít istentiszteletet. Igét hirdet Ribár
János igazgatólelkész/esperes, a liturgiában szolgál Ördög Endre lelkész és a Protestáns Fiatalok Kamarakórusa.
– Egyházkerületi missziói nap lesz
Bonyhádon, május 19-én, szombaton.
– Koncert Csiszér Lászlóval májusban.
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