
Vannak időszakok az ember életében, amikor alámerül a mély-
be, amikor összecsapnak feje felett a hullámok, amikor siker-
telennek érzi a mindennapjait, amikor úgy érzi, egyedül van  
a gondjaival, félelmeivel, a céljaival, a munkájával, vagy ép-
pen az érzéseivel. 

Voltak az én életemben is időszakok, amikor féltem, ret-
tegtem a jövőtől, attól, hogy gyengeségeim felülkerekednek, 
hogy a terveim kudarcba fulladnak. És a legborzasztóbb, hogy 
ezek között a félelmek között valóban megtörténik az, ami-
től rettegünk. Nagyszerű és találó kifejezés az, hogy megbénít  
a félelem. Aki ezt már átélte egyszer, talán nem is az el nem 
ért céloktól fél a leginkább, hanem ettől az állapottól, ettől  
az erőtlenségtől. Ez az erőtlenség megbénít, béklyóba veri a lel
künket, ez a fajta erőtlenség keserűséggel és hitetlenséggel jár.

Vannak mélységek az életünkben, amikor egyedül nem 
megy! Amikor elveszik a hit, amikor szükségünk van arra, 
hogy felemeljenek, hogy az önbizalmunkat visszanyerjük, 
hogy újból érezzük, felfedezzük a bennünk szunnyadó és el-
halni tűnő erőt, amely Istenből kiárad felénk.

Néha arra van szükségünk, hogy utánunk vessék ki a hálót, 
és kimerítsenek bennünket a kishitűség tengeréből. 

Velem megtörtént mindez. Kimerítettek, hálót vetettek utá-
nam, új célokat mutattak és lehetőségeket tártak fel előttem. 

2016. Karácsony

Szuhanics Albert
Zúgjatok ti harangok!

Zúgjatok ti harangok,
született egy kisded,
ki e sötét világtól
megszabadít minket!

Siessetek királyok,
Ő vár a jászolban,
csillag fogja tinéktek,
megmutatni, hol van.

Örvendjetek angyalok,
lesztek csodaszépek,
fénybe borít titeket,
királya az égnek!

Vigadjatok pásztorok,
Isten fia jött el,
világosság jelében,
olthatatlan hittel!

Békét hoz e csöndes éj,
biztat új reménnyel,
sötét földünk megtelik
boldogságos fénnyel.

(Forrás: www.poet.hu)

Gyülekezetünk minden tagjának  
áldott karácsonyi ünnepet kívánunk!
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Emberek, akik szeretnek, akikkel a min-
dennapjaimat töltöm, akik mindig is tudták, 
hogy mi szunnyad bennem, és emberek, 
akik nem is ismertek, de talán láttak ben-
nem valamit, többre tartottak, mint én ön-
magamat!

Valamikor arra hívott el az Isten, hogy 
emberhalász legyek, hogy vigasztaljak, erőt 
adjak, biztassak, vidámmá tegyem azok szí-
vét, lelkét, mindennapjait, akikkel találko-
zom. Aztán egyszer csak én lettem az, aki 
emberhalászra vár. Aki imádságaiban kéri 
az Istent, hogy hajoljon le hozzám, mentsen 
meg a engem. Megmentett, mert Krisztus 
éppen ezért érkezett közénk, hogy meg-
mentsen bennünket ünnepek, történetek, 
vagy éppen emberek által.

Mostanság többször is feltették nekem 
a kérdést, hogy bírjátok? Hogyan tudtok 

ennyi mindent csinálni? Ennyi felé kon-
centrálni és közben jó kedvet sugározni? 
Bevallom, nem tudok erre választ adni, 
csak azt tudom, Isten velem van, jelen van 
az életemben, jelen van a családomban, 
azok között, akikkel beszélgetek, a gyer-
mekarcokban és a ráncokkal körülölelt 
sze mekben. És persze hálás vagyok, hálás 
azért, mert vannak, akik utánam nyúltak  
a mélybe, akik maguk is nagybetűs Merí-
tővé váltak az Isten kezében. És a legszebb  
az egészben, hogy ez nem csak nekem 
tett jót, mert aki Merít az Isten igéjéből, 
az maga is Merítővé válik, megmentővé, 
vigasztalóvá, a gyengét hordozóvá. Mert 
Krisztus egész egyszerűen ezt teszi velünk, 
átformál, átjár bennünket, és megváltó mű-
vének részesévé tesz. 

Kőszeghy Miklós

„KREDENC-Adománypont”
A Balatonboglári Evangélikus Egyházköz-
ség Mészáros Miklós polgármester támo-
gatásával nemcsak a karácsony előtti he-
tekben, hanem tartósan szeretne segítséget 
nyújtani a városunkban élő rászorulóknak 
azzal, hogy a posta épületének oldalán 
egy adománygyűjtő szekrényt helyezett 
el. Bízunk abban, hogy a bennünk lévő 
együttérzés és jóság 
nemcsak adventben, 
hanem az év többi 
napján is arra indít 
mindannyiunkat , 
hogy azokra is gon-
doljunk, akik talán 
soha nem kérnének 
segítséget még a 
legnagyobb szük-
ségben sem. 

A „KREDENC” reménység szerint ép-
pen számukra lehet egy gesztus, az irán-
tuk érzett felelősségünk és embertársi 
szeretetünk kézzelfogható jele. A szek-
rénybe bárki szabadon helyezhet el tartós 
élelmiszert, a rászorulók pedig ugyan-
így vehetnek ki belőle annyit, ameny-
nyire szükségük van. Mindazok, akik 
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Boglár, te édes!
Egyházközségünk az idén második alka-
lommal hirdette meg a „Boglár, Te édes!” 
mézeskalács pályázatát. A verseny célja 
egyrészt, hogy felfedezzük településünk 
értékeit, másrészt, hogy az adventi idő-
szakban a közös alkotás örömére hívjuk fel  
a családok, közösségek figyelmét. 
A beérkezett munkák közül az első helyet 
és az ezzel járó díjat, melyet Mészáros Mik-
lós polgármester ajánlott fel, a DélBalato-
ni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános 
Iskola „Vörös kápolna” alkotása nyerte. 

Második helyezett Kőszeghy Boróka „Vá-
rosháza”, harmadik pedig Bognár Rozália 
„Egészségház” munkája lett.

szeretnének az adományozásnak ehhez  
a formájához csatlakozni, kérjük, hasz-
nálják a szekrényt, vigyék tovább a hírét, 

hogy valóban eljuthasson azokhoz, akiknek 
szüksége lehet rá.

Iskola
A május 31én kiadott miniszteri egyetértő döntés után, hosszas 
és nehézkes hivatali engedélyeztetés után szeptember 1jén  
a tanévnyitóval megkezdte működését a „DélBalatoni Gár-
donyi Géza Evangélikus Általános Iskola”. 

Az ünnepi évnyitón igehirde tést Szemerei János püspök 
tartott, ünnepi beszédet Krá  mer György országos irodaigaz-
gató, Neszményi Zsolt kor-
mánymegbízott, Kősze ghy né 
Raczkó Zsuzsanna lelkész, 
valamint Klotz Péter polgár-
mester, gyülekezeti másod-
felügyelő mondott. Egyház-
községünknek lehetőség és 
feladat is ez egyben, hiszen az 
intézmény saját fenntartásába 
került. 

Kérjük testvéreinket, hogy 
imád ságban hordozzák az is-
kolánkat, hogy az Úr áldásával 
hosszú ideig működhessen.
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Iskolánk szeptember 1-jén Gárdos Zoltánné vezetésével kezdte meg működését. Ami-
kor kiderült, hogy működési engedélyt csak kinevezett igazgatóval kapunk, hálásak 
voltunk Erzsikének, hogy egy óra alatt igent mondott és vállalta az igazgatói felada-
tokat az indulás nehéz időszakában. Ugyanakkor azt is tudtuk, hogy csak az első 
félévben számíthatunk rá, mint igazgatóra, így a presbitérium döntése alapján a 
második félévtől Fritz Péter látja el ezt a feladatot. Megbízása augusztus 31-ig szól. 
Ezúton is köszönjük Gárdos Zoltánné segítségét, mindig hálás szívvel fogunk gon-
dolni rá, tanárként pedig továbbra is számítunk rá iskolánkban. Az alábbiakban 
Fritz Péter bemutatkozását olvashatják.

Budapesten születtem 
1972ben. Az eszter-
gomi ferences gimná-
ziumi érettségiztem 
1990ben. Ezután 
az egri Eszterházy 
Károly Tanárképző 
Főiskolán tanultam 
meg a tanítás mester-
ségét, ahol 5 év után 

biológiatechnika szakos tanári, hittanári 
és Közlekedési ismeretek szakoktatói ké-
pesítést szereztem 1995ben. A Főiskola 
elvégzése után a sorkatonai szolgálatomat 
Polgári Szolgálatosként töltöttem le a fóti 
Ökumenikus Általános Iskolában. Ké-
sőbb Budapesten kezdtem tanítani. Mel-
lette beiratkoztam a Kertészeti Főiskolára, 
mert nagyon érdekelt a szőlőtermesztés és  
a borászat. 3 évvel később (2002) a „friss” 
kertészmérnöki végzettségemmel már Ba-
latonboglárra hívtak dolgozni szőlészbo-
rászként. Ekkor költöztünk le családommal 
Somogy megyébe és telepedtünk le Sző-
lősgyörökön. Ezt azóta sem bántuk meg, 
mert nyugodtabb, élhetőbb a vidéki élet 
számunkra, mint a budapesti. Egy évvel ké-
sőbb azonban mégis inkább a tanítás mel-
lett döntöttem és így kerültem a lengyeltó-

ti Fodor András Általános Iskolába, ahol 
20032016ig dolgoztam. Itt kezdődött el 
igazából a „pedagógus életpályám”. Be-
lekóstoltam a pedagógus pálya legjavába.  
A hétköznapi feladatok, a továbbképzések, 
szakmai konferenciák, pályázatok mind se-
gítettek abban, hogy szakmailag fejlődjek. 
Nem sokkal később egy akkori hiányterü-
leten kaptam lehetőséget és ezáltal egy új 
irányvonalon indultam el, ez pedig az in-
formatika, a számítástechnika volt. A Pécsi 
Tudományegyetemen újabb diplomát sze-
reztem, immáron a negyediket, és a frissen 
szerzett tudással, nagy lendülettel vágtam 
bele a digitális világ rejtelmeibe és ennek 
nehézségeibe. Biológiát, technikát, közle-
kedési ismereteket tanítottam, majd innen-
től kezdve én vettem át az informatika okta-
tását is az iskolában és ezzel párhuzamosan 
az iskolai rendszergazdai feladatokat is én 
láttam el közel 10 éven keresztül. 

2010ben, az addigi szakmai munkám 
elismeréseként, az akkori igazgató kollé-
ga kért fel arra, hogy segítsem a munká-
ját igazgatóhelyettesként, melyet szívesen 
elvállaltam. Erre a munkára megfelelően 
fel is készültem, mert hamarosan Közok-
tatási vezető pedagógus szakvizsgát tettem 
a Budapesti Corvinus Egyetemen (2012)  

Bemutatkozik az iskolaigazgató
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és 5 évig dolgoztam vezetőhelyettesként 
Lengyeltótiban.

Jelenleg az újonnan alakult DélBalato-
ni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános 
Iskolában dolgozom Szőlősgyörökön. Itt is 
biológiát, technikát, számítástechnikát és 
közlekedési ismereteket tanítok és örülök, 
hogy egyházi iskolában dolgozhatok, mivel 
én is hasonló iskolában kezdtem tanulmá-
nyaimat.

Feleségem latinnémet szakos középis-
kolai tanár, de hétköznapjait nem a tanítás 
tölti ki, hanem a művészet és az alkotás, 
ugyanis később a keramikusszobrász hiva-

tást választotta és otthon dolgozik saját mű-
helyében. 4 gyermekem van. A legidősebb 
már Kaposvárra jár gimnáziumba, a két kö-
zépső a szőlősgyöröki iskolában tanul, míg 
a legkisebb még óvodás.

Bár katolikus vallásúnak kereszteltek, de  
az ökumenikus iskolában Fóton megér-
tettem, hogy sohasem a vallások közöt-
ti különbözőségeket kell keresni, hanem  
a közös pontokat. Az utunk minden esetben 
Egy irányba vezet és ezen az úton szeretnék 
én is haladni és terelgetni a gyermekeinket 
a jövőben.

Karácsonyi ünnepség
Szeptember 1je óta a szőlősgyöröki evan-
gélikus iskola diákjai több színvonalas 
műsorral készültek ünnepeinkre. Az októ-
ber 29én megrendezett Gárdonyi nap és 
reformációi megemlékezés után december 
21én meghitt, bensőséges karácsonyi ün-
nepet tölthettünk el együtt a gyerekekkel. 
Az első és második osztályosok verse után 
imádság és áhítat adott lehetőséget az el-
csendesedésre, majd a felkészítő tanárok és 
a napközis tanulók munkája nyomán egy 
nagyszerű Betlehemes jelenetet kaptunk 
ajándékba, melyet az énekkar műsora szí-
nesített.
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Gyülekezeti nap, 2016. május 16.
Május 16án, pünkösdhétfőn gyülekezeti napra 
hívtuk Balatonboglárra az egyházközségünk te-
rületén élő testvéreket. 

„Pünkösdi Tűzvirág” címmel már hetekkel 
a nap előtt rajzpályázatot hirdettünk a gye-
rekeknek, hogy azokból a gyülekezeti napon 
kiállítást szervezhessünk, és kiválaszthassuk  
a legszebbeket. Azzal a bizalommal kezdtük  
a reggelt, hogy az Isten Szentlelke az együtt-
léten, a közösségen, a programokon ke resztül 
lángra lobbantja azt a szikrát, amely talán 
szunnyadóban van. 

A 11 órakor kezdődő Istentiszteletet a balaton-
boglári „Kikötő gyermekotthon” lakói színesí-
tették énekeikkel. A közös ebéd után a felnőttek 
az Una Barca Énekegyüttes koncertjét hallgat-

hatták a templomban, mi közben a gyerekeknek  
a Gaal Gaston Cserkészcsapat szervezett já-
tékos vetélkedőt és kézműves foglalkozást.  
A délután Völgyessy-Szomor Fanni énekesnő 
bizonyságtételével folytatódott, aki a népda-
lokon és verseken keresztül próbálta közelebb 
vinni hallgatóit az Isten szeretetének megta-
pasztalásához. 

A rajzpályázat eredmény hirdetése és 2016 leg-
jobb süteményének kivá lasz   tá sa után elsősorban  
a gyerekek, de játszani vágyó felnőttek is in-
teraktív módon pillanthattak bele a népzene  
és a népi hangszerek világába. Ezzel az alka-
lommal hagyományt szeretnénk elindítani, év-
rőlévre egyházközségünk másmás gyülekeze-
tében megszervezve gyülekezeti napunkat.

Ökumenikus kulturális est Fonyódon
Szeptembertől májusig minden hónap utol-
só keddjén 17 órától tartjuk az ökumenikus 
kulturális est alkalmait Fonyódon, a múze-
um épületében. A három felekezet által felkért 
előadók hónapról –hónapra színes és válto-
zatos lehetőséget kínálnak a lelki és szellemi 
feltöltekezésre. Evangélikus részről az elmúlt 
időszakban Völgyessy –Szomor Fanni énekes-
nő adventi estjét hallgathattuk, melyen Fanni 
közvetlenségén, énekhangján keresztül meghitt 
és bensőséges estét tölthettünk el együtt. Tor-

nay Gábor zenés beszámolóját az „El Camino” 
zarándokútról, mely egyben sorsdöntő válto-
zást is hozott az életébe, közel 80an kísérhet-
tük figyelemmel. A szenvedésre a lelkigondozó 
szemszögéből tekinthettünk Pőcze István evan-
gélikus lelkész, mentálhigiénés szakember előa-
dásában, aki ráirányította figyelmünket azokra  
a lelki folyamatokra, melyek betegségben, 
gyászban szenvedőkben lejátszódik. 
Az elmúlt hónapban az Una Barca énekegyüttes 
adott koncertet, gyülekezetünk lelkésze pedig 
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két alkalommal tartott előadást, először az evan-
gélikus költő Weöres Sándorról, októberben pe-
dig a család témájáról. 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit  
a következő hónapokban is.

Gyékényesen
Egy szép nyári napon felkerekedtünk, hogy 
újból letáborozzunk Gyékényesen, az ottani 
evangélikus parókián. Dél körül érkeztünk 
meg a tikkasztó nyári hőségben. Mindenki 
pánikszerűen foglalta el a szobáját. Szokásom 
szerint ellenőriztem a konyhát és a mosoga-
tószivacsokat, és persze a kávé se maradha-
tott ki. Az anyukák elkezdték főzni az ebédet, 
ami ínycsiklandó volt. Miklós bácsi és Zsu-
zsa néni felosztott minket háromszor hármas 
csapatokra. A délután a játszásról szólt és egy 
kis akadályversenyről. Ahogy esteledett úgy 
készülődtünk a vacsorára. Minden étkezés 
előtt imádkoztunk, és dallal köszöntük meg  
az ételt. Az esti áhítat után titkos tesót húz-
tunk, akit minden nap meg kellett lepni vala-
mi aprósággal, én a „kávé tesómat” húztam, 
Zsuzsa nénit. Utána gyors fürdés és alvás, 
mert a másnap hosszú volt. 

Falvakon áthaladva egy erdőcskén keresz-
tül érkeztünk el egy dombocskára, ahol mese-
szép kilátás tárulkozott elénk, negyed óra után 
Őrtilos felé indultunk, de közben egy csésze 
kávé is megtalált minket Zsuzsa nénivel meg 
egy darab pálcikás frissítő. Dráva sebes fo-
lyásánál leültünk, és elmélázva tekintettünk 
a vízre. Miklós bácsi vezetésével elkezdtünk 
barangolni egy tanösvényen, ami több tavat is 
rejtett magába, és persze csalánt is. 

Késő délután hazaérve mindenki fáradtan 
elmajszolta vacsoráját, és az esti áhítat után 
elpilledve szúnyogkísérettel elaludt. A szobá-
ban elsőként ébredvén mentem megcsinálni  
a reggeli korán kelők fekete levesét. Reggel-
ire mindenkit egy fitt porcukros kakaós csiga 
várt, meg három emberre egyegy póló, ami-

nek hátulja vicces feladatra invitálta az em-
bert. Délután pedig 1 perc és nyersz keretében 
Dániel könyvét beszéltük át. Sajnos még egy 
napnak vége lett.

Másnap délelőtt egy nagyobb akadályver-
seny vette kezdetét: cicákat fényképeztünk, 
szelfiztünk egy húspulttal meg a polgármeste-
ri hivatal dolgozóival meg persze egymással. 
Eszternek meglepetést kellett okoznunk, ezért 
kölcsönkértem a csapatommal egy kutyust, 
aminek nagy sikere lett, mert husipofa volt. 
Végeztünk Dániel könyvével, nyársat vettünk 
magunkhoz, és egy kis szalonna megtalálta 
a helyét a bendőnkben. Andris szülinapját is 
megünnepeltük. 

Az utolsó napra ébredtünk. Mindenki fel-
fedezte titkos tesóját. A csapatok még egyszer 
összemérték tudásukat, és végül is mindenki 
győzött. Kiadós ebéd után hazaindultunk.

Szemünk előtt felrajzolódott a Balaton,  
és tudtuk, hogy most már hazaértünk új barát-
ságokkal gazdagodva.
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Állandó alkalmaink
ISTENTISZTELETEK 
9.30 Fonyód – a hónap 1. és 3. vasárnapján 
(1. vasár napon úrvacsorai istentisztelet)
9.30 Balatonszemes – a hónap 2. és 4. va
sár napján (2. vasárnapon úrvacsorai it.)
11.00 Balatonboglár (ünnepnapon és a hó
nap 1. vasárnapján úrvacsorai istentisztelet)
14.00 Balatonlelle – a hónap 1. va sárnapján 
(úrvacsorai istentisztelet)
14.30 Hács – a hónap 2. és 4. vasárnapján 
(2. vasárnapon úrvacsorai istentisztelet)
16.00 Somogyvámos – minden hónap 2. és 
4. vasárnapján (2. vasárnapon úrvacsorai 
istentisztelet)
BIBLIAÓRÁK 2.és 4. csütörtök, 17 óra 
Balatonboglár, 2. szerda, 10 órától Balaton-
szemes (házi), 16 óra Fonyód (házi) 

ÖKUMENIKUS KULTURÁLIS EST 
minden hónap utolsó keddjén 17 órakor 
Fonyódon, a múzeumban

Balatonboglári Evangélikus 
Egyházköz ség Lelkészi Hivatala

Cím: 8630 Balatonboglár, Hétház u 17.
Telefon: 85/950-965

E-mail: info.evangelikus@gmail.com
Honlap: www.erosvar.hu

A Facebook-on is jelen vagyunk.
Lelkész: Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna

E-mail: kraczkozsuzsa@gmail.com
Mobil: 20/824-6376

Gyülekezeti munkatárs, hitoktató: 
Kőszeghy Miklós

E-mail: m.koszeghxy@gmail.com
Mobil: 20/824-6377

Karácsonyi istentiszteleti rend
December 24. Karácsony este
16.00 Somogyvámos – gyermekek karácsonyi műsora
18.00 Balatonboglár – gyermekek karácsonyi műsora

December 25. Karácsony első napja
 9.30 Balatonszemes – úrvacsorai istentisztelet
11.00 Balatonboglár – úrvacsorai istentisztelet
14.30 Hács – úrvacsorai istentisztelet
16.00 Somogyvámos – úrvacsorai istentisztelet

December 26. Karácsony második napja
 9.30 Fonyód – úrvacsorai istentisztelet,  
  gyermekek karácsonyi műsora
11.00 Balatonboglár – úrvacsorai istentisztelet
14.00 Balatonlelle – úrvacsorai istentisztelet

December 31. Óév este 
18.00 Balatonboglár

2017. január 1. Újév
 9.30 Fonyód
11.00 Balatonboglár

Szeretettel várunk mindenkit  
ünnepi alkalmainkra!


