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ősz 
 
 

A kisharang akkor szól egymagában, amikor a gyülekezet a templomban 
a Miatyánkot mondja. 

A kisharang közös imára hív 
 
 
 
 
 

 
 
 

Neveld a gyermeket 
a neki megfelelő módon, 

még ha megöregszik,  
akkor sem tér el attól. 

(Példabeszédek 22,6) 
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…öt szót értelemmel… 
 

A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme 
és a Szent ismerete az értelem  

(Pld 9,10) 
 
Újra benépesültek az iskolák, ahogy lehet. Megteszünk 
mindent, hogy gyermekeink végül érett, a világ dolgait 
értő, áttekintő, magukat ez emberi kapcsolatok 
világában is kiismerő, tisztességes, áldozatkész és 
lehetőleg boldog emberekké nőjenek fel.  Eszmék és 
ideológiák kavalkádjában, egymást túlkiabáló ricsajá-
ban nem is olyan könnyű megbízható úton járni és azon 
józannak megmaradni. Ebben egy többezer esztendős, 
szülőföldje környezetében is örök kisebbség, Izrael 
segíthet nekünk. 
A világ dolgaiban csetlés-botlásunkban a követendő 
magatartásunk az ő véleményük szerint nem a ben-
nünket ért hatásokra adandó rövid távú válaszokból áll, 
még ha azok értelmesek és indokoltak is - hanem a 
bölcsesség, amely hosszú távon gondolkodik. Az ese-
ményeket és emberi indulatokat, szavakat, megnyil-
vánulásokat, divatokat és mániákat, sőt önmagát is tág 
összefüggésben, egybefüggő koordinátarendszerben 
helyezi el, és a „fecsegő felszín” alatt látja és érti, mit 
rejt, mit „hallgat (el) a mély”. A bölcs embert nehéz az 
orránál fogva vezetni. 
Igénk a Példabeszédekből – az Ószövetség életbölcses-
ségeinek gyűjteményéből – egy versszak, amelynek két 
fele a héber verselés szabályai szerint gondolatritmust 
alkot.  Azaz nem a sorkezdet, sem a sorvég hangzói 

nem csengenek össze, hanem a tartalmuk: A második 
sor más szavakkal megismétli vagy értelmezi, esetleg 
fokozza az elsőben elmondottakat. 
„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” – vallja az 
Ószövetség bölcse. Ha célunk az, hogy magunk és gyer-
mekeink ne valamiféle divatos, a (pillanatnyi) emberi 
vágyakat emberi joggá minősítő „eszme” követőivé 
csábuljunk, aztán együtt bukjunk az „eszmével” (vö. „… 
a forradalom felfalja a gyermekeit…”), hanem hogy „… 
bölcs szívhez jussunk”, megbízható tekintély után kell 
elindulnunk, és követésében megmaradnunk. A 
követendő „modus vivendi” az ÚR félelme. Ilyen 
(történelmi) összefüggésben használva a „félelem” 
szeretettel elegy mélységes tiszteletet jelent, a német 
„Ehrfurcht”-nak megfelelően (Albert Schweitzer: Die 
Lehre von der Ehrfurcht vor dem Leben = Az élet 
mélységes tiszteletének tana – lásd még Jn4,1-4) 
De hogyan viseltethetünk mélységes tisztelettel az 
előtt, aki láthatatlan? Pál apostol szerint „… ami nem 
látható belőle: örök hatalma és istensége, az a világ te-
remtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata 
révén meglátható…”(Rm 1,20) A világ „értelmes vizs-
gálata” feladata az embernek a Teremtéstörténet, a 
Kultúrparancs (1Móz 1,28) szerint is. Erre készít fel az 
iskola, ez a feladata a tudománynak

.  
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…öt szót értelemmel… 
 
 
A tudomány azonban akkor fogadható el hitelesnek, ha 
a saját szakmai módszereit követi, zárt rendszeréből 
nem lép ki, abban megmarad, és eredményeit le-
hetőleg a matematika eszközeivel fogalmazza meg. 
Nem véletlen, hogy a nagy königsbergi filozófus, Im-
manuel Kant szerint ezen az úton sem Istenhez eljutni, 

sem létét tagadni nem lehet (A tiszta ész kritikája, 
1781). Járható viszont ugyanez az út ellenkező irány-
ban: Hit felől érkezve rácsodálkozni a Teremtő alkotá-
sainak gazdagságára a fentebb hivatkozott Jn 1,1-4 
szerint, vagy ahogyan Petőfi írta volt A Tisza- c. költe-
ményében, ahogy anno tanultuk: 

 
Nyári napnak alkonyúlatánál 
Megállék a kanyargó Tiszánál… 
 
…Ottan némán, mozdulatlan álltam, 
Mintha gyökeret vert volna lábam. 
Lelkem édes, mély mámorba szédült 
A természet örök szépségétül. 
  
Oh természet, oh dicső természet! 
Mely nyelv merne versenyezni véled? 
Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz, 
Annál többet, annál szebbet mondasz. -…” 

 
 

A kimondatlan a költő szá-
mára megfogalmazhatatlan 
és kimondhatatlan… Talán 
az Élet, és Teremtője, az Ige 
előtti mélységes tisztelet a 
lenyűgözött némaság titka… 
Az Úrnak félelme – kimon-
datlanul és kimondhatat-
lanul. A bölcsesség kezdete  
 
Általános iskolás koromban, 
amikor a „felvilágosodás” 
álságos és erőszakos szem-
fényvesztésként még nem 
lepleződött le, Rákosi „paj-
tás” „demokráciájában” azt 
tanultuk a „haladás” ideoló-
giája gyanánt, hogy „Az Em-
ber legyőzi a természetet”. 
Kialakít magának egy a cél-
jainak megfelelő másodla-
gos környezetet, melyben 
nincs kiszolgáltatva a ter-
mészet erőinek... 
(változtatva a változtatan-
dókat: épít magának egy 
Bábel-tornyot…) 

 
 

 
Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket,  

és ne tiltsátok el őket,  
mert ilyeneké a mennyek országa 
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…öt szót értelemmel… 
 
A természet-átalakítást illusztrálandó kivezényeltek 
minket a moziba megtekinteni a Volga-Don csatorna-c. 
filmet – hódolandó a Volga vízét felhasználó síkvízi 
erőmű, annak kitalálói és alkotói előtt. Azóta a csator-
nának köszönhetően a Kaspi tenger élettelen bűzös 
mocsárrá változott. Az elv azóta is, emberi jogként ve-
lünk van. A vágy, a természet legyőzése, bármilyen 
képtelen is, egyre inkább emberi joggá válik. Ha pl. 
valakinek nem tetszik, hogy milyen nemű embernek 
született, a kromoszómaállományának megtartása 
mellett magára erőltetheti a másik nem küllemét és 
hormonrendszerét, amíg meg nem unja vagy meg nem 
bánja, csakhogy visszaút már nincs. Emberi joggá? 
Csapdává válik az eszement ötlet! Az Ember legyőzi a 
természetet?  „Olyan leszel, mint az Isten”? 
„Einbildung ist auch eine Bildung!” Álságos és erősza-
kos szemfényvesztés – ha elhiszik. Amíg meg nem bu-
kik, meg nem unják, vagy ki nem megy a divatból. 
Legyen áldott azok munkája, akik okos tanítással és hi-
teles példamutatással rávezetik gyermekeinket a Ter-
mészet – a Teremtő alkotásának ismeretére, és ezen 
keresztül a Teremtő mélységes tiszteletére, a hebe-
hurgya ötletelések helyett az életet szolgáló bölcses-
ségre. Mert a Szentnek ismerete az értelem – igénk 
második része szerint. Az alkotásaiban elrejtőző Isten 
ugyanis megismerhetővé tette magát Jézus Krisztus-
ban. „Az Ige testté (hús-vér emberré) lett, és láttuk az 
ő dicsőségét…(Jn1,14k) Isten… gyújtott világosságot 
szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsősé-
gének ismerete Krisztus arcán (2Kor4,6). Tehát Isten 
megismerése Jézus Krisztusban az értelem, a bölcses-
ség kiteljesedése. A természet szépségétől gyökeret 
verhet a szemlélő lába – a természet, a történelem, az 
emberi közösség kegyetlensége pedig kétségbe ejt. Hol 
van ilyenkor az Isten?  Keményen próbára teszi 
hitünket és lelki-szellemi teherbírásunkat a sorsunk 
alakulása, sokszor a bennünket körülvevő emberi, 
társadalmi valóság. Nem vagyunk ezzel egyedül. Az 
Ószövetség kegyes emberei, a zsoltárok, Jób könyve 
szerzői ezt fogalmazzák meg. Mi az Újszövetség felől 
keressük a választ. Nos, Isten ott van velünk, felismer-
hetjük a dicsőségét az értünk emberré lett Jézus szen-
vedő arcán: ecce homo, íme, az ember! és felismerjük  
a Feltámadott „Békesség nektek” szavában, meg a 
„missziói parancs” záradékában: Velünk van „minden 
napon a világ végezetéig”. Mindenütt, ahol ketten vagy 
hárman együtt vannak az ő nevében. De velünk marad, 
mint aki igényt tart időnkre, erőnkre, szeretetünkre: 
Amit megcselekedünk eggyel a legkisebbek közül, vele 
tesszük meg. Ő szól minden szenvedő embertársunk 
szavaival. Fájdalmas miértjeinkre mégsem a mások ha-
sonló szenvedése, hanem a Feltámadott a válasz. 

 
A Szentnek ismerete az értelem – mondja igénk. Az is-
mereten nemcsak rácsodálkozást, érdeklődést, értelmi 
erőfeszítést és átfogó és rendszerezett tudást ért, 
hanem annál sokkal többet. „Lakva lehet megismerni 
egymást” – a magyar bölcsesség szerint, egy fedél alatt 
élve. A Biblia nyelvén az „ismeret” ennél többet jelent. 
A Károli Gáspár bibliafordítása megtartotta ezt a 
jelentését is: „Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát, 
a ki fogad vala méhében és szűli vala Kaint (1Móz 4,1)”. 
Az ismeret együttélést jelent, teljes bizalmat, odaadást. 
Mint a házasságban. Követést a pusztai vándorlásban, 
követést a tanítványságban, sorsközösséget a 
kereszthordozásban, a bűnbocsánat közösségét a 
keresztségben, a reménység közösségét a halál és a 
feltámadás útján: a koinonia viatorumot. 
Újra benépesültek az iskolák – amennyire a járvány 
engedi. Tudást tudásra építve vezetjük gyermekeinket, 
hogy e világ dolgaiban értelmes és sikeres felnőttként 
megállják helyüket, megőrizvén józanságukat divatos, 
csalafinta és erőszakos eszmék kavalkádjában. Tegyük 
ezt az okos szó mellett kitartó példaadással is, meg 
nem feledkezve az ősi igazságról: 
 
A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme 
és a Szent ismerete az értelem (Pld 9,10) 
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…nem szégyellem az evangéliumot… 
 
 
 

Lajtos Nóra 
 

 Johannes Agricola utolsó 
meditációja 
 
 „Ott fenn a menny, s éjente én  
pompás héján pillantok át”:  
oda tartok, ha befogad, mint  
anyaföld az egyszeri halottját,  
oda tartok, hol az Isten oltogat  
újabbnál újabb fákat, oda, ahová  
nem rak fészket többé már a félelem,  
oda tartok, hol a Szőlőtőke fürt 
ujjaival megcirógat engem, hol  
ropogtatjuk a mennyei csöndet,  
oda tartok, ahol összetörik az idő,  
s mi fölseperjük mint földi szemetet,  
oda, ahol fényben mosdatom meg  
alaktalan lelkemet, ahol elszámoltat  
Isten minden gyarló tettemért,  
és én Őelőtte árny-fejet hajtok, mint a  
vízszegény fejét lehajtó tulipán, s  
Ő felemeli – mondván –, feloldoztalak,  
csak egy kicsit odébb állhatnál… 
 

Nagy Gáspár 

Kulcs-fohász 
Csikorduljon a kulcs, ha nehezére 
is esik a zárnak, meg kell 
nyílani a titkok kapujának - ! 
Hitünk ne törjön belé a zárba, 
miként a kulcs, a gyáva! 
Még hat lakat, még annyi hátra, 
mögéjük hatalmas titkok zárva. 
 
Szívünk nem dobban, 
ha szemünk lezárva! 
Rövid életünk, 
s kudarcunk is áldva, 
csikorduljon a kulcs! 
Hitünk ne maradjon árva, 
árván se sirassuk magunkat hiába  

 

 
Johannes Agricola (1490-1566 Eisleben) Luther 
munkatársa a reformáció indulásakor, a lipcsei vita 
jegyzője, később tanár Wittenbergben és lelkész 
Brandenburgban. Német közmondások gyűjtője, az 
augsburgi interim (cuius regio…) egyik kidolgozója. 
Énekeskönyvünk 75.sz énekének szerzője. 
 
 
 
Szigeti Lajos: 
 
Üdv 
 
Jókedvében teremt az Isten  
lélekzendítő szépet  
– remekművet a Mester.  
 
Ott a boldogság,  
ahol te vagy –  
kíván testem-lelkem. 
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gyülekezeti élet 
 

Kevés alkalom, sok résztvevővel... 
 

Az idei év – mint ahogyan az élet más területein is – rendkívüli módon alakult. Egyrészt 
tavasztól, ahogyan ezt jeleztük is előző számunkban, elmaradtak a személyes részvétellel járó 
istentiszteletek, gyülekezeti programok. Az istentiszteleteket igyekeztünk online térben 
elérhetővé tenni, elsősorban a gyülekezet youtube csatornáján (a webhely címe megtalálható 
a legutolsó oldalon), de ez nem mindenki számára elérhető. Voltak olyan vasárnapok, 
melyeket a Tolna Táj Televízió rögzített, és felvételről leadott. Ezt a jövőben is igyekszünk 
folytatni, így érdemes követni a televízió vasárnapi (elsősorban délután fél 3-tól kezdődő) 
adásait. Máshonnan is elérhetőek voltak istentiszteletek televízióban, rádióban, melyeket 
sokan követtek. A hittanórákat (a többi órához hasonlóan) szintén online tartottuk meg. 
Pünkösdtől azonban újra kezdődhettek a vasárnapi istentiszteletek. Ezeken az 
istentiszteleteken továbbra is a Védekezési Szabályzatunknak megfelelően kézfertőtlenítéssel, 
szájat és orrot eltakaró maszkban vehetünk részt (kivételt képeznek a szolgálattevők). 

Ősztől a hittanórák is elindultak, ha néhol döcögve is. Talán többen is hallottak hírt arról, 
hogy mind a Gimnáziumban, mind pedig az Általános Iskolában egy-egy osztály karanténba 
kényszerült egy-két hétre, de hála Istennek, az oktatás rendje normál menetben tudott tovább 
folytatódni. A szokásos őszi hittanos hétvégénket azonban elhalasztottuk. Reménység szerint 
egy tavaszi hétvégén be tudjuk pótolni. 

A bibliaórás Testvérekkel megbeszéltük, hogy amíg ilyen magas az új fertőzések száma, 
nem indítjuk el az alkalmakat. 

Örömmel adunk hírt arról, hogy a gyülekezet tavaly beadott pályázata „Bonyhádi Nyári 
Esték” címmel nyár közepén elfogadásra került, és a nyár végén elindult. Az eddigi 
alkalmakról külön írásban számolunk be, de nagy öröm számunkra, hogy sokan vettek részt 
ezeken a programokon. Az idei utolsó – a projekthez kapcsolódó – programunk október 18-án 
lesz, a plakát az utolsó oldalon megtalálható.  

A hidasi gyülekezetben október 18-án, délelőtt 9 órától tartjuk meg a tavasszal elmaradt 
konfirmációi ünnepi istentiszteletünket, előtte szombaton 16 órakor lesz a vizsga. Idén Forray 
Gergő, Tóth Luca és Palov Ilona állnak meg az oltár előtt, hogy bizonyságot tegyenek hitükről. 
Bonyhádon nem sikerült ősszel elindítani a 
felkészülést, így tavasszal tervezzük a 
konfirmációi ünnepet. 
 
Szeptember 26-án Nagybörzsönyben iktatták 
be Barcsik Zoltán lelkészt, akit az ottani 
gyülekezet lelkészéül megválasztott. Erről az 
evangelikus.hu honlapon beszámoló is 
készült. 
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gyülekezeti élet 
 

Sikeres Tanévre hangoló 
...hogy örömmel kezdődjön az év 

 
Van olyan, amikor egy lelkes 

tervező csapat a megvalósításkor döbben 
rá, mennyien meghallották a hívó szót, és 
mennyien vettek részt akár önkéntesként, 
akár résztvevőként a megálmodott 
programon. Így történt 2020. augusztus 
30-án, vasárnap délután is, amikor a 
bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 
Általános Iskola udvarán több mint 200-
an regisztráltak.  

A Bonyhád-Hidas-Kismányoki 
Evangélikus Egyházközség „Bonyhádi 

Nyári Esték” című programsorozatának első állomása – az elkezdődő második járványhullám 
ellenére is – jól sikerült, hiszen sokan 
örömüket lelték az egyes 
gyerekprogramokban, illetve a népzenei 
táncházban. A rendezvényt sokan 
segítették önkéntes munkájukkal, vagy 
éppen felajánlásukkal. Köszönet az 
iskola dolgozóinak, tanítóinak-
tanárainak, a rendezvény szervezőinek, 
köszönet a Tévich családnak, valamint 
Alföldi Juditnak. És persze köszönet a 
Menyegző Társulatnak is.  

A beköszöntő után Aradi András 
lelkész gondolatai hangzottak el Nóé 
története alapján.  

Ezt követően hét állomáson próbálhatták ki ügyességüket a jelenlévő gyerkőcök. 
 



8 
 

Az állomások sorrendben a következők 
voltak:  
1. Hurkolda, ahol a szálakat lehetett 
kedvünk, vagy szépérzékünk szerint 
szőni 
2. Nóé-sarok, a bibliai feladatok 
tárháza 
3. Bátorság-próba és Trambulin, ahol a 
fizikum határait lehetett próbára tenni 
4. Labda-ház, azaz ügyességi 
labdajátékok minden helyzetben 
5. Csillám-tetkó, ahol csak a fantázia 
szab határokat 

6. Aszfaltrajz, ahol a színek elevenednek meg formákban 
7. Iszodaaa, ahol rájöhetünk: inni nem is 
olyan könnyű. 

Ezen felül mindenki hozhatott 
otthonról kedvenc szörpöt, melyet aztán 
közfogyasztásra bocsátottunk.  Ehhez 
már csak jutalomként társult a fagyi. 

A jó hangulatú, sokszínű program 
után a Menyegző Társulat csapott a 
húrok közé. Egyrészt közelebbről 
megismerhettük a magyar népzenei 
együttesek érdekes hangszereit (koboz, 
citera, tekerőlant, kecskeduda, hegedű), 
majd pedig somogyi és tolnai 
tánclépések elsajátítása következett. 

 
Jól elfáradva, sok élménnyel zártuk le ezt a 

napot. 
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gyülekezeti élet 
 

Szüreti sváb utcabál 
...ahol a vidámságé a főszerep 

 
Talán mondanom sem kell, hogy mifelénk a német szó nem idegen. Hiszen Bonyhádon és 

környékén sokan nőttek fel német ajkúként, vagy éppen német családnévvel. Így történhetett, hogy 
40 évvel ezelőtt alakult meg a német nemzetiségi kórus, mely idén, szeptember 19-én ünnepelte ezt a 
szép évfordulót.  

A Bonyhád-Hidas-Kismányoki Evangélikus 
Egyházközség „Bonyhádi Nyári Esték” 
programsorozatának második alkalmaként 
adódott az ötlet, hogy ezt az ünnepet egy vidám, 
jó hangulatú utcabállal zárjuk le. Az előzetes 
munkálatok során rajzolódott ki az az elképzelés, 
hogy a bonyhádi Kaszinó tér megfelelő helyszín 
egy ilyen vidámság lebonyolítására. A helyi 
Művelődési Háztól sok-sok segítséget kaptunk, 
mint ahogyan az Önkormányzat Bonycom cégétől 
is. Padok, asztalok várták az előzetesen regisztrált 
vendégeket, hogy este 6-tól elinduljon a zene. A 

városlődi Johann’s Kapelle volt az az együttes, amelyik a „sváb” talpalávalót húzta, pontosabban 
fújta. Emellé persze nem hiányozhatott egy 
jó hideg sör sem, mint ahogyan a harapnivaló 
is elérhető volt. A programon jelenlévő 
gyerekek is kipróbálták a tánclépéseket. 

Éjszakába nyúlóan hangzott a zene, 
táncoltak „ifjak és vének”. Ahogyan az elején 
Aradi András lelkész a zsoltárost idézve 
elmondta: a vidámság, a zene, a tánc is lehet 
Isten dicsőségére. 

Köszönjük Juhász Józsának és a 
Művelődési Ház dolgozóinak, Karl Ákosnak, 
Alföldi Juditnak, Farkas Attilának, a 
rendezvény szervezőinek, valamint a 
Gimnáziumnak, hogy segítették a program lebonyolítását. 
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Heti szolgálati rend 
 

Nap Időpont Helyszín Korcsoport Tartja 

Hétfő 07.45-08.30 Petőfi iskola Közös áhítat Schaller Bernadett 

Hétfő egész nap Petőfi iskola hittanórák Schaller Bernadett 

Kedd egész nap Petőfi iskola hittanórák Schaller Bernadett 

Szerda 15.45-16.30 Hidas 3.-5. évf. hittan Aradi András 

Szerda 16.45-17.30 Hidas 7-8. évf. hittan Aradi András 

Csütörtök 08.55-09.40 Hidas 1. évf. hittan Aradi András 

Csütörtök 10.55-11.40 Széchenyi iskola 7. évf. hittan Aradi András 

Csütörtök 11.50-12.35 Széchenyi iskola 3. évf. hittan Aradi András 

Csütörtök 12.45-13.30 Széchenyi iskola 4. évf. hittan Aradi András 

Csütörtök 13.30-14.15 Széchenyi iskola 6. évf. hittan Aradi András 

Péntek 09.55-10.40 Széchenyi iskola 5. évf. hittan Aradi András 

Péntek 10.55-11.40 Széchenyi iskola 8. évf. hittan Aradi András 

Péntek 13.30-14.15 Széchenyi iskola 2. évf. hittan Aradi András 

Péntek 14.25-15.10 Széchenyi iskola 1. évf. hittan Aradi András 

Péntek 17.30-19.30 Bonyhád, gyül.-i terem Kórus próba Hevér László 

 
A bibliaórákat a járványhelyzetre való tekintettel szüneteltetjük. 
 

 
Néhány információ az október 18-i programhoz: 

 
- A koncert ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, melyet a bonyhad@lutheran.hu 
email címen, vagy a +36208243574-es telefonszámon lehet jelezni (Név és létszám) 
- Csak maszkban lehet részt venni a koncerten 
- az egy háztartásban élőkön kívül megfelelő távolságra lehet a padokban elhelyezkedni, 
ebben gyülekezeti tagjaink segítenek 
- a bejáratoknál kézfertőtlenítésre van lehetőség 
- A koncertet követően borkóstolóra várunk mindenkit a Gyülekezeti Házban, 
borkorcsolyával. A borkóstolóhoz Bonyhád címeres üvegpoharakat gyülekezetünk 
Alapítványa 1.000 Ft kaucióért biztosít, melyet visszaadunk, de a poharat haza is lehet vinni. 
Ekkor az összeggel az Alapítványt támogathatjuk. Szeretettel várunk mindenkit! 
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Istentiszteleti rend 

Minden vasárnap: 
Hidas: ½ 9 óra 

Bonyhád: 10 óra 
Kismányok: ½ 12 óra 

Bonyhádon: 
 - minden hónap első vasárnapján úrvacsorai  
    istentisztelet,  
 - minden hónap harmadik vasárnapján de.  
         10-től német nyelvű istentisztelet, 
         du. 4-től családi istentisztelet 
         (legközelebb november 15-én). 
 

Kismányoki evangélikus templom orgonája  Hidason: minden hónap 2. vasárnapján úrvacsorai 
 istentisztelet. 
Alsónánán: minden hónap első vasárnapján délután  
3-tól istentisztelet. 

 

Egyházfenntartói járulékot, adományt az eddig megszokott módon személyesen istentisztelet előtt vagy 
után Lehmann Györgyné pénztárosunknál és Jenei Józsefné gondnokunknál lehet befizetni, másrészt 
átutalással vagy banki befizetéssel lehetséges a Hungária Takarék bankfiókjában az alábbi számlaszámra 
(Bonyhád-Hidas-Kismányoki Evangélikus Egyházközség; Számlaszáma: 71800013-11141187) a befizető 
nevének és az összeg céljának pontos megjelölésével. Ezenkívül irodánkban Horváth Z. Gábornál, a 
gyülekezet adminisztrátoránál szintén be lehet fizetni ezeket az összegeket.  
 

Elérhetőségünk: 
Evangélikus Lelkészi Hivatal  
Irodavezető: Horváth Z. Gábor 
7150 Bonyhád, Dózsa Gy.u. 67. 
Tel.: 74/452-975 (csak hivatali 
időben) 
Email: bonyhad@lutheran.hu 
Honlap: bonyhad.lutheran.hu 
Facebook oldal: 
@bonyhadigyulekezet/ 
 

Aradi András lelkész 
7150 Bonyhád, Dózsa Gy. u. 34. 
Tel:  20/824-3574 
Email: andras.aradi@lutheran.hu 
 
youtube.com csatorna: 
https://www.youtube.com/chan
nel/UCRnOYER5YSlZutKhJX6pEa
w 

György Ferenc felügyelő 
Tel.:  20/824-6953 
Email:  gyferi59@gmail.com 

 
Krähling Dániel nyugd. lelkész 
Tel.:  20/824-52-29 
Email: 46lupus0103@gmail.com 
 

 

A Kisharang a Bonyhádi Evangélikus Gyülekezet belső használatra szánt, ingyenes időszakos körlevele. Utcai 
terjesztésre nem kerül. Szerkeszti: Aradi András és Krähling Dániel. 

 


