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A lelkipásztor  felesége,  a  szin-
tén teológiát végzett Zsuzsanna 
másfél  évnyi  lelkészi  szolgá-
lat  után  került  gyesre,  előbb 
Abigéllel  (6  éves),  majd  Elza 
Irénével  (4,5  éves),  s  most 
Mátyás Filemonnal  (15  hónap) 
van otthon.

– Hogy került Kárpátaljáról 
Magyarországra?
– Édesapám szobafestő, édes-

anyám eladó volt, nagyszüleim 
a mezőgazdaságban  dolgoztak. 
Ungváron  születtem  1976-ban, 
de  a  tizenkét  kilométerre  lévő 
Gálocson  nőttem  fel.  Ebben  a 
szlovák  határhoz  közeli  falucs-
kában  jártam ki  a  négy  elemit, 
majd  a  szomszédos  Sislócon 
végeztem  el  további  hat  osz-
tályt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei  Csengeren  1992-ben 
indítottak  egy  református  osz-
tályt  a  helyi  gimnáziumban, 
kizárólag  kárpátaljai  diákok 
számára, ahova én is jelentkez-
tem. A tanulással és az eredmé-
nyekkel,  hála  legyen  Istennek, 
soha nem volt gondom.

– Sorsa alakulásában ezek 
szerint jókora szerepe volt a sze
rencsének is…
–  Nem  egészen.  Visszanézve 

eddigi életutamra, egyértelmûen 
Isten  gondoskodását  látom 
ebben.  Sok  mindent  kaptam 
Tőle már gyermekkoromban is. 
Édesanyám intellektusát, szüle-
im  kötelességtudását,  nagyma-
mám  kitartó  református  hitét, 
csengeri  osztályfőnökömet, 
Balogh Györgynét,  csupa  olyan 
ajándékot  fentről,  amelyek 
formálták  személyiségemet. 
Egyértelmû  tehát,  hogy  az  utat 
Isten  jelölte  ki  számomra. Már 
tizenévesen, nagymamám kezét 
fogva jó kedvvel jártam el kicsi, 
de szép templomunkba, megje-
gyeztem  a  falakon  lévő  igéket. 
Hosszú  idő  után  én  voltam  a 

gyülekezet egyetlen konfirman-
dusa.  Majd  a  gimnázium  előtt 
részt  vettem  egy  evangelizáci-
ós  táborban Kárpátalján, amely 
fordulópontot  jelentett  az  éle-
temben. Ott éreztem meg, hogy 
az  Úrnak  szándéka  van  velem, 
ott  tértem  meg.  Néhány  évvel 
később  lelkészi  elhívásom  is 
megkaptam Tőle.

– A Károli Egyetem Hittu
dományi Karán végzett. Öt év 
teológia, két külföldi ösztöndí
jas év, három nyelv ismerete, 
doktori cím, egyetemi adjunk
tusság. Nem egy általános lelké
szi pályafutás.
–  A teológia  tudományát 

szeretem,  a  nyelveket  lassan 
felejtem,  a  doktori  címtől  nem 
lettem  más  ember,  a  teológu-
sokkal  könnyen  megértem 
magam.  Nincs  ebben  semmi 
különös,  Isten  ajándékai  ezek. 
A teológián is hatékonyan tanul-
tam. Magabiztosságom  egyszer 
azonban,  hála  Istennek,  meg-
ingott.  Harmadéven  volt  csen-
geri  lelkészemet  kértem,  hadd 
prédikálhassak  ott.  Azt  köve-
tően  váltig  nyúztam,  mond-
jon  véleményt.  Bölcsen  hall-
gatott,  de  a  felesége  értékelte 
az  elhangzottakat:  „unalmas, 
hosszú,  nincsenek  összefüggé-
sek,  szóval  se  füle,  se  farka 
az  egésznek.”  Nagyon  elked-
vetlenített,  de még  intenzívebb 
tanulásra  ösztönzött.  Ekkor 
kezdtem  el  Ravasz  Lászlót 
tanulmányozni,  s  foglalkozni 
az  igehirdetés  tudományával. 
A záróvizsgát követően két évig 
külföldön  tanulhattam,  előbb 
Belfastban,  majd  Utrechtben. 
Az  egyetemen  2003-tól  tanítok 
gyakorlati  teológiát,  és  szin-
tén  2003-tól  lelkész  is  vagyok. 
Nem  állhatnék  nyugodt  lélek-
kel  a  katedrán,  ha  nem  ismer-
ném  a  gyakorlatból  azt,  amiről 
beszélek.  Ugyanakkor  mindazt 
kipróbálhatom a valóságban  is, 
amiről  hallgatóimnak  mesélek. 
A kettő  jól  kiegészíti  egymást. 
Disszertációmat a retorika és az 
igehirdetés  kapcsolatáról  írtam 
2009-ben.

– Az évszázados hagyomá
nyokkal rendelkező Budai 
Református Gyülekezet beosztott 
lelkésze 2003 augusztusában 
lett. Itt egy fiatal lelkészcsapat 
tevékenykedik, évi száz eske
tés, majdnem ennyi keresztelés, 
magas színvonalú kulturmis

szió, félezer fős vasárnapi isten
tisztelet, egyéb fővárosi lehetősé
gek. Miért váltott?
– Körülbelül egy éve érkezett 

számomra  egy  jelzés  Istentől, 
hogy  tovább  kell  mennem. 
Nem  éreztem  rosszul  magam 
Budán,  nem  volt  külső  kény-
szer, ez inkább egy belső érzés 
volt. Érdekes módon ősszel egy-
mást követő két napon érkezett, 
előbb  Csepelről,  majd  Érdről 
egy-egy  megkeresés.  A szívem 
Csepelhez  húzott.  Mások  is 
Csepelt  javasolták,  nagy  jövőt 
ígérő gyülekezet lehetősége lát-
szott  benne.  Az  érdiek  is mást 
akartak  lelkésznek.  Szóval, 
emberileg  elég  lehetetlennek 
tûnt  a  helyzet.  Békességem 
mégsem  volt,  és  itt  a  gyüleke-
zetet  sem  ez  jellemezte.  Azért 
mert Isten mást akart, s nagyon 
egyértelmûen,  direkt  módon 
szólított meg. Isten üzent, hogy 
„ne  magamnak  kedveskedjek”, 
hanem bízzak Benne és  legyek 
engedelmes  eszköze.  Biztos, 
hogy  ez  nem  a  véletlen  mûve, 
hogy minden úgy alakult, hogy 
ma Érdligeten lehetek lelkész, s 
együtt örülhetünk a gyülekezet-
tel  Isten  csodálatos  dolgainak 
és  vezetésének.  Biztos  vagyok 
benne,  hogy  ez  Isten  akarata, 
és  Neki  célja  van  itt  mindnyá-
junkkal.

– Mit is kívánhatnánk befe
jezésül? Lelkész Úr, legyen hite 
és szándéka szerint – szóljanak 
a mindennapok Jézus nagysá
gáról, teljen meg a gyülekezet 
fiatal családokkal és gyermeke
ikkel, akiket mindig nyitott ajtót 
és nyitott szíveket találnak itt! 
(További  információ  a  gyüle-

kezetről  és  lelkészéről  a  www.
erdligetiref.hu  oldalon  olvasha-
tó.)  Vizsy Ferenc

Isten akarta, hogy Érdligeten legyek lelkész
A három helyi református 
lelkipásztor közül ketten is 
érdi szolgálatuk 30 éves 
évfordulójára készülnek, 
míg a harmadik lelkész 
alig pár hónapja foglal-
ta el itteni hivatalát. Dr. 
Literáty Zoltán 35 éves, 
kárpátaljai születésû 
egyetemi oktató, lelkész. 

Dr. Literáty Zoltán érdligeti refor-
mátus lelkipásztor
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helyi társadalom

Váratlan  sajtótájékoztatót  tar-
tottak  a  helyi  szocialisták  a 
múlt heti közgyûlés után, mert 
azt  ott  elhangzottak  közül 
többet  kifogásoltak.  Például, 
a  sírhelyek  árának drasztikus 
emelését,  a  buszbérlet-  és 
jegyárak  drágulását,  a  helyi 
adórendszerek módosítását.
A Polgárok Háza üléstermé-

ben  megfordult  az  ülésrend, 
az újságírók ültek az asztalnál 
és a helyi szocialisták a szék-
sorok  között,  de  így  is  lehe-
tett  olvasni  a  sorok  között… 
BakaiNagy Zitát  az  érdi 
MSZP-szervezet  elnökét  és 
Szûcs Gábor  bizottsági  tagot 
a  „tegnapi”  közgyûlés  ihlette 
meg szólásra.

– Kifogásoljuk, hogy az Érdi 
Közterület  Fenntartótól  tíz 
alkalmazottat  bocsájtottak  el, 
valamint az is, hogy az iskolák 
osztálylétszámát  az  eddigi-
ekhez  képest  tíz-húsz  száza-
lékkal megemelték,  például  a 
Kós  Károly  iskolában  negy-
venegy fős osztályt is engedé-
lyeztek!  Azt  is  kifogásoljuk, 
hogy  a  temetői  sír-  és  urna-
helyek  megváltásának  díját 
drasztikusan,  átlagban  ötven 
százalékkal  emelték,  azzal  az 
indokkal,  hogy  2009  óta  nem 

volt ármozgás… Mi a pénzügyi 
bizottságban  javasoltuk,  hogy 
az infláció mértékével arányo-
san változzon, de ezt a Fidesz 
leszavazta.  Azzal  sem  értünk 
egyet, hogy a Volán-bérlet-  és 
jegyárakat csaknem hét száza-
lékkal  megemeljék  az  infláci-
ón  felül, mert ez hátrányosan 
érinti főleg a munkavállalókat. 
Javasoltuk, hogy azt a néhány 
millió  forint  pluszkiadást  az 
önkormányzat  ez  évben  vál-
lalja  át.  Azt  sem  értjük,  hogy 
például  az  ingatlanadó  ren-
deletnél  –  amely  szerintünk 
igazságtalan,  mert  nem  veszi 
figyelembe  többek  között  az 
épület  korát  –,  nem  történt 
még meg  az  érdemi  felülvizs-

gálat  az  igazságosság  és  az 
arányosság  jegyében,  hisz 
nem  tartalmaz  olyan mentes-
séget,  ami  egyébként  szoci-
álisan  járna  a  tulajdonosok-
nak,  viszont  csaknem  félszáz 
épületet bevontak az adómen-
tesség körébe. Szeretnénk azt 
is,  hogy  a  helyi  adórendele-
tet  a  jövőben  két  fordulóban 
tárgyalják  meg  és  ezt  rögzít-
sék  a  Szervezeti  Mûködési 
Szabályzatba – foglalták össze 
mondandójukat  a helyi  szoci-
alista vezetők.  T.L. 

Közgyûlés utáni szoci-kifogások

Drága sírhely, jegyár  
és magas osztálylétszám…

Szûcs Gábor és Bakai-Nagy Zita a sajtótájékoztatón
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Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

Érdi Polgárőrség	 06-23/374-459	
	 06-30/621-2596

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

Érd Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal	 06-23/365-132

Szakképző  
iskolai felvétel

A Kós Károly Szakképző Iskola  
9-10 osztályos bizonyítvánnyal  

és szakképzettséggel rendelkező,
maximum 20 éves fiatalok számára 

felvételt hirdet

•	 	a	fiatal	felnőttek	érettségire	felkészítő	
nappali	tagozatára

Érettségivel rendelkező, maximum  
20 éves fiataloknak:

•	 ruhaipari	technikus
•	 autószerelő	szakképzésre

Jelentkezési határidő:		
2011.	július	18.

A	képzéseket	csak	megfelelő	számú	
jelentkező	esetén	indítjuk.

Információ  
és jelentkezési lap kérhető:  

Kós	Károly	Szakképző	Iskola	
	 	 	 	

2030	Érd,	Ercsi	út	8.
Telefon:	06-23/365-531,	365-501

E-mail:	kos.erd@hawk.hu
Honlap:	www.kos-erd.hu


