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Az ünnepi alkalommal a litur-
gikus eseményen a gyerme-
kek és a fiatalok szolgáltak és 
Istent dicsőítő énekeket adtak 
elő gitárkísérettel. A szószékről 
a központi egyház által arra 
a napra rendelt ige felolvasá-
sa után a 71 esztendős Ittzés 
István lelkipásztor az isteni 
és az emberi szeretet közöt-
ti lényegi különbségről prédi-
kált. A nyugdíjasként is aktív, 
evangelizációs munkát végző 

lelkész személyes életéből vett 
példákon keresztül és az érdi 
gyülekezetben töltött 32 évnyi 
tapasztalattal is alátámasztva 
beszélt arról, hogy az isteni sze-
retetnél nincs nagyobb, hogy 
ahol ez nincs, ott megtelepszik 
a bûn. Az ember szíve gyak-
ran olyan, mint egy réztekercs, 
nem több, mint rideg tárgy, holt 
elem, de ha erőtérbe helyezzük, 
akkor megindul benne az áram, 
fogyasztót lehet rákapcsolni, s 

kigyullad a fény is. Az emberi 
szív számára az isteni szeretet 
az az erőtér, amelynek hatására 
az emberben is elindul az áram. 
Ehhez pedig hit kell, elkötelező-
dés. A krisztusi hit mértékegysé-
ge a szeretet. Persze a feléledő, 
áramló szeretet önmagában még 
nem minden, a szeretetáramnak 
nem önmagunkba visszatérően 
kell keringenie, hanem mások 
felé kell irányulnia. Annyira 
mindennapi, hogy az emberek 

elsősorban önmagukat szeretik, 
s ettől a hibától nem mentes 
a keresztény ember sem. Nem 
egyszer látható, hogy a Krisztus 
hitében, Krisztus szeretetéért a 
templomba járó ember hazafelé 
menve már nem veszi észre a 
segítségre szoruló embertársait. 
Ez azért van, mert elsősorban 
önmagát szereti, s nem hagyja 
magát teljes egészében áthatni 
az isteni szeretettől. A világban 
tapasztalható gondok is ebből a 
mérhetetlen önzésből származ-
nak, s a hitetlenség eluralkodott 
a világban. Az ember nem szü-
letik hívőnek, hanem az Isten 
iránti elköteleződése által, alá-
zatával azzá válik, befogadójá-
vá az isteni szeretetnek, amely 
végtelenségét azzal mutatta 
meg, hogy a földre küldte és 
feláldozta egyetlen fiát, hogy 
mindannyiunk megváltója 
legyen. A papi hivatást ellátó 
embereknek az a küldetésük, 
hogy minden emberrel megis-
mertessék a mindent átható sze-
retet mibenlétét, mert szerinte 
a lelkész egy „mécses, amely 
megvilágítja az Istenhez vezető 
utat”.

Az ünnepi közgyûlésen Pálfy 
Ferenc, a gyülekezet felügyelője 
vetített képek segítségével idéz-
te fel a 60 év történetét. Az első 
evangélikus igehirdetéseket 
1930-ban kezdték meg Érden, 
s innen számítható Luther érdi 
követőinek története. Először a 
tordasi anyagyülekezet szórvá-
nyaként, majd fiókegyházköz-
ségeként mûködtek. Már 1934-
ben megszerezték a gróf Károlyi 
Imre által Érden parcellázott föl-
dekből azt a telket, amelyen ma 
templomuk áll. A saját temp-
lom építését az is indokolta, 

Hatvan éve szentelték fel a templomot

Húsz éve lelkipásztor Ittzés István
Az érdi evangélikusok október 23-án a Thököly utcai templomuk felszentelésének 
hatvanadik és három éve nyugállományba vonult lelkészük, Ittzés István pappá 
szentelésének huszadik évfordulója tiszteletére ünnepi közgyûlést tartottak, ame-
lyet szeretetvendégség követett.

hogy a ’40-es évek elejére lét-
számuk 250 főre növekedett, 
így Tordastól elszakadva 1944 
szeptemberétől önálló egyház-
községgé váltak. Külföldi segély-
ből és a hívek támogatásából az 
1949. évi alapkőletétellel meg-
indultak a kivitelezési munkák. 
A templomot 1951. május 27-én  
szentelték fel, a kezdetektől 5. 
lelkészük szolgálata alatt. Az 
1957-től épülő lelkészlakás  
1962-ben félkész állapotba ke-
rült, de teljes egészében csak 
1990-ben adták át. Az 1991-ben 
az érdi evangélikusok gyüleke-
zetébe lelkészként beiktatott 
Ittzés István áldásos tevékeny-
sége révén az akkor már évek 
óta lelki vezető nélkül lévő 
gyülekezet számban is gyors 
növekedésnek indult, s a 450-
500 fős közösség számára 1990-
ben már elengedhetetlenné vált 
a templom bővítése. 1993-ban 
Bán Ildikó kántor vezetésével 
megalakul a kórus, 2001-ben 
elkészül a kétmanuálos, nyolc-

regiszteres orgona, 2007-ben 
pedig oltárt építettek a helyi 
lutheránusok. Az egyház tör-
vényei szerint lelkészeiknek 65 
éves korban nyugállományba 
kell vonulniuk. A püspöki enge-
déllyel tovább szolgáló, mérnöki 
munkáját, mûvezetői beosztá-
sát Isten hívására 46 éves korá-
ban papi hivatásra váltó Ittzés 
István helyett a Nyíregyházáról 
érkezett Labossa Pétert a gyüle-
kezet 8. lelkipásztoraként 2008 
októberében iktatta be hivatalá-
ba Fabinyi Tamás püspök.

Az érdi evangélikusok szeré-
nyen ünnepeltek. Nem elődeiket, 
nem magukat, nem is a templo-
mukat éltették, hanem kivételes 
alkalomnak tekintették a kettős 
évfordulót: hálát adni Istennek, 
aki az egyházvezetők által az 
1980-as években holt gyülekezet-
nek minősített hívek egy csoport-
jából hitben és létszámban is erős 
közösséget formált, eszközként 
használva lelkészt, presbitert és 
kántort egyaránt. Vizsy Ferenc

Ünnepi istentisztelet (Ittzés István, Labossa Péter, Labossáné Kõvágó Anita) 
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Az elsõ templom az 1951. évi felszenteléskor

helyi társadalom

Mindenszentek alkalmából
2011. november 1-jén 15 órakor
az Ercsi úti temető ravatalozójánál

gyertyát gyújtunk elhunyt szeretteinkért…

„Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.”
 (Kosztolányi Dezső)

Erdélyi-Takács István református lelkész
Hajdu Ferenc római katolikus plébános

Labossa Péter evangélikus lelkész
Szabó Mihály görögkatolikus paróchus

 imádkozik halottainkért.

Meghívó
Az Érdi Ipartestület tisztelettel meghívja  

Önt az újraszerveződő Egészségklub  
első összejövetelére

2011. november 7-én 17 órai kezdettel

az Érdi Ipartestület tanácstermébe.

Előadó: 
Dr. Kőszegi Gábor, 

az Érdi Szakorvosi Rendelőintézet 
főigazgató főorvosa

Az előadás címe: 
Az Érdi Szakorvosi Rendelőintézet  

bemutatása

Szeretettel vár minden érdeklődőt  
az Érdi Ipartestület!

A BioLabor tevékenysége többrétű. Nálunk talál-
ható az egyik legmodernebb elektromágneses saját-jel 
terápiás módszer, amellyel hatékony GYÓGYSZER-
MENTES KEZELÉSEKET lehet végrehajtani. Olyan saját 
fejlesztésű, a kezelt személy biofizikai szignáljait szűrő, 
számítógép vezérelt módszert alkalmazunk, amely öt 
év alatt, több mint negyvenezer személy elégedettsé-
gét érte el. Elve a természetes önregeneráció, a szer-
vezet öngyógyító képességének javítása a szervezet 
biofizikai, gyenge elektromos (és elektromágneses) 
jeleinek felhasználásával. A tudományban elismert ke-
zelési módszerünk a szervezet regenerációs képessé-
gét fokozza, így abban az esetben képes segíteni, ha 
sem gyógyszeres hatóanyag, sem természetgyógyás-
zati stb. módszerek nem jártak kellő eredménnyel. Az 
eredmények elmaradásának oka lehet, hogy a beteg-
séget kiváltó ok tisztázatlan maradt, a természetes 
regenerációs képesség elégtelen volt, illetve pszichés 
stressz gátolta vagy okozta a megbetegedést. A mi 
módszerünk ilyenkor lép előtérbe. A speciális kezelések
30-45 percesek, jellemzően 4-5 kezelés kedvező és 
stabil eredményt hoz.

Személyre szabott rekreációs kezeléseink: 
alvásminőség, szívműködés, vérkeringés, tápanyag 
emésztési folyamat, ürítés, bélműködés, fizikai ál-
lóképesség, pszichés egyensúly, idegrendszeri állapot, 
prosztata működés, menstruáció, hüvelyflóra, fo-
gantatás és potencia, gerinc és ízületek, immunitás, 
allergia, szénanátha, frontérzékenység, stb.

Amennyiben érdeklődik e kezelések iránt, java-
soljuk, vágja ki a Kupont és jelentkezzen be 2011. 
november 06-ig DÍJMENTESEN. Tegyen egy stress-
zoldó kezelés próbát, majd saját tapasztalására ha-
gyatkozva döntsön a továbbiakról! Egy kezelés díját, 
azaz 10.000 Ft-ot így elengedjük. A részvétel áru-
kapcsolás-mentes és kötelezettségmentes. 

Ha valaki viszont a szervezete állapotára kíváncsi, 
ajánljuk a BioLabor másik fő tevékenységét: a függe-
tlen orvosi viziten belüli ÁTFOGÓ DIGITÁLIS ÁLLA-
POTFELMÉRÉSÜNKET. Az E.I.S. egy korszerű, haté-
kony, különleges orvosi vizsgálóeszköz, mely néhány 
perc alatt hatalmas mennyiségű információt gyűjt a 
szervezetről, melyet mért értékekkel, szövegesen és 
3 dimenziós illusztrációval jelenít meg. Következtet-
ni tud a szervek eltérő működésére, pl. gyulladásokra, 
emésztési, keringési zavarokra. Tájékoztatást ad pl. a 
szív, a vesék, a tüdő az emésztőszervek vagy akár az 
idegrendszer funkcionális állapotáról, így hajlamokra, 
megelőzésre, vagy precíz klinikai vizsgálatok szüksé-
gességére hívja fel a figyelmet. Azáltal, hogy átfogóan 
vizsgálja a szervezetet, összefüggéseket is könnyebben 
tudnak felismerni a partnerorvosaink.

Az állapotfelmérés díja 15.000,- Ft.

Az egészségprogram a Lipótvárosi Patika 
támogatásával jött létre.

ÚJ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS AZ V. KERÜLETBEN

Gyógyszermentes kezelések és állapotfelmérések 
a BioLaborban

Észrevette már, hogy milyen csodálatos a természet? Ha a szervezetünkkel 
minden rendben van, minden nap fáradtan fekszünk le, de frissen ébredünk, 
úgy, hogy közben energiát nem vittünk be! Nem ettünk, nem ittunk. Hogyan 
történik mindez? A BioLabor ezzel foglalkozik.

www.biolabor.hu Botka Zsolt 06-20/446-4849 
1051 Bp., Hercegprímás u. 13. (Szakrendelővel szemben)

BioLabor® Kupon
értékű Kupon,

mely felhasználható 1db díjmentes, 40 perces,
„Happy Coctail” szellemi frissítő kezelésre

A Kupon csak 2011. november 06-ig
történő bejelentkezés esetén érvényes!

Tel.: 06-20/446-4849

10 000 Ft
#


