
 

 

 

 

 

 
 

 

Nt. Véghy Elek 

 

Károly *1927 - †2013 

"Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam" 
2 Tim 4,7-8 

A Csákvárt tartott 2013. hittudományi és vezetöségi tanácskozásunkon tájékoztattak nt. Véghy Elek Károly 

ref. lelk úr elhúnytáról, aki Salzburgban, Felső-Ausztria, Tirol és Vorarlberg vidékén végezte egykori 

lelkigondozói szolgálatát az 1956-os magyar menekültek között.   

Szomorú kötelességünknek teszünk eleget, amikor utólag Szolgálatunk honlapján közreadjuk e 

megemlékezést. Véghy Elek Károly nagygazdálkodó családban született 1927. október 26-án 

Szentgyörgyvölgyön, Véghy Elek és Németh Gizella református szülők gyermekeként. Ketten voltak 

testvérek. A csurgói református gimnáziumban érettségizett, majd Pápán kezdte hittudományi tanulmányait 

és 1953-ban Budapesten szentelték lelkipásztorrá. Bécsben 1961. decemberében kötött házasságot Májer 

Évával.   

Első szolgálati helyei Győr, Balatonkenese és Hajmáskér. Lelkigondozó tevékenységet végzett 1957-től az 

ausztriai menekülttáborokban. Visszaemlékezéseit a Salzburgi Magyar Kör honlapja http://www.salzburgi-magyar-

koer.org/index.php?option=com_content&view=article&id=203%3Asalzburg-es-1956&catid=27%3Apast&lang=hu a Magyar Nemzetben megjelent cikk alapján 

közölte . Istentiszteletet, bibliaórát tartott a menekülteknek a salzburgi lágermunka során. A táborokban 

ökumenikus összejöveteleket is rendezett: Véghy nt úr közös bibliaórát tartott Mihályfi János r. kat. atyával. 

A bibliaórákat különböző programok kísérték, így például régi magyar népdalokat és más zenét is hallgattak. 

Véghy nt úr munkája legszomorúbb pillanataiként említette a főként Európán túlra kivándorló magyarok 

csoportjainak elbúcsúztatását, zászlószentelését. Az Ausztriai Református Egyház gyülekezeti 

lelkipásztoraként szolgált Bludenzben 1970-től, ahol német nyelven látta el szolgálatát 1982-es 

nyugdíjbavonulásáig. Attól kezdve Salzburgban élt, majd 2004-ben feleségével együtt visszatelepült 

Magyarországra. A soproni Szent Benedek idősek otthonában ápolták, felesége 2013. február 17. itt 

meghalt. Nt Véghy egészségi állapota ez után rohamosan leépült és 2013. július 10-én visszaadta lelkét 

Teremtőjének.  

Nyugdíjas éveiben támogatta mind a nemesdédi, mind a marcali református gyülekezetet és 1984-től jó 

barátságban volt a marcali Horváth családdal. Gyászolja nevelt lányuk Rozmán Krisztina. Végakarata 

szerint szülei mellé temették a nemesdédi református temetőben július 18-án Bartha Attila marcali ref. 

lelkipásztor szolgálatával és Zajzon Istvánné ref. lelk. közreműködésével.  

Nyugodjék békében, emlékezete legyen áldott.   
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