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Ribár János:

M ég mindig érkeznek kedves sza-
vú levelek, képeslapok, telefo-

nok, E-mailek az ország különbözõ ré-
szeibõl, s szerzõik nagyon melegszavúan
mondanak köszönetet a 2001. augusztus
18–19-én átélt országos találkozóért, an-
nak tartalmáért és szervezéséért.

Nagyon nagy hála töltheti el
a szívünket, hogy mi, az oros-
házi evangélikus gyülekezet
kaptuk meg ezt a csodálatos és
felejthetetlen feladatot, és Isten-
nek adunk hálát azért is, hogy –
a visszajelzések tömegébõl kö-
vetkeztetve – kielégítõ módon
oldhattuk meg ezt. De hadd
idézzem fel itt a híres latin rövi-
dítést: ,
aminek a magyar jelentése:
„Egyedül Istené a dicsõség”.
Egyedül Istennek adunk hálát a
több mint 3000 résztvevõért, a
zsúfolt templomért, az igehir-
detésekért, a zengõ énekért, az
áldott hangulatért – egyszóval,
mindenért. Egyedül Istené a há-
la és a dicsõség.

Köszönettel tartozunk azon-
ban azoknak a munkatársaink-
nak is, akik az esztendõ folya-
mán egyre jobban bekapcsolód-
tak a szervezés munkájába. Az
esztendõ elején megalakult a
legszûkebb szervezõbizottság,
és ahogy telt az idõ, a feladatok diktálta
módon fokozatosan bõvült a munkatársi
gárda. Végül két nagy létszámú csoport

jött létre, a felnõttek és a fiatalok csoport-
ja, összesen mintegy 160 testvérrel. Egy-
részt köszönettel tartozunk ezeknek a
testvéreknek, akik nem kis részt vállaltak
a szervezésbõl és a kivitelezésbõl. Állták
a vendégek áradatát, s a nap hevét, és
mindig szeretettel, törõdéssel fordultak

mindenki felé. Hihetetlenül sok munkát
jelentett az elszállásolás, a regisztráció,

az egészségügyi gondosko-
dás, a mindenórás törõdés, de a pólók, jel-

vények, könyvek kínálása, és bármiféle
szolgálat – mindezekért lapunk ezen elsõ
oldalán is köszönetet mondunk minden
kedves érintett testvérünknek.

Másrészt köszönettel tartozunk a he-
lyi gyülekezet sok tagjának is. Egyrészt
az elõzõleg befutott adományokért, más-

részt pedig a vasárnapi isten-
tiszteletért. A zsúfolt templom-
ban egyetlen egy módja mégis
volt megállapítani, hogy az
orosházi gyülekezet is szép
számmal vesz részt az országos
találkozón. Ugyanis az isten-
tiszteletünk kezdetéhez meg-
tartottuk a csak nálunk megszo-
kott fennálló éneket, és az oltár
elõtt állva meghatódva éltem át,
hogy a rajtunk kívül majdnem
senki által nem ismert, csak itt
honos éneket zengi a gyüleke-
zet – mármint az orosházi gyü-
lekezet. Tervezzük karácsonyra
megírni a találkozó történetét,
hogy ezzel is megörökítsük ezt
a hallatlanul nagy jelentõségû
eseményt.

Istennek legyen hála és di-
csõség, mert egyedül Övé a di-
csõség!

A szervezõknek, a gyüleke-
zet érintett tagjainak pedig
meghatódott köszönet mind-

azért, ami itt történhetett 2001. augusztus
18–19-én, városunkban, templomunk-
ban, intézményeinkben, és legfõképpen –
a szívekben!

S. D. G. – Soli Deo Gloria

az
étkeztetés,



Ribár János:

A z Orosházi Evangélikus Egyház-
község vezetõsége továbbra is ra-

gaszkodik ahhoz, hogy a reformáció ün-
nepét annak napján, azaz október 31-én,
délelõtt is ünnepelje a gyülekezet. Ez a
legtöbbször azért gond, mert csak ritkán
fordul elõ, hogy október 31. vasárnapra,
azaz munkaszüneti napra essék. A mun-
kahelyek viszont nem lehetnek engedé-
kenyek az alkalmazottaikkal kapcsolato-
san, ezt is megértéssel kell fogadnunk.
Ám abban is biztosak vagyunk, hogy sok-
kal többen tudnák megoldani a délelõtti
istentiszteleti látogatást, mint ahányan
azt teszik.

Felmérhetetlenül hatalmas szellemi
kincs, amit Luther Márton újra felfede-
zett, és 1517. október 31-én kiszögezett a
wittenbergi templom ajtajára. Ezt nevez-
zük úgy, hogy a „95 tétel”. A reformáció
egész tanának ez, a Szentírásra épülõ ki-
indulópontja. Talán ma már nem is érez-
zük igazán, hogy mennyire nóvum, új-
donság volt ez a felfedezés 484 évvel ez-
elõtt. Megszoktuk, közismertté vált, s ez
magában rejti annak veszélyét is, hogy mi
magunk válunk közömbösekké Istennek
ezzel a csodálatos ajándékával szemben.
Ünneplésünket elmélyítendõ, most né-
hány fontos, aktuális részletet adunk
közre a híres 95 tételbõl, hogy a kedves ol-
vasó – akár esti meditáció, elcsendesedés,
imádság alkalmával – mélyebben élhesse
át hitünk szent titkainak, alapvetõ eleme-
inek néhány nagyon is idõszerû részletét.
Rövid, értelmezõ kommentárral tesszük
ezt:

[1]

[Mt 4,17] – Ez az elsõ tétel a lelki életünket
teljesen átható bûnbánatra szándékozik
indítani mindenkit. Megtérés és bûnbá-
nat – ezt a kettõt nem kell és nem szabad
egymással szemben kijátszani. Az isten-
tagadó ember megtérhet a hitetlenségé-
bõl, de megtérése után – mint gyakorló
keresztyénnek – rendszeresen bûnbána-
tot kell tartania. A bûnbánat önvizsgálat-
tal jár együtt. Ezért állnak rendelkezé-
sünkre a bûnbánatot és az önvizsgálatot
elõsegítõ, ún. gyónási tükrök (vö. Éne-
keskönyvünk).

[3]

– Felelõt-
len és üres bûnbánat lenne az, ha valaki

nem akarná Isten segítségével megvál-
toztatni bûnös életét. Szörnyû kísértés, ha
valaki bátran vétkezik a bûnbocsánat bi-
zonyosságába vetett hittel. A Jn 8-ban Jé-
zus ezt mondta a házasságtörõ aszszony-
nak: „Többé ne vétkezz!”

[4]
– Nincs tö-

kéletesen megtért és bûnbánatra már
nem szoruló keresztyén. Sajnos nem ke-
vés önhitt, tévelygõ ember van. Luther
ebben a tételben még azt is kijelenti, hogy

– Vagyis azt, hogy
vétkezik Isten ellen. Mivel nincs tökéletes
keresztyén, a lelki harcunk az üdvösség
pillanatáig tart.

[7]

–
Az egyház szolgái nem feleslegesek, leg-
feljebb önmagukat teszik feleslegessé, ha
nem értik a dolgukat a bûnbánóval szem-
ben. Hitéletre igényt tartóknak szüksége
van a lelkészi, lelkipásztori kapcsolatra.
Ez nem közvetítés Isten és ember között,
hanem segítség a lelki életben. Alelkésze-
ket éppen erre kell kiképezni, vagyis,
hogy az igehirdetés és a lelki útmutatás
szorosan összetartozzanak.

[30]
–

Korunk keresztyéneinek éppen ez az
egyik legnagyobb veszélye: a felületes,
komolytalan bûnbánat. Nagyon sokszor
hiányzik a komoly lelkiismereti vizsgáló-
dás, pl. az Úr szent vacsorájának ünnep-
lése elõtt.

[31] –
Ez csak az elõzõ tételt akarja még jobban
aláhúzni, hiszen a hitéletünk egyik leg-
fontosabb része ez: nagyon õszinte, na-
gyon körültekintõ, igazi bûnbánat. S ta-
lán még így is ritka! Ezután néhány to-
vábbi tételben éppen ez a komolyság, Is-
ten elõtti lelki mélység és alázat jut kifeje-
zésre.

[36]

– Aláhúzandó a ki-
fejezés, hogy „igazán szíven talált” em-
ber: Isten igéje vajon szíven talált-e iga-
zán? A szív itt sem az érzelmek jelképe,
hanem emberi lényünk legközepe.

Isten igéje lényünk legközepébe? A[39.]
tétel említi újra az „igazi töredelem (bûn-
bánat)” lelki tényét, és a következõ tétel
így fogalmaz:

[40]
– Az Isten színe

elõtti alázatról van szó, és nem önma-
gunkra kiszabott büntetésrõl.

[41–45] E tételek a szeretet jócseleke-
deteinek a fontosságát emelik ki. Luther
ezt az „irgalmasság jó cselekedeteinek” is
nevezi, s konkrét példaként a „szegénye-
ket” és a „rászorulókat” említi.

[46]

– Különösen etikai értelem-
ben figyelemre méltó ez a jó tanács, hi-
szen a keresztyén embernek sincs „joga”
az övéi kárára gyakorolni az „irgalmas-
ság cselekedeteit”, mert ezek a tettei az
övéivel szemben az irgalmatlanság csele-
kedeteivé válnak.

[49]
– Ha bármely más eszközt fonto-

sabbnak tartanánk Isten elõtt, akkor az isten-
félelem kerülne veszélybe! Istenfélelem nél-
kül elképzelhetetlen az igazi, tiszta, élõ hit!
Tanulságos: Jézus nagyon tisztelte a meny-
nyei Atyát. Nála ez az egyik legcsodálato-
sabb: az istenfélelem és a mennyei Atya
iránti bizalom áldott egysége!

[55] – Ez
az egyház kincse!

[56]

– Ez az, amit a
lelkész gyakorolhat, vagyis az oldás és
kötés. Jézus kijelentése, hogy amit a föl-
dön megköttök, vagy megoldotok, az
lesz a mennyben is megkötve és megold-
va. Ezt nevezzük a dogmatikában a „kul-
csok hatalmának.”

[57]

[65]

– Napjainkban is így igaz: az a-
nyagias, földhözragadt, csak ezt a világot
látó embereket kellene elvezetni a lelki
távlatok felfedezésére.

[93]

– Az evan-
gélikus teológia ún. sztaurocentrikus, az-
az keresztközéppontú teológia. Krisztus

„Mikor Urunk és Mesterünk azt
mondta: »Térjetek meg!« – azt akarta, hogy a
hívek egész élete bûnbánatra térés legyen.”

„A szív töredelme mit sem ér, ha nem
hozza magával külsõleg a bûnös mivoltunk el-
leni sokoldalú halálos küzdelmet.”

„Ez a gyötrõdõ küzdelem a mennyek
országába való bemenetelig tart.”

„az igazi belsõ bûnbánat, amikor az ember
gyûlöli vétkes önmagát.”

„Isten senkinek nem bocsátja meg a
vétkét anélkül, hogy egyszersmind alá ne vet-
né a megalázkodót mindenben a papnak.”

„Senki sem lehet biztos a maga töre-
delmének (bûnbánatának) valódisága felõl.”

„Ritka az igazán bûnbánó ember.”

„Minden, igazán szíven talált keresz-
tyén részesül a bûnhõdésnek és a vétkességnek
a teljes elengedésében.”

„Az igazi töredelem (bûnbánat) kere-
si és szereti a bûnhõdést.”

„Ugyanis a
szeretet cselekedete által nõ a szeretetet és ja-
vul az ember.”

„Arra kell tanítani a keresztyéneket,
hogy – hacsak nem dúskálnak a fölöslegben –
mindazt, ami az élet fönntartásához szüksé-
ges, tartsák kötelességüknek házuk népe javá-
ra fordítani.”

„Nagyon ártalmas, ha elveszik az is-
tenfélelem.”

„Az evangélium a legnagyobb.”

„Nem vakmerõség kimondani, hogy
az egyház kincse: az egyház kulcsai (melyeket
Krisztus érdeméért kapott).”

„Az egyház kincse valójában Isten di-
csõségének és kegyelmének szent evangéliuma
(örömhíre).”

„Az evangélium kincse olyan háló,
amellyel egykor az anyagi javak embereit ha-
lászták.”

„Tegyék jól a dolgukat azok a prófé-
ták, akik azt mondják Krisztus népének: ke-
reszt, kereszt – de nincs kereszt."

Folytatás a 4. oldalon

Elért-
e

Reformáció
1517–2001. október 31. – Újra legyen ünnep!
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A bûnbánat szentsége?

Skorka Katalin:

K elj fel, és járj! – Hónapokon keresz-
tül fülünkben csengett a jézusi szó,

és sokféle magyarázását, aktualizálását
hallottuk Urunk igéjének. Szeretném re-
mélni, hogy nemcsak ez az egyetlen fel-
szólítás feledhetetlen számunkra, hanem
részleteiben is ismertté vált az egész tör-
ténet. A jelenetnek mégsem ez volt a leg-
fontosabb mozzanata, hanem a másik, az
a megnyugtató isteni kijelentés, ami elõt-
te hangzott el: Megbocsáttattak a te bûne-
id.

Minden hónapot azzal kezdhetünk,
hogy úrvacsorai közösségben találkozha-
tunk egymással. Az úrvacsora számunk-
ra az, amit megtanultunk a konfirmáci-
ónk során: Jézus Krisztus valóságos teste
és vére kenyérben és borban, s elsõsorban
a bûnbánat, bûnbocsánat szentségeként
tekintünk rá, ezért is készülünk önvizs-
gálattal e szentség vételére.

Mégis, ha „csupán” a bûnök bocsánatát
látjuk az úrvacsorában, akkor csupán egy
szeletét éljük és látjuk meg annak, miért is
rendeltetett ez a számunkra, miért is kell
ezt cselekedni az Úr Jézus emlékezetére.

Éppen ezért elõször a bûnvallásról, a
gyónásról és a feloldozásról lesz szó eb-
ben az írásban, s végül a szentség sokféle
ajándékáról.

A bûneset óta szembesül azzal az em-
ber, hogy képtelen engedelmeskedni Is-
tennek. A lelkiismerettel rendelkezõk, Is-
ten parancsolatait ismerõk észreveszik:
nem lehet a bûnöket, mulasztásokat vég
nélkül felhalmozni. Megterheli a lelket,
nehézzé teszi a szívet, sõt az egymás kö-
zötti kapcsolatokra tekintve is ártalmas,
ráadásul Isten sem nézi jó szemmel, ha
csökönyösen ellene szegülnek jóakaratá-
nak. A nagy engesztelési ünnep [3Móz
16] arról beszél, hogy évente az egész nép
kollektív bûnbánatot tartott, és aztán
megtisztultan kezdhettek egy új évet. A
különféle áldozati szertartások között is
találhatunk vétekáldozatot, és engeszte-
lõáldozatot, amelyben a tudatlanságból
elkövetett bûnért vagy a felebarát ellen
vétettekért történt a kultikus szertartás.
Az Ószövetség lapjain arról olvashatunk,
hogy az Úr a szándékos ellenszegülést és
bûnöket megtorolja, de kegyelmes Isten,
türelme hosszú, szeretete nagy [Zsolt 103,
8; 145,8 stb.), s megbocsátja a hitszegést; a
tenger mélyére dobja bûneinket, és nem
emlékezik meg róla többé, abban telik
kedve, hogy kegyelmet ad [Mik 7,18–19].

Bár a bûnnek lehet következménye (Dá-
vid gyermeke meghalt), de feloldozást
nyert a másét elkívánó és gyilkos király is
[2Sám 12]. Ninive estében az Úr Jónást, a
prófétát küldte el, hogy bûnbánatra in-
dítsa a Ninivében élõ bûnösöket. 40 napot
kaptak, hogy zsákruhába öltözötten, fe-
jükre hamut szórva megtérjenek Uruk-
hoz [Jónás könyve]. Bár az Ószövetség-
ben hangsúlyosnak érezzük a különféle
szertartásokat, áldozatbemutatásokat,
külsõségeket, azért az megjelenik az igaz
istentisztelettel kapcsolatosan Ézsaiás
próféta könyvében, hogy az Úr tiszta szí-
vet és bûnbánatot vár el övéitõl. [Ézs
1,14–16; Zsolt 51 18–19]

Egyértelmû, hogy a bûnöket egyedül
Isten bocsáthatja meg, mert Õ a szívek
vizsgálója és a lelkek megítélõje [Jer 17,
10]. Õ tudja, valódi-e a bûnvallás és i-
gazi-e a javulásra irányuló szándék!

Az Újszövetségben Keresztelõ János
profetikus alak. Õ Isten közelgõ ítéletére
utalva prédikált a hozzá érkezõknek, a-
kik megvallották bûneiket és megkeresz-
telkedtek, nyilvánosan mutatva ezzel a
megtisztulási szándékot. [Mk 1,5] Itt hall-
hatunk a mások elõtti bûnvallásról.

Az Úr Jézus Isten valódi, bûnöket
megbocsátó szeretetének testté létele kö-
zöttünk. A társadalom perifériájára szo-
rult, kivetett, lenézett bûnösök mellé tele-
pedett le, õket szólította meg (például a
vámszedõket, a parázna asszonyt, vagy a
vak embert, utóbbinak a betegsége mö-
gött ugyancsak bûnt sejtettek a kortár-
sak). Amikor Õ kijelentette: meg vannak
bocsátva bûneid, felhördült az írástudók
tömege: Kicsoda az, aki megbocsáthatja a
bûnöket? Egyedül Isten! [Mk 2,6]

A történetek olvasása közben talán
felmerült az a kérdés, vajon

megvallották-e bûneiket ezek a Jézus lá-
bai elé esõ vétkesek? Hiszen az Úr Jézus
már feloldozó szavakat mondott.

Számunkra nem kétséges, hogy Krisz-
tusban Isten van közöttünk, mert egye-
dül Õ tud így tekinteni a bûnre, Õ tudja,
akarunk-e attól szabadulni, csak Õ tud ál-
dozatot vállalni a bûnösért, s elveszettért.

A reformátor „Az egyház babiloni
fogságáról” szóló iratában a részben az
akkori r. katolikus egyház felosztása sze-
rint tekintett a bûnbánatra, a tõle megszo-
kott polemikus, érzelmekkel telített stí-
lusban beszélt a gyónásról, bûnvallásról.

A szív töredelme (contritio) a bûnval-
lást megelõzõ stádium. A vétkét elkövetõ
bánattal tekint bûnös magatartására, s el-
ítéli azt, de már benne van az eltökéltség
is: ezentúl törekeszem az Isten elõtti tiszta
életre! Luther szerint baj, ha ezt emberi
cselekvésként látjuk, ennek a hátterében
a bûnbocsánat ígéretébe vetett hit kell áll-
jon, ami a szív töredelmét kimunkálja.
Nem mindegy, hogy csak töredelem és
gyötrõdés hová vezet: lásd Péter és Júdás
bánatát, és bûnvallásaik útját.

Gyónás, azaz a száj vallástétele (con-
fessio). Luther egyértelmûen állást foglal
amellett, hogy ez nélkülözhetetlen. „A
bûnök meggyónása szükséges és Istentõl
meg van parancsolva.”

Cselekedeti elégtétel, vezeklés (satis-
factio). Veszélyes, mert ha a feloldozást
követi, akkor akár a bûnbocsánat valódi-
ságát is kétségbe vonja a bûnbánatot tar-
tó. Hiszen a bûnhõdés, illetve a büntetés
kérdésessé teheti a bûnbocsánat megtör-
téntét. Ezért fontosabb a hit, a gyümölcs-
termõ élet hangsúlyozása és a parancs ko-
molyan vétele: Menj el, többé ne vétkezz!

Az Ágostai hitvallás egységbe fogla-
lója, Melanchton kiforrottabb, letisztul-
tabb teológiát képviselt, mely már mente-
sebb a polémiától. A bûnbánat komolyan
vétele Krisztus megismerését és Isten
igaz tiszteletét segíti elõ, mellyel számta-
lanszor lehet élni! A bûnbánat egyszerre
töredelem, amikor a lelkiismeret megren-
dül, mert Isten igéje ránk olvassa bûnein-
ket, de ugyanakkor tartalmazza az ígére-
tekbe vetett hitet is: Krisztusért ingyen
megbocsátattak bûneim, békességem le-
het Istennel. [Róm 5,1]

A gyónás a bûnbánat külsõ megvaló-
sulása, vagy következménye. Tudunk
gyülekezeti gyónásról – ezt gyakoroljuk a
leginkább az úrvacsorai liturgiában is. De
létezik az evangélikus egyházban is ma-
gángyónás, melyet Luther titkos gyónás-
nak nevezett. „A titkos gyónás, amely
most szokásban vagyon, bárha az Írásból
nem is igazolható, mégis csodálatoskép-
pen nagyon tetszik nekem, és hasznos is,
szükséges is, és nem szeretném, ha meg-
szûnnék; ellenkezõleg: örülök, hogy
megvan a Krisztus egyházában, mert a
gyötrõdõ léleknek egyedüli orvossága.
Hiszen mikor testvérünk elõtt megnyílik
a lélek, és mindazt a rosszat, ami benne
rejtõzik, híven feltárja, testvérünk ajkáról
felénk hangzik a vigasztalásnak igéje,
úgy, mintha Istentõl jönne.”

A gyónás bûnvallásból és feloldozás-
ból áll. Nem kell minden egyes bûnt fel-

Bûnvallás, bûnbocsánat
az Ószövetségben

Bûnvallás az Újszövetségben

A bûnbánat Luthernél

bennünk is
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sorolni, hiszen nem ismerhetjük saját szí-
vünk mélységét sem. [Zsolt 19,13 – Kicso-
da ismerheti a bûnöket?] Mégis tudnom
kell, hogy nem állhatok meg tisztán
Uram elõtt, és bûnösnek kell magamat
mindenben vallani, azokban is, amikre
nem emlékszem, vagy amikrõl nem tu-
dom eldönteni, jó-e vagy rossz.

A bûnvallás után érkezik a feloldozás,
mely igehirdetés, azaz evangéliumhirde-
tés! Itt magunk is tapasztalhatjuk, hogy
az ige kegyelmi eszköz!

Ki az, aki feloldozhat? Egyedül Isten
bocsáthat meg! „A bûnbocsánatot úgy fo-
gadjuk a gyóntatótól, mint Istentõl magá-
tól, tehát semmiképpen ne kételkedjünk,
sõt erõsen higgyük, hogy bûneinket ezál-
tal megbocsátotta a mennyben.” Az egye-
temes papság elvét szem elõtt tartva igaz
az, ha bûnbánatot tartok és gyóntatóm
hirdeti nekem bûneim bocsánatát, meg-
bocsáttatnak azok, bárki elõtt történjék is
az. [Jak 5,16]

Az úrvacsorai liturgiában a gyónó
rész megelõzi az asztalközösséget, a bûn-
bocsánatot az igében kapjuk. Láthatjuk,
hogy a feloldozásban már Urunk kegyel-
me hirdettetik. Ezért „csupán” a bûnbá-
nat szentségét látni az úrvacsorában ke-
vés lenne! Bár tudjuk, milyen hatalmas
ajándék a bûnök bocsánata, mégis többet
rejt magában a szentség.

Az úrvacsorával azért élünk, mert en-
gedelmes keresztyének vagyunk, hiszen
parancsunk van rá! Szereztetési igékben
halljuk Jézus Urunk rendelését: „Ezt cse-
lekedjétek!”, illetve János evangéliumá-
ban, ahol bár nem szerepel úrvacsorai
történet, de utalás történik rá: „Aki eszi
az én testemet és issza az én véremet, ö-
rök élete van annak.” [Jn 6,54]

Az úrvacsoráról valljuk: az Urunk va-
lóságos teste, azaz benne Krisztussal ta-
lálkozunk, és mindazt megkapjuk tõle,
amit Õ nekünk adni akar, s amire szük-
ségünk van. És ez nem kizárólagosan a
bûnök bocsánata lehet. Gondoljunk az

úrvacsoravétel elõtti imádságra: a kétel-
kedõnek hitet, a gyengének állhatatossá-
got, a keményszívûnek megtérést, az el-
esettnek új erõt, az aggódónak megnyug-
vást, a szomorkodónak vigasztalást. Dr.
Nagy Gyula professzor úr így ír az úrva-
csoráról: „Reális egyesülés az értünk ha-
lálba ment Krisztussal, ezen keresztül
bûnbocsánat, a Szentlélek ajándéka, ré-
szesülés Krisztus áldozati halála minden
gyümölcsében. Az úrvacsorában újból el-
nyerjük azokat a javakat, amelyeket a ke-
resztségben! […] Ez Isten legmélyebb le-
hajlása az emberhez! Az úrvacsorai elõ-
készület veleje a bûnbánó hit, de az úrva-
csora maga táplálja is ezt a hitet. […]
Krisztus Urunk ajándéka a megrettent
lelkiismeret vigasztalására. Az úrvacso-
ra agapé, azaz a szeretet vacsorája. Krisz-
tusban egymással is egyesít, azaz com-
munio sanctorum ez az asztalközösség”.

Az ún. Lima Dokumentum (1982) i-
gyekszik a szentháromság tanra támasz-
kodva úgy megfogalmazni a szentségben
rejlõ titkot, hogy minden keresztyén fele-
kezet számára lényeges elemrõl szól. Az
úrvacsora már Isten országának megjele-
nése közöttünk, amikor nem lesz különb-
ség egyikünk között sem, amikor nem
lesznek válaszfalak és ellentétek, csak az
fog dominálni, ami összeköt bennünket.
A mennyek országa örömének elõíze ez!
Ugyanakkor igaz, hogy eucharisztia: há-
laadás Isten teremtõ, megváltó, megszen-
telõ hatalmáért! Emlékezés az Úr Jézus
értünk vállalt szenvedésére és halálára,
bûnöktõl és kárhozattól megmentõ sze-
retetére. Az úrvacsorában a Szentlélek
egyházalakító munkáját tapasztalhatjuk.

Mindezeket figyelembe véve, tovább-
ra is készüljünk kellõ önvizsgálattal és
bûnbánattal a szentség vételére, hiszen a
hozzánk, mélybe hajoló szent Istennel ta-
lálkozhatunk, de vegyük is örömmel,
mert mindent megkaphatunk benne, a-
mit Krisztus Urunk ajándé-
kozni akar.

számunkra

Folytatás a 2. oldalról

keresztje – a mi legfontosabb tájékozódá-
si pontunk. Ennek legelsõ megértõje Pál
apostol volt. Luther egy késõbbi alkalom-
mal (Heidelbergi disputáció, 1518) „the-
ologia crucis”-ról beszélt, azaz a kereszt
teológiájáról.

[94]

[95]

[1Kor 3,11]

Most tehát csak kivonatosan érintet-
tük a tételeket, és nem a történelmi visz-
szaemlékezés, hanem a hitéletünk jegyé-
ben tettük ezt. Elsõsorban azt emeltük ki,
ami a mindennapi lelki élet szempontjá-
ból is nagy fontosságú. Jó és fontos lenne,
ha újra igazi ünnep lehetne a reformáció,
annak az ünnepe, hogy felfedezhettük
üdvösségünk eszközét.

Arra is szeretnénk felhívni a figyel-
met, hogy itt és most nem vettük figye-
lembe az eredeti vitahelyzetet (búcsúcé-
dulák, pápaság, lelki-szellemi rablógaz-
dálkodás); csupán a lelki élet szempontjá-
ból fontos elemeket, tanítói tételeket e-
meltük ki. Bizony, örvendetes dolog len-
ne, ha minél többen olvasnák és átgon-
dolnák mindezt. Újra legyen ünnep a re-
formáció!

Leendõ olvasók visszajelzéseinek re-
ménységében kívánunk áldott reformáci-
ói ünnepet!

„Buzdítsuk azért a keresztyéneket,
hogy fejüket: Krisztust, bûnhõdésen, halálon
és poklon át is követni igyekezzenek,

és abban bízzanak, hogy inkább sok
szorongattatáson át, mintsem a béke bizton-
ságán át jutnak be a mennybe. Mert más ala-
pot senki sem vethet a meglevõn kívül, amely a
Jézus Krisztus.”

SÁMUEL
híradó

Szeptember közepétõl újra várunk minden kisiskolást
és óvodást a gyermek-istentiszteletekre. Sorozatunk címe:
„Fejem, vállam, térdem, talpam.” A vasárnap reggel 9 órakor
kezdõdõ alkalmak beszámolnak arról, miként szól a Szentírás
testrészeinkrõl és érzékszerveinkrõl. Adventig ez lesz a
fõtémánk, reformáció vasárnapját kivéve.

Szeretettel hívjuk a kedves szülõket, nagyszülõket és tanítókat, de a
nagytestvéreket is! Kérjük, kísérjék el az érdeklõdõ kicsiket erre a vidám, de
mégis fontos üzenetet hordozó istentiszteletre, templomunk Gyõry-termébe.

A Sámuel csoport nevében: Skorka Katalin

Reformációi
sorozat

2001. október 25–28-ig

„A reformáció titka”

mindennap 17 órakor

Elõadó:
evangélikus lelkész és fõiskolai

tanár Nyíregyházáról.

Az elõadássorozat címe:

Okt. 25., csütörtök: A szabadság
Okt. 26., péntek: A szolgálat
Okt. 27., szombat: A szeretet

A szombat esti alkalmat – melyet a
templomban tartunk – szép énekkel
és zenével egészítjük ki. Ekkor ven-
dégünk KOVÁCS ERZSÉBET ének-
mûvész, a Magyar Állami Operaház
mûvésze, aki készséggel és szeretet-
tel szolgál közöttünk. Orgonán kísér
Koszorús Oszkárné. Nagy szeretettel
hívunk és várunk mindenkit!

Csepregi András



5 ]2001. reformáció havaOROSHÁZI HARANGSZÓ

Koszorús Oszkár:

M indnyájan ismerjük a televíziós
Ráday Mihály vasárnap délutá-

nonként jelentkezõ városvédõ mûsorát.
Az adásokban gyakran idézi báró Pod-
maniczky Frigyes (1824–1907) nevét és
munkásságát, akinek kiemelkedõ szere-
pe volt abban, hogy az 1800-as évek vé-
gére Budapest építészeti képe elérte a vi-
lágvárosi színvonalat. Podmaniczky – aki
feltûnõen öltözködött, hétköznaponként
mindig kockás öltönyben járt – annyira
szerette a fõvárost, hogy Krúdy Gyula
egy írásában „Budapest võlegényének”
nevezte, másutt pedig „a 19. század leg-
szabályosabb gavallérjának”.

Arról, hogy a mi szûkebb pátriánk
egyházmegyei felügyelõje lett volna,
mindössze néhány jól értesült embernek
motoszkált valami az emlékezetében. Pe-
dig Podmaniczky báró korának egyik ki-
emelkedõ alakja volt. Nemcsak testma-
gassága révén vált ki a tömegbõl, hanem
politikusi és szépírói munkássága is or-
szágszerte közismertté és népszerûvé tet-
te. 1847–48-ban már a pozsonyi és a pesti
országgyûlés felsõházának tagja és jegy-
zõje, a szabadságharcban huszárkapi-
tány.Asajnálatos összeomlás után vissza-
vonult és az irodalomnak élt. Gyakran
megfordult a részben Orosházához tarto-
zó Csákón, több könyvének és újságcik-
kének témája az alföldi vadászatok, illet-
ve az országos hírûvé vált csákói agárver-
senyek. Irodalmi munkásságának elis-
meréseként 1859-ben a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelezõ tagjává válasz-
tották.

Az evangélikus egyházzal való szoro-
sabb kapcsolata 1860-ban kezdõdött.
Egyházközségünk levéltárában sikerült
megtalálni az 1860. május 30-án, Szarvas
mezõvárosában tartott esperességi köz-
gyûlés kézzel írott jegyzõkönyvének egy
példányát. Egyháztörténeti ismereteink
bõvítése céljából ide iktatjuk a békési es-
perességhez tartozó gyülekezeteket: Al-
berti, Arad, Bánfalva, Csaba, Fazekesvar-
sánd, Gyoma, Hódmezõvásárhely, Makó,
Mezõberény, Nagylak, Nagyszentmik-
lós, Orosháza, Szarvas, Szentes, Tisza-
földvár, Tótkomlós. A pitvarosi, bánhe-
gyesi és a szemlaki egyházközség nem
képviseltette magát a közgyûlésen. Tor-
kos Károly orosházi esperes ugyanitt
örömmel jelentette az egybegyûlteknek,
hogy báró Podmaniczky Frigyes az espe-
rességi felügyelõséget kész szívvel el-
fogadta, s hiszi azt, benne az esperesség

egy Józsuét fog megismerni, ki elvezeti a
gyülekezeteket az ígéret földjére.

Az eskü letétele után az új felügyelõ
megígérte, hogy „míg csak Isten élteti,
minden erejét a magyarhoni protestáns
egyháznak felvirágzására szentelendi.”
Podmaniczky meglehetõsen nyomasztó
helyzetben foglalta el tisztségét, ugyanis
az elõzõ év õszén jelent meg a császári pá-
tens, ami továbbra is megfosztotta a pro-
testánsokat az önállóságtól, az egyetemes
közgyûlés összehívásának lehetõségétõl.
Az egyházak többségének ellenállása mi-
att a bécsi kormány végül mégis vissza-
vonta intézkedését, a fellegek elvonultak,
az evangélikusság szabadabban lélegez-
hetett.

Ünnepnapszámba ment a messze
földrõl jött felügyelõ megjelenése kör-
nyékünkön. Mikor Podmaniczky báró
1860 szeptemberében Csabára látogatott,
elõtte az orosházi presbitérium úgy hatá-
rozott, hogy fogadására és köszöntésére
Székács Pál tekintélyes helyi ügyvédet,
Székács püspök öccsét küldi ki. Ugyan-
akkor – az ünnep fényét emelendõ –, az
orosháziak egy lovascsapatot is kiállítot-
tak, és Csabára vezényelték, Plavetz Ká-
roly vezetésével.

Mikolay István 1862. április végi nyu-
galomba vonulása után hárman pályáz-
tak az orosházi alvégi lelkészi állásra. A
májusi választáson Gyõry Vilmos pesti
segédlelkész fölényesen gyõzött, azon-
ban az alig néhány szavazatot kapott har-
madik helyezett Szeberényi Lajos megvé-
tózta az eredményt. Podmaniczky levél-
ben kérte az orosháziakat, hogy „a követ-
kezõ mezõberényi gyûlésen a Szeberényi
és az orosházi egyház közötti nézeteltéré-
sek egyenlíttessenek ki.” Ami bizonyára
meg is történt.

Podmaniczky elsõ hivatalos orosházi
egyházi útja Gyõry Vilmos beiktatására
vezetett. Az október 12-ei ünnepély már
elõzõ nap elkezdõdött: „Délután 4 órakor
megindult a harangzúgás és harsány él-
jenek között egyik ág. ev. lelkészlak elé
robogott bandérium és kocsisorból ele-
gáns négyes fogat vált ki, s belõle fõtiszte-
lendõ Székács József superintendens és b.
Podmaniczky Frigyes esp. felügyelõ urak
Torkos esperes lakásába léptek. A fõpász-
tor úr úgy közeledett, úgy fogadtatott,
mint nagy útról megérkezett családapa.
Öröm a szívekben, mosoly az arcokon,
könnyek a szemekben – dolgok, melyeket
nem kellett elõkészíteni” – jegyezte fel

Horváth János egyházi jegyzõ, aki egyéb-
iránt az orosházi „magánfi-iskola” tanára
volt akkoriban.

Gyõry másnapi, az egész környéket
megmozgató iktatására zsúfolásig meg-
telt a templom. Székács püspök és a sok
lelkész mellett Podmaniczky báró volt a
díszvendég.

Az örömünnepet szorgos munka kö-
vette. A Bányai Egyházkerület Oroshá-
zán is meglévõ nyomtatott jegyzõköny-
vei szerint Torkos esperes társaságában
Podmaniczky felügyelõ országos fóru-
mokon is tisztességgel képviselte a békési
evangélikus esperesség érdekeit. Beke-
rült a választmányba, s egy helyen „a val-
lási sérelmeink orvoslását és törvényes
jogaink biztosítását célzó emlékirat szer-
kesztésére” felkért egyházi vezetõk kö-
zött szerepel a neve. Amikor aztán letelt a
hároméves ciklus, „esperességi felügye-
lõvé újra megválasztatott”. Ha az egyház
érdeke úgy kívánta, nem volt szûkmar-
kú, hiszen például „a szarvasi tanítóké-
pezde tõkéjét 1000 forintnyi adományá-
val szaporítá”, ami akkoriban hatalmas
összeg volt.

Másik orosházi látogatásáról is hírt
adnak a régi források, melyekbõl arról ér-
tesülhetünk, hogy 1864. szeptember 20-
án „méltóságos aszódi báró Podmanicz-
ky Frigyes békési esperességi felügyelõ”
és a közelmúltban megválasztott Haviár
Dániel szarvasi lelkész-esperes elnöklete
alatt Orosházán rendkívüli gyûlést tar-
tottak.

Az 1866. decemberi pesti egyházkerü-
leti közgyûlésen Podmaniczky még espe-
rességi felügyelõként volt jelen. 1867
szeptemberében 199 szavazatból 115
vokssal õ lett az új bányakerületi felügye-
lõ, a magyarországi négy evangélikus
püspök mellett szolgáló négy felügyelõ
egyike, tehát elõre lépett a rangsorban. A
békési esperességi felügyelõ ugyanakkor
a csabai Kemény Mihály, majd Haviár es-
peres halála után a csabai lelkész, Szebe-
rényi Gusztáv töltötte be a békési esperesi
tisztséget.

Podmaniczky Frigyes igen hosszú
ideig, 1861–1906-ig megszakítás nélkül
tagja volt az országgyûlésnek, a Fõvárosi
Közmunkák Tanácsánál 1873–1905-ig pe-
dig elnöki tisztséget töltött be; a békebeli
Budapest elõkelõ, szeretetre méltó alakja
volt. Mi, mint egyházmegyénk egykori
jeles felügyelõjére gondolunk, igen nagy
tisztelettel.

Báró Podmaniczky Frigyes
– a Békési Egyházmegye felügyelõje
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Aradra emlékezve

„Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védõ kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendõt,
Megbünhödte már e nép
Amultat s jövendõt!”

„Hajh, de bûneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgõ fellegedben…”

Aulich La-
jos Damja-
nich János
Knezi h Károly

Láhner György
Leiningen-Westerburg Károly

Nagy-Sán-
dor József
Pöltenberg Ernõ

Török Ignác
Vécsey Károly

A mikor Kölcsey megírta e sorokat
azon keseregve, hogy bûnhõdé-

sünkkel vezekeltünk már jövendõ bûne-
inkért is, gondolhatta-e, hogy milyen or-
szág- és nemzetpusztító tragédiák sújta-
nak bennünket még a 19., majd a 20. szá-
zadban?

Areformkorban sejteni lehetett a „Ha-
za és haladás” jelszavakból is, hogy vala-
milyen változások elkövetkeznek a gaz-
daságban is és a politikában is.

És eljött 1848, az európai forradalmak
éve.

Az elõzõ negyedszázadban a magyar
nép is felkészült a forradalomra, hiszen
azok az eszmék és célok áthatották a ne-
mességet és a csekély számú polgárosult
réteget, amelyek a reformkor fõ kérdéseit
felvetették, és amelyekrõl azután kide-
rült, hogy az országgyûlési vitákban nem
oldhatták meg õket, csak forradalommal.

A „népek tavasza” Magyarországra is
beköszöntött. 1848. március 15-én Pesten
kitört a forradalom, és gyõzött. A 12 pont
követelései az „Áprilisi törvények”-ben
öltöttek testet. Megalakult az elsõ felelõs
magyar kormány.

A pesti forradalom híre már 18-án
megérkezett Orosházára, a Mikolay fiú
levele útján. Egy héttel a forradalom kitö-
rése után, 22-én az alispán népközgyûlést
hívott össze Gyulára. Az orosháziak nagy
reményekkel voltak a csákói méltányta-
lan legelõ-elkülönítési per újrafelvételé-
rõl, mert azt hitték, hogy az kedvezõbb el-
bírálású lesz, mint a korábbi ítélet.

Késõbb aztán elmérgesedett a dolog,
amikor önkényesen elfoglalták a vitatott
területet és országos ügy lett belõle. Maga
Kossuth avatkozott be, a törvény szigorá-
val fenyegetve az orosháziakat a törvény-
telen cselekedet miatt.

Az „Áprilisi törvények” nem oldották
meg a függetlenség kérdését, a király és
Magyarország viszonyát nem szabályoz-
va megfelelõen.

Lehet, hogy emiatt, lehet hogy ettõl
függetlenül, megkezdõdtek a rác lázadá-
sok, öldöklések a Délvidéken. Jellasics tá-
madásával kezdetét vette a szabadság-
harc.Atámadók kiûzése után vereség és a
téli visszavonulás következett. A kápol-

nai vereséget kiheverve érkezett
a szabadságharc, a dicsõséges tava-

szi hadjárat gyõzelmeivel. Ez után követ-
kezett az orosz beavatkozás, amely el-
döntötte a küzdelem kimenetelét. Köze-
ledett a vég, a bukás.

Orosháza népe, a sérelmek dacára, de-
rekasan helytállt a szabadságharcban. A
különbözõ adatok szerint a toborzáso-
kon, a népfelkelések meghirdetésekor
1100-nál többen jelentkeztek védeni a ha-
zát. Többségük honvédként, de jelentõs
volt a huszárok száma is.

Orosháza jelesei közül név szerint
sokukról tudjuk, hogy valamilyen mó-
don, harcolva, vagy kiállva amellett, részt
vettek a szabadságharcban: Gróf Károlyi
György, Szakács József, Wenckheim Béla,
báró Oláh István, Balassa Pál, Képessy Jó-
zsef, Raksányi Imre, Székács Pál, Hor-
váth János, Terényi Lajos, Petõfi István,
Lehoczky József, Kodi Márton, Vámossy
Mihály. Talán nem sérti a többiek emlé-
két, ha közülük csak Raksányi Imrérõl, a
legjelesebbrõl mondunk többet.

Õ írta az elsõ magyar hadtudományi
könyvet. 1848-ban tüzér hadnagy, 1849-
ben õrnagy. Kossuthnak rokona és bizal-
masa. 1849 augusztusában a temesvári
csatában nyoma veszik. Lehetséges, hogy
ekkor már alezredes volt.

A kétszeres túlerõ miatt a már csak
vesztes csaták sorozata után következett
Világos, az összeomlás, a feltétel nélküli
megadás.

Világost Arad követte. Megkezdõdött
Haynau rémuralma. Példát kellett mutat-
ni a világnak, fõleg nekünk, magyarok-
nak. Ezért hozták a halálos ítéleteket, tö-
megével. Október 6-át megfélemlítésnek,
megalázásnak és meggyalázásnak szán-
ták. Ezen a napon a földbe, sárba taposták
a nemzet önérzetét.

A tizenhárom tábornokot Aradon,
Batthyány Lajos miniszterelnököt Pesten
végezték ki. Az aradi mártírok:

, pozsonyi születésû, 57 éves;
, stázai születésû, 45 éves;

, gyergyoveci születésû, 41
éves; , besztercei születésû,
54 éves; gróf ,
hesseni származású, 30 éves;

, nagyváradi születésû, 45 éves;
lovag, bécsi születésû, 35

éves; , gödöllõi születésû, 54
éves; gróf , pesti születésû,

tetõfo-
kára

æ

42 éves. Õket kötél általi halálra ítélték.
Négyük : altábornagy, te-
mesvári születésû, 49 éves;

tábornok, zombori születésû, 35 éves;
tábornok, csákányi

születésû, 47 éves; ezr., nagy-
becskereki születésû, 34 éves, „kegyelem-
bõl” golyóval volt kivégzendõ.

Október 20-án Kazinczy Lajos ezre-
dest is kivégezték, tizennegyedikként. A
tábornokok ritka bátorsággal viselked-
tek. Csak az utolsó éjszaka nem feküdtek
le, egyikük sem. Felöltözve, készen vár-
tak a halálos ítélet végrehajtására; közben
imádkoztak, belsõleg, a haldoklók felma-
gasztosult ihletével.

Az egyik lelkész, Sujánszky minorita
atya, ki szintén melléjük volt rendelve,
gyakran említé:

Ezreket vetettek börtönbe, tízezreket
soroztak be a császári hadseregbe. Sokan
elmenekültek.

Nem volt alaptalan a félelem, mely
szerint „Mint oldott kéve, széthull nem-
zetünk.”

Kik voltak az aradi hõs mártírok? Ma-
gyarok, németek, de rác és horvát is volt
köztük. Miért vállalták sorsukat a nem
magyarok is? Elkerülhették vonal biz-
tosan, mert a Bohus-kastélyból megszök-
hettek volna. Nem õrizték õket! De nem
szöktek! Tartották magukat adott sza-
vukhoz! Elítélhetõk-e azok, akik elmene-
kültek? Nem!

Másfél évszázad múltán lehet-e meg-
bocsátani Haynaunak? Nem lehet és nem
szabad! S ha késõbb fejet hajtott volna a
mártírok emlékének? Akkor sem! Hay-
nau nem közönséges gyilkos, hanem bér-
gyilkos! „Habsburgoknak vérkutyája”
volt. A kiontott vér a gyilkos és felbujtó
lelkén szárad!

Sok, Világoshoz, Aradhoz hasonló
nemzeti tragédiánk, katasztrófánk volt.
Utána is két világháborús vereség, Tria-
non, Párizs, 1956 novembere… Az oldott
kévét azóta sem tudtuk bekötni. Talán a
kedvezménytörvény segít majd bennün-
ket ebben.

Sokáig mellõzött ünnep volt október
6-a. Miért? Mert nemzeti volt. Arad ma
nem itthon, idegenben van.

Én jártam Világoson, láttam az asztalt
a Bohus-kastélyban, amelyen Görgey alá-
írta a fegyverletételt. Jártam Aradon is, és
vélni láttam évtizedekkel ezelõtt a bitófák
korhadó csonkjait.

Aki teheti, menjen el, és nézze meg
ezeket az emlékhelyeket, mert így jobban
érzi majd, mit jelent és mi volt 1849. októ-
ber 6.

pedig Kiss Ernõ
Schweidel Jó-

zsef
Dessewffy Arisztid

Lázár Vilmos

„Valami oly földöntúli volt
az imádkozó tábornokok szemében, hogy én
teljesen feledve állásomat és kötelmeimet,
szenteket véltem magam elõtt s nem annyira
értök, mint hozzájuk imádkoztam.”

Összeállította és elmondta: Dancz Gyula,
2001. október 6-án, iskolánkban
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45 éve történt
Hõsköltemény a Pesti Srácról

Ribár János:

1 956. október 23-án, azaz 45 évvel ez-
elõtt félelmetesen szép és fájdalma-

san igaz esemény történt szerencsétlenül
legázolt magyar hazánkban. Forradalom
és szabadságharc. Egyházi alkalom nincs
ezen a napon, nem tartunk istentisztele-
tet, de mégis adózunk a hõsök elõtt. Mi
azzal, hogy közzé tesszük az interneten
talált verset. Állítólag még a szerzõje is bi-
zonytalan, legalábbis nem egyértelmû,
sõt, állítólag ennek a versnek különféle
változatai ismertek, még angol fordítás-
ban is megjelent.

Lehet, hogy a Harangszó olvasói kö-
zött vannak olyanok, akik nem ismerik a
Pesti Srácról szóló verset. 1956 eszméje, a
szabadság eszménye elõtt mi ezzel tisz-
telgünk az idén, hogy közreadjuk a „Hõs-
költemény a Pesti Srácról” címû verset:

Meglepõ és megható vers. Amikor
visszagondolunk a 45 évvel ezelõtti ese-
ményekre, egyrészt tiszta lelkû büszke-
séggel emlékezhetünk azokra a hõsökre,
akik így vívták a nemzetért a nagy csatát.

Tiszta lelkû büszkeséggel gondolhatunk
arra is, hogy – mértékadó nyugati törté-
nészek és politikusok szerint – az 56-os
események jelentõs mértékben rendítet-
ték meg a szovjet imperializmus istente-
len birodalmát, csak ezt akkor hirtelen
nem lehetett látni, érzékelni. Sõt, az esze-
veszett megtorlások hónapjaiban és évei-
ben – amikor sokakat bebörtönöztek, so-
kakat pufajkások vertek – az lehe-
tett a kiszolgáltatott kisember érzése,
hogy mindennek vége: a nagy Szovjet-
unió, a béke legjobban felfegyverzett bi-
rodalma világhódító lesz, maga alá gyûr
mindenkit. S így utólag megható vissza-
gondolni, hogy egy hatalmas birodalom
összeroskasztását szabadságszeretõ ma-
gyar ifjak kezdték el.

A tiszta lelkû büszkeségre árnyékot
csak az a szomorú tudat vet, hogy ha el-
kerülhettük volna az 56-os forradalom
bukását, akkor ma mi is ott tarthatnánk,
ahol például Svájc tart. Ahogy Svájcnak
titka a banki világ, hasonlóképpen a ma-
gyar titok a magyar föld, melynek termé-
se jó ízû! Ám lehet, hogy még Ausztria
mai helyzetével is kiegyeznénk. Akkor az
osztrák dolgozók keresetének színvona-
lán lehetne a mi fizetésünk is, és az oszt-
rák nyugdíjak színvonalán lehetne a mi
nyugdíjasaink jövedelme. Groteszk ettõl
a kormánytól számon kérni a nyugdíjak
színvonalát.

Amikor a hõsökre emlékezünk, sirat-
hatjuk azt is, amitõl megfosztottak min-
ket. Hány évig nem lehetett külföldön ta-
nulni, sõt az aknákkal lezárt határokat is
eleinte csak kiváltságosak léphették át, és
torzó ideológia torzó életet szült. Ezért
ordított így fel a mai magyar szellemi élet
egy kiemelkedõ szellemi embere az „Is-
tentelen színjáték” címû versében, ami-
nek alcíme: „Madách lerúgja csizmáit”.
Ez a vers egy kétségbeesett imádság.
Amikor most a 45 évvel ezelõtti esemé-
nyekre emlékezünk, halljuk meg Döbren-
tei Kornél keserû imádságának részleteit:

1956-ra emlékezünk. 45 évvel ezelõtt
történt. Emlékezünk a pesti srácokra, a
különbözõ korú felkelõkre, az áldozatok-
ra, az elveszett szabadságra, és az emiatt
elvesztett lehetõségeinkre. Isten kegyel-
mébõl mégis vannak, akik emlékezni
tudnak. Sajnos kevesen. Nagyon keve-
sen.Az emlékezés, a pozitív és negatív di-
menzióival együtt, okot nem ad az elke-
seredésre, sokkal inkább az elgondolko-
dásra. Magyar nemzetünk jövendõje fe-
lett kell töprengeni az elkövetkezõ hóna-
pokban, mert nagyon nem mindegy, kire
bízzuk továbbra is hazánk sorsát.

Te pesti Srác!
Te napköziben nevelkedett apró kamasz,
Te, akinek élte mindössze
Vagy tizenöt tavasz,
Te, kibe már az ABC-vel tömték az

ideológiát,
A szovjet tankok vad tüzében
Zengted a szabadság dalát.
A tankok acélzáporában
Nem remegett gyenge kezed.
Bátran markoltad meg a géppisztolyt,
És szórtad rájuk a tüzet.
Kicsiny szíved tán összerezzent,
De lábad bátran szaladt,
Kezedbõl nyugodt, biztos ívben
Repült a benzines palack.
Te pesti Srác, te hõsök hõse,
Ontottad drága véredet,
S a kivívott szent szabadságban
Megkaptad érte béredet.
Te kicsiny bajtárs, esküszünk, hogy
Megvédjük ezt a drága bért,
Mert nem lehet, hogy kicsiny szíved
Hiába ontott annyi vért.
Te pesti Srác,
Te napköziben nevelkedett apró kamasz,
Te, akinek élte mindössze
Vagy tizenöt sivár tavasz,
Téged, ki ezt a drága életet
Hazádért így adtad oda,
Amíg magyar él a földön,
Nem feledhetnek el soha!

Úristen,
Mire vihettem volna, ha nem itten
Születek, a magyar Golgotán,
Õs szokás szerint megkésve, és mégis túl

korán,
Itt a szélnek sziszegve kígyónyelve nõ,
Bakó-suhintás ritmusára távlatos a Vérmezõ
Lehettem volna a legnagyobb talán.
Meggebedt volna itt Goethe úr is,
Mefisztóval az oldalán

Elölt képzelettel senyvedve, mint egy kretén,
S szárnya-rohadva döbbenne rá: ezen a

sártekén
Vagynak oly ország-marasztaló kátyús

helyek,
Ahol csak alant szálló Luciferek
Zseniálisan önzõ és ádázul ostoba
Csatlós-hadáé a lendülés joga.
Itt mûködõ vulkán minden seb,
Elszennyesített a menny, és a pokol

fényesebb;
Azért Kárpát-medence, hogy fájjék ez a

keserves tájék,
Ahol istentelen levezényeltetik

az ISTENI SZÍNJÁTÉK.

agyon

Refomációi
emlékünnep

2001. október 31-én, szerdán
17 órai kezdettel

az evangélikus templomban,
közös alkalom lesz a református

gyülekezet tagjaival.
Orosháza jól ismert és szeretett

fúvószenekara ad koncertet
a reformáció tiszteletére.

Vezényel: karnagy.
Ünnepi beszédet mond:

evangélikus
lelkész, esperes.

Igét hirdet
református lelkész.

*

Október 31-én, szerdán 10 órakor
– annak ellenére, hogy munkanap

lesz – természetesen most is
tartunk istentiszteletet.

K. Tóth László

Ribár János

Kovács Árpád
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Aranydiploma – és ami mögötte van

Mottó: Amíg a lélek harcol,
addig övé a gyõzelem!

R itka kitüntetést kapott dr. Kiss A.
Sándor professzor, presbiter testvé-

rünk 2001. június 30-án: a Szegedi Tudo-
mányegyetem Rektori Tanácsa, az okta-
tás és a tudományos kutatás, elsõsorban a
magnézium biokémiája terén elért ered-
ményei elismeréséül, illetve abból az al-
kalomból, hogy 50 évvel ezelõtt kapta
meg vegyészi oklevelét, aranyoklevéllel
tüntette ki õt. A diplomát a Szegedi Nem-
zeti Színházban, nagy ünnepség kereté-
ben adta át a kar dékánja. Ez alkalommal
6 arany-, 3 gyémánt- és 2 vasdiploma át-
adására került sor.

– Aszakmai múltamról már a Harang-
szó 1999. márciusi számának 9. oldalán
elég részletesen beszámoltam. Így most
csak annyit kívánok elmondani, hogy a
kémiát, tudat alatt, már akkor szerettem,
amikor patikust játszottam, de azt sem
tudtam, hogy mi fán terem a kémia. Jó ké-
miatanáraim voltak, így Vidor János a
polgári iskolában és Gulyás Sámuel a me-
zõgazdasági középiskolában. Itt érlelõ-
dött meg bennem, hogy vegyész szeret-
nék lenni. Ahhoz viszont gimnáziumi
érettségi kellett abban az idõben. Nekem
mégis a mezõgazdasági középiskolába
kellett érettségiznem, hogy késõbb a bio-
kémiában hasznosíthassam az ott szer-
zett biológiai és agrárismereteket. Ké-
sõbb a gimnáziumi érettségit is megsze-
reztem, és így lettem az áhított vegyész-
hallgató.

– Mint leventeoktatót és egyetemi
hallgatót 1944. szeptember 25-én az oros-
házi 3. sz. leventeszázad parancsnoka-
ként, 106 orosházi leventével Dunántúlra
vezényeltek. Bonyhádon teljesítettünk
fegyveres nemzetõri õrszolgálatot, de
harci bevetésre nem került sor. Bonyhád-
ról az orosz megszállás után – öt leven-
témmel együtt – indultam vissza Oroshá-
zára. Az oroszok Bátaszéknél elfogtak
bennünket, és mint hadifoglyoknak, a
Pörbölynél lévõ ártéri híd újjáépítését
kellett végeznünk, sok hadifogolytár-
sunkkal együtt. Enni nem kaptunk. Egy
hét után, egy 24 órás éjjeli, ónos esõs mun-
ka közben, nagyon elfáradva és elkese-
redve, lehúzódtam a hídpillér mellé,
imádkozni. Az ima alatt és után jutott
eszembe a mottóul választott jelmonda-
tom, ami új erõt adott. Elmondtam az öt

leventémnek, s ettõl bennük is a remény
szikrája ébredt fel. Megkérdezték, hogy
honnan ez a szép mondás? Elmondtam
nekik, hogy vitéz Somogyváry Gyula „És
Mihály harcolt” címû könyvében olvas-
tam, amelyben így írt a 21. oldalon: „A lé-
lek mindig gyõz, pajtás! Mert nem fegy-
ver- és emberdolog a gyõzelem. A lélek
dolga! Aléleknek kell erõsnek lennie. Van
úgy, hogy azt hisszük: elveszett a harc. Az
ezredek meghalhatnak, országok eltûn-
hetnek, de ez még nem háborúvesztés.
Ha a lélek tovább harcol, nincs ereje fölöt-
te senkinek. És van úgy, hogy vereségek-
ben, gyötrelmekben fegyverkezik gyõze-
delmesebbé a lélek. A lélek gyõz hát, és a
verhetetlen anyaföld!”

A reménység szikrája nyomán kiter-
veltük a szökést. Mint volt parancsno-
kuk, utasítottam a fiúkat, hogy az ártéri
erdõn keresztül szökjünk meg. Nem egy-
szerre, hanem egyenként. Én megyek elõ-
re, utánam százig számolás után jön a kö-
vetkezõ, és így tovább, osonunk be az er-
dõbe, a bokrok között. Irány dél, a felkelõ
napsugár fénye az útmutató. Ugyanis
délnek, mintegy 5 km-re van Bátor falu,
amelynek határában már szabadok va-
gyunk, ott megvárjuk egymást. Tervünk
sikerült. A Dunán egy halászember vitt át
bennünket a csónakjával, 10-10 pengõért.
1944. december 15-én este kopogtattam
be házunk ablakán. Kellett-e nagyobb
ajándék névnapjára, Etelka napra az ér-
tem imádkozó édesanyámnak, minthogy
fia hazajött a hadifogságból. Ez az ese-
mény volt talán a legnagyobb bizonyíté-
ka annak, hogy van isteni gondviselés.

– 1946. március 19-én, mi szegedi diá-
kok, napokon át tartó óriási tüntetést ren-
deztünk a kötelezõ hitoktatás eltörlése el-
len. Avárosi közlekedés is leállt a tünteté-
sünk alatt. Ekkor tartóztattak le 25 tár-
sammal együtt és jártuk meg a rendõrségi
fogdát, az Andrássy út 60-at. Végül is a
Buda-déli Internálótáborba kerültünk. A
kihallgató nyomozó megkérdezte, hogy
mi a foglalkozáson? Mondtam: egyetemi
hallgató.Azt válaszolta erre: Csak volt!

Az internálótáborban az irgalmas nõ-
vérek hetente látogattak bennünket, mos-
tak ránk és gyógyszerrel, élelmiszerrel
gondoskodtak rólunk, a silány tábori
kosztot kiegészítve. Ez is isteni gondvise-
lés volt. Viszont Damoklész kardja ott le-
begett felettünk, hogy folytathatjuk-e
egyetemi tanulmányainkat a kiszabadu-
lás után? Abezártság sivársága közben az
Isten ismét a jelmondatommal jött segít-
ségemre. Kérelmemre engedélyezték

szakkönyvek beküldését és szüleimtõl
meg is kaptam azokat. Így tudtam tanulni
és könnyebben is teltek a fogság napjai.
Hat hónap után szabadultunk. Nem zár-
tak ki bennünket az egyetemrõl. Az inter-
nálótáborban tanultak alapján sikeres
vizsgákat tettem. Isten ismét megsegített.

– A szegedi egyetem elvégzése után a
Veszprémi Vegyipari Egyetemre nevez-
tek ki tanársegédnek. Itt a mûszeres ana-
litikát oktattam és vezettem a hallgatók
laboratóriumi gyakorlatait. Abban az
idõben háromévenkénti káderezés volt
szokásban. Az akkori személyzetis, E.
Pista bácsi mondta egy ilyen alkalommal:
többször láttak vasárnaponként a tem-
plomba menni. Hogy lehet, hogy tanult
ember létemre hiszek a nem létezõ Isten-
ben? Válaszom ez volt: Pista bácsi, én a ta-
nulmányaim és a kutatásaim során mind-
inkább meggyõzõdtem és – Szent-Györ-
gyi Albert Nobel-díjas tudósunkkal
együtt vallom –, hogy van Isten. Pista bá-
csi erre nem tudott mit mondani, és abba-
hagyta a káderezést. Ez volt az elsõ bi-
zonyságtételem Isten mellett.

– A mai kutató nem zárkózhat be az
„elefántcsonttornyába”, és nem is egye-
dül, hanem társakkal, a mai szakzsargon
szerint „team”-ben kutat. Én is öt ilyen
kutatóteam munkáját koordinálom, Sze-
geden, Szarvason, Budapesten és Mar-
tonvásáron lévõ kutatótársaknál. Külföl-
di kapcsolataim révén minden európai és
nemzetközi magnéziumkongresszus tu-
dományos bizottságának tagjául felkér-
tek, és azokon több dolgozattal mutattam
be eredményeinket. Három külföldi tu-
dományos társaság tiszteletbeli és két
magnéziumos külföldi folyóirat szakbi-
zottsági tagja vagyok.

Azt, hogy most aranydiplomát kap-
tam, továbbá, hogy több mint háromne-
gyed évszázadot megértem, és még min-
dig aktív kutatást végezhetek, azt Isten
kegyelmének, segítségének köszönöm.

– A mai diákoknak és az embereknek
azt üzenem, higgyenek és bízzanak Isten-
ben, a világ Teremtõjében és megtartójá-
ban. Buzgó imádsággal kérjék az Õ segít-
ségét, mert elõbb-utóbb

– Ennek ismeretében kérem meg pres-
biter testvérünket, beszéljen életútjáról.

– De közben volt egy háború is.

– Hogy’ is volt az a diáktüntetés és
következménye?

– Mesélje már el a személyzetissel va-
ló esetét!

– Mondana valamit külföldi kapcso-
latairól?

– Végül: mit üzen a ma emberének?

meghallgatja és
teljesíti kérésüket, de csak az igaz, nemes
célt szolgálókat. Van egy közmondás, ré-
gi igazság: Segíts magadon, Isten is meg-
segít! Továbbá: Imádkozzál és dolgozzál!

R. J.
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A z Orosházi Harangszó találkozói,
ünnepi számában is írtam, hogy

nagyon vártam ezt a találkozót. Azonban
akkor még nem gondoltam, hogy itt fo-
gom megérteni azt, hogy Jézus miért pél-
dabeszédekkel tanított. Eddig csak tud-
tam, hogy mindig példázatokat mondott
hallgatóinak, tanítványainak, de nem
tudtam, hogy miért.Atalálkozón a követ-
kezõ „példabeszédek” ragadtak meg.

Az egyiket Ribár esperes úr mondotta:

Milyen
igaz példázat. Sajnos a közelmúlt iskolái-
ban a klasszikus görög-római kultúrán és
a krisztusi erkölcsön alapuló tanítás, ne-
velés, szinte kiveszett. Ezek elmaradását
nyögjük most, mind gazdasági, mind pe-
dig közerkölcsi és közbiztonsági vona-
lon. Volt-e valaha is olyan „csínytevés” ti-
zenévesek között, mint ami Mosonma-
gyaróvár temetõjének kis kápolnájában
történt, csak a vandalizmus, a pusztítás
céljából? Régen sem templo-
mok, sem temetõk rongálása, sem politi-
kai, sem faji vagy csak „hülyéskedési”
okból. Ha az esperes úr csak azt mondta
volna, hogy az iskolai nevelés hiányossá-
gai (de ne feledkezzünk meg a szülõi fele-
lõsségrõl sem) okolhatók a különbözõ er-

kölcsi problémák megnövekedéséért, ak-
kor valószínûleg már régen elfelejtettem
volna. De az elõbbi példázata, mint ez az
írás is bizonyítja, megmaradt emlékeze-
temben, és valószínû, sok más hallgatóé-
ban is.

A másik Dr. Mikola István miniszter
úr közmondás-módosítása volt:

, azaz egészséges lélek nélkül
nem megy, nincsen igazságos és ép test.
Pedig milyen sokan vonták (vonják) két-
ségbe a lélek meglétét! A drog csábítását
csak a lélek (tudat?) segítségével gyõz-
hetjük le. Így az ép lélek szolgálja az ép
test megmaradását. Elmondhatjuk: vice
versa, azaz egymásra hatnak.

Ide kívánkozik Ribár esperes úrnak a
találkozót megelõzõ vasárnapi, szószéki
példabeszéde is: „A kerékpárnak melyik
kereke a fontosabb?” Azonnal megadta a
választ is: „Azonos értékûek, mert csak
együtt kerékpár.” Íme, a két beszéd (az
egyházi és a politikai) összekapcsolódá-
sa: Melyik fontosabb, az ép lélek, vagy az
ép test? Egyértelmû a válasz, csak kettõ
együttléte tarthat meg bennünket az
igazságban és az örök életre, tehát egy-
aránt fontosak.

Írásom elején azt ígértem, megadom a
választ arra, hogy Jézus miért példabe-
szédekkel tanított. Íme: Azért jók a példa-

beszédek, mert azok mind az egyszerû,
mind a tanult emberben egyaránt jobban
vernek gyökeret és jobban megmaradnak
az emlékezetben, mint a csak „prédikáci-
ók”. Ezt bizonyítják a fenti visszaemléke-
zéseim, hogy a példák mennyire megra-
gadtak, s elgondolkodásra késztettek.
Örömmel tölt el, hogy a találkozó ezt a
felismerést adta számomra, és hogy meg-
oszthattam másokkal, az olvasókkal.

Végül jegyzem meg, hogy könny fu-
totta el szemeimet, amikor a mi õsi tem-
plomunkban, ismét hivõkkel telve láttam
nemcsak a földszinti, hanem a karzati pa-
dokat is, úgy mint régen, ifjú koromban.
Bizony, akkor még tele padokkal hallgat-
tuk Fürst nagytiszteletû úr ékesszólását
és „üresek” voltak a börtönök. Remélem
(reméljük), ha lassan is, de közeleg az idõ,
amikor újra, minden vasárnap megtelnek
hívekkel a templomaink. Talán az elsõ lé-
pést megtettük már a „Kelj fel, és járj!” fel-
hívásra. Ezt a találkozón résztvevõk szá-
mának állandó gyarapodása mutatja. Te-
gyük meg a második lépést is, és járjunk.
Az Úr ebben is segít bennünket, csak kér-
ni és akarni kell, mert Õ a mi szeretõ
mennyeiAtyánk.

„Amikor tele voltak a templomok, üresek vol-
tak a börtönök. Most, amikor szinte üresek a
templomok, tele vannak a börtönök.”

„Ép lélek-
ben ép test”

Dr.
(Szeged)

nem volt

KISS A. SÁNDOR

Gondolatok a találkozó után

T isztelt Fõtisztelendõ Püspök Urak, Felügyelõ Urak, Esperes Urak, Miniszter Úr, távolról és közelrõl érkezett Vendégeink! Olyan
város a házigazdája a III. Országos Evangélikus Találkozónak, amely a legzordabb történelmi idõszakokban is erõs várként állt

ellen minden kísértésnek és gonosznak. Olyan város készült hónapok óta az Önök fogadására, mely az ország legnagyobb magyar
evangélikus gyülekezetével rendelkezik. Olyan város látja Önöket vendégül, amelynek összetartó és megtartó ereje a hit.

Ha a legsötétebb diktatúra idején próbálták is átírni a város történetét, egy tényt soha nem sikerült megcáfolni, nevezetesen
azt, hogy 1744. április 24-én, Szent György napján 30 evangélikus család alapította szülõvárosunkat, s a II. Józsefig folytatott val-
lásüldözés idején is az evangélikus hit tartotta meg a települést. Az idetelepülõ és hitüket megtartó zombaiak magukkal hozták ha-
rangjukat, mely ma is itt látható, azok a téglák pedig amelyeken a harang nyugszik, az eredeti zombai imaházból valók. Büszkék az
orosháziak arra is, hogy az alapító családok – Szalai, Német, Sitkei, Ravasz, Rajki, Gyõri, Baranyai, Benkõ, Dominkó – leszármazottai
ma is itt élnek és alkotnak közöttünk.

Hölgyeim és Uraim! Bizonyára nem véletlen, hogy a III. Országos Evangélikus Találkozó idõpontja egybeesik a millenniumi év le-
zárásával, s hazánk legnagyobb állami ünnepével. Mindannyian boldogok vagyunk, hogy annyi elorzott és megcsúfolt augusztus
20-a után végre valóban azt ünnepeljük, amit évszázadokon keresztül a magyar nép, államalapító Szent István ünnepét.

Örülünk annak, hogy államiságunk jelképe, a Szent Korona a Magyar Országgyûlés házában látható, hogy meggyalázott és ki-
cserélt királyszobraink megújulva hirdetik 1000 éves történelmünket, hogy a szegedi Dóm téren visszakerült a 63 vármegye címe-
re, hogy a Hõsök Kapujában újra gyönyörködhetünk az Aba-Novák-festményben. Meggyõzõdéssel valljuk ugyanis, hogy igaz jel-
képek és szimbólumok, hit és tájékozódási pontok nélkül nem lesz erõs és boldog a magyarság, mert századunk híres történésze
nem véletlenül állította: „A magyarság a szerencse kerékfordulatával is csak akkor tud élni, ha eszményeiben és céljaiban tisztába
jön önmagával, nem fognak szakadékok tátongani a magyar lelkiségben, ama kötelezettség homálytalan felismerésében, amellyel
múltja és jövõje iránt tartozik.”

Hölgyeim és Uraim! Reményik Sándor néhány verssorával kívánok Önöknek sikeres találkozót és külön köszönöm, hogy e ne-
mes rendezvénynek városunk adhatott otthont.

Dr. Varga István, országgyûlési képviselõ

ünnepelt

„Virrasztottunk mi tetszhalottal már, / Álltunk sok vihart, nekünk ez sem új, / Ha kiszaggattak: új gyökeret vertünk. /
Mi tudjuk, mit jelent: balszél ha fúj. / Nem tagadom: jöhet még zord idõ, / Sok mindent nem lehet majd merni, /
Talán szavunk se lesz, jajunk se lesz, / Csak a szívünk fog verni. // De magyarul fog verni!”
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O rosházán nem elõször jártam. Itt
nõtt fel édesapám, és idevaló anyai

nagyapám. Így aztán sok rokonom él ma
is ebben a városban, mind a két ágról.
Amikor jelentkeztem a találkozóra, an-
nak valójában az volt az elsõdleges oka,
hogy az evangélikus találkozó után még
egy rokontalálkozóra is sort akartunk ke-
ríteni.

Az evangélikusokkal való találkozás-
tól egy kissé feszengtem. Azt gondoltam,
hogy biztos nem olyan dolgokról lesz szó,
amelyek nekem fontosak, és biztos nem
olyan formában, amilyen hozzám közel
áll. De mivel a szüleim is jelentkeztek, ve-
lük mégis szívesen elmentem.

Az esti megérkezés után egyre inkább
megjött a kedvem a találkozóhoz. Rokon
szállásadóink nyakig benne voltak a szer-
vezésben, és az õ izgalmukat, fáradtságu-
kat látva kezdtem úgy érezni, hogy itt
mégiscsak vár rám valami. Lefekvéskor
még a kezembe akadt egy Orosházi Ha-
rangszó, amely néhány elmélkedést tar-
talmazott a jelentõségérõl, il-
letve a jelmondatról.
Csak akkor jutott eszembe, hogy ideje
lenne nekem is megfogalmaznom a ma-
gam számára, hogy mire is vonatkozhat
ez a felszólítás a jelenlegi helyzetemben.

Másnap jókedvûen indultunk a nyitó
istentiszteletre, és egy zsúfolásig megtelt
templomban találtuk magunkat. Onnan-
tól aztán már nem volt megállás, egyik al-
kalom jött a másik után, ismerõsök, roko-
nok bukkantak fel mindenhol, édesapám
mint idegenvezetõ vitt minket a különbö-
zõ helyszínekre, és egy-egy épületre rá-
mutatva orosházi emlékeket idézgetett.
Számomra ez így volt teljes. Rá kellett
jönnöm, hogy én itt sokszorosan itthon
vagyok: a városban, ahol a gyökereim
vannak, a régi és újabb ismerõsök között,
akik végigkísértek idáig, a rokonságom-
ban, de az egyházban is, amely – talán
épp az õt alkotók miatt – nem is tûnt o-
lyan idegennek.

Mindezek mellett egy olyan szekcióba
sikerült bekerülnöm, amely a meghök-
kentõ és újszerû iránti minden vágyamat
kielégítette. A börtönmisszióról beszélt
Bízik László börtönlelkész. A cél, amit
munkája során kitûz maga elé – tisztessé-
ges tolvajokká és tisztességes utcalányok-
ká alakítania a bent lévõket –, nagy indu-
latokat kavart. Az volt az érdekes, hogy
mindig akadtak olyanok, akik megvéd-
ték a börtönlelkészt, és megpróbálták
meggyõzni társaikat arról, hogy milyen

fantasztikus munkát végez a letartózta-
tottak között.

De feszültséget okozott többeknek ön-
magában a „bûnözõ” téma is. Úgy gon-
dolom, jó, hogy ez a feszültség felszínre
került, mert így volt õszinte az együttlét.
Bízik Lászlónak pedig egész személyisé-
ge sem nélkülözi az õszinteséget: szavai
nagyon erõteljesek voltak, és érezhetõ,
hogy mindig ott áll teljes lényével mö-
göttük.

Sajnos csak egy szekción vehettünk
részt (párhuzamosan zajlottak), ezért leg-
feljebb elmesélni tudtuk egymásnak, hol
mi történt. Ezért most átadom a szót szü-
leimnek, hogy õk is beszámolhassanak az
élményeikrõl.

Azsúfolásig megtelt oros-
házi templom nekem a régi karácsonyo-
kat idézte. Egyik idõsebb rokonom
mondta: „Megérhettem azt, hogy a tem-
plom újból tömve volt evangélikusokkal,
és több ezer torokból zengett az »Erõs vár
a mi Istenünk!«” A határon túli magyar
evangélikusok szekciójában vettem részt.
Nagyon jó légkört teremtett Gémes Ist-
ván és Pósfay György lelkész. Szavaik
nyomán teljesen új megvilágításba került
a „gazdag Nyugaton” élõ magyar evan-
gélikusok helyzete.

Nagyon igényelnék a hazai egyházve-
zetés diplomáciázását, mivel a külföldi
egyházak magyar lelkészként nem támo-
gatják õket (anyagilag sem, a magyarok
gondozásáért nem kapnak fizetést), illet-
ve szükség lenne új lelkészek kiküldésére
is. (Ausztriában Szépfalusi István halála
óta nincs lelkész, egy székely katolikus
házaspár gondozza az ottani evangéliku-
sokat). Az ökumenizmus nagyon erõs, a
katolikus és protestáns különbségeknél
sokkal erõsebb a magyarság összetartó
ereje.

Nagy örömmel
készültem a találkozóra, az országos
evangélizációkon is igyekszem mindig
részt venni. Kicsit értetlenül állok az elõtt,
hogy gyülekezetünk tagjait ezek az
alkalmak nem mozgatják meg jobban. Én
nagyon otthonosan érzem magam evan-
gélikusok között, most is nagyon jó volt
találkozni evangélikus testvéreimmel
Celldömölktõl Mezõberényig, Kaposvár-
tól Miskolcig.

A kórházmissziói szekció vezetõi már
hónapokkal ezelõtt felkértek, hogy szá-
moljak be a gyülekezetünkben jól mûkö-

dõ kórházi munkáról. Elmondtam a szol-
gálat szervezését, a havi rendszeresség-
gel mûködõ diakóniai megbeszéléseket,
az ökumenikus szeretetvendégségeken
történõ tapasztalatcserét, a hívogatások
során szerzett tapasztalatainkat, örö-
meinket, kudarcainkat. A szünetben oda-
jött hozzám egy ismeretlen testvér, s meg-
szólított: „Én voltam ám már a bibliaórá-
tokon. Bent feküdtem a kórházban, és egy
református ágyszomszédom kért meg,
hogy kísérjem le. Nekem akkor még sem-
mi kapcsolatom nem volt az egyházzal,
de az a bibliaóra a kórházban olyan ha-
tással volt rám, hogy sokat beszélgethet-
tem akkor a szomszédommal, és hazatér-
ve felkerestem a gyülekezetemet Budaör-
sön. Azóta teljesen megváltozott az éle-
tem.”

Nagyon örültem, és szavai abban erõ-
sítettek meg, hogy mi sohasem mondhat-
juk, hogy a hívogatásunk hiábavaló, mert
nem tudjuk, hogy a Szentlélek mit indít el
a látszólag közönyös betegekben.

Sok új tapasztalattal tértünk hát haza,
és örömmel emlékezünk vissza az oros-
házi napokra.

találkozások
„Kelj fel, és járj!”

Mády Rezsõ:

Mádyné Csepregi Kata:

(Budapest-Kelenföld)
MÁDY ERZSÉBET

Újra Orosházán

MEGHÍVÓ

Flores-Rózsa Eduárdó
újságíró, a határainkon
túlnan élõ magyarság

problémáinak szakértõje
elõadást a
Pártok Házában „Polgári
beszélgetések” címmel,
2001. október 19-én,

pénteken 18 órai kezdettel.
A várható különféle témák
között jelentõs mértékben

foglalkozik az elõadó
a státustörvény külföldi

és hazai fogadtatásával és
hatásával. A rendezvényt

a „Jobbik” nevû jobboldali
ifjúsági tömörülés szervezi.

Minden érdeklõdõt
szeretettel látnak.

tart
Pacsirta utcai
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Orosházi morzsák
Eligazítás

Hely is akad

Õskeresztyének

Ingyen, kegyelembõl

Praktikus és ízes

Beszélgessünk egymással

Akollégium

Megérkezvén, kedves rendõrnõ mel-
lett lassítok, a templom melletti utcában.

– Az evangélikus találkozóra jöttünk –
mondom –, nem tetszik tudni
hogy hol van a regisztráció?

– Az attól függ, melyik gyülekezetbõl
jöttek.

– ???
Mikor válaszolok, már fejbõl mondja,

hogy akkor nekünk hol kell jelentkezni, s
hozzáteszi, hogy hol találunk ingyenes,
ám õrzött (!) parkolót.

Nos, ha valahol már a rendõrök is
ilyen kedvesek és felkészültek, akkor ott
profi kell, hogy legyen a szervezés – álla-
pítottuk meg elsõ benyomásként.

*

Zsúfolásig megtelt a templom, álló-
hely is csak módjával akad. Az elkésõ
idõs néni pedig padot keres, látszik, hogy
nehezen megy már neki a járás is, nem-
hogy hosszasan tudna álldogálni. S vala-
hogy – csodák-csodája – neki mégis kerül
egy ülõhely. Pedig esküszöm, úgy tûnt,
hogy abban a padsorban nem hogy egy
fájós, lábú terebélyes nénike, de talán
még egy sovány veréb sem tudott volna
helyet foglalni.

*

Jólesik végignézni a templomkerten.
Néhány árus kelendõ portékákkal, a sa-
rokban büfésátor, mindenhol padok, szé-
kek, asztalok és jövés-menés, nyüzsgés,
forgatag. Üldögélõ, beszélgetõ, vagy pi-
henõ emberek. Mindenki jókedvû, moso-
lyog. Lehet, hogy ilyesmik lehettek a ke-
resztyénség korai szakaszában a gyüle-
kezetek istentiszteleti helyei? Nem elkü-
lönülve – hiszen a templom egy forgal-
mas helyen van – de mégis valamiféle szi-
getet alkotva a település forgatagában.

*

Elviselhetetlen a hõség. A templom-
kertben sárga pólós fiatalok sürgölõdnek,
sokuknak a kezében ásványvizes palack
és mûanyag poharak. Milyen ügyes ötlet
– gondolom. Legalább nem kell sehová
elmenni, hogy egy pohár hõn áhított fo-
lyadékot vegyen az ember. Mikor legurí-

tom az éltetõ nedût, kérdezem: mennyit
fizetek. Kérdõen néz rám a fiatalember.

– Ezért nem kell fizetni – mondja –, szí-
vesen adok egy egész palackkal is, ha
szüksége van rá. Majd hozzáteszi: – Ilyen
melegben muszáj inni, ráadásul sok az
idõs ember, akik már nehezebben bírják,
és akár rosszul is lehetnek, ha nem fo-
gyasztanak kellõ mennyiségû folyadékot
– világosít fel. Majd sarkon fordul és már
megy is a következõ szomjazónak tölteni.
Én pedig nagyon elszégyellem magam.
Lám-lám, úgy látszik már engem is hatal-
mába kerített ez az „átkozott kapzsi vi-
lág”, hiszen eszembe sem jut kellõ termé-
szetességgel az, hogy valamit nem pén-
zért, hanem „csak úgy”, szeretetbõl, ked-
vességbõl adjanak.

*

A vendéglátók felkészültségét és fi-
gyelmességét dicséri, hogy mind a két
nap olyan étel volt ebédre, ami könnyen
tálalható, praktikusan, egy evõeszközzel
is ehetõ. Hálásak is voltak érte az idõseb-
bek, akiknek már lassabban megy az ét-
kezés. Még jobban esett így az amúgy is
ízletes falat – ahogy ez az általam több íz-
ben hallott beszélgetésekbõl is kiderült.

*

Semmilyen okom – jogom meg még
kevésbé – nincs bármit is bírálni, hiszen
nem is lehet, s ezért tisztelet és köszönet
valamennyi rendezõnek. Egy dolog
azonban hiányzott. Az az „intézményesí-
tett beszélgetõhely”, nevezetesen, ahol a
sötétség beállta és a hõség enyhülése után
le lehetett volna ülni „csak úgy” csevegni.
Ahol mód, lehetõség és idõ lett volna
megkérdezni bárkinek bárkitõl, hogy „ti
honnan jöttetek?”, s váltani néhány szót,
„mindössze csak azért”, mert valameny-
nyien evangélikusok vagyunk. S közben
meginni egy hûtött vagy langyos teát.
Természetesen tudom, hogy ezt e nélkül
is meg lehetett tenni, de egy külön erre
szolgáló helyen mégis más.Adott lehetett
volna ilyen célra a templomkert, ahol volt
is valami hasonló élet, de néhány drótra
akasztott égõvel ezt az esti órákra is al-
kalmassá lehetett volna tenni. S már csak
azért is jól jött volna, mert egyrészt – az
amúgy színvonalas mûsorok helyszínei
jellegükbõl adódóan nem voltak alkal-

masak az ismerkedésre, másrészt többen
voltak úgy, hogy végigjárták valameny-
nyit, s közben be-be térhettek volna a
„társalgóba”, harmadsorban pedig azért,
mert voltak, akik ilyen vagy olyan okból,
de nem választották egyik helyszínt sem.
Mindezeken felül pedig az esti progra-
mok végeztével, az autóbuszok indulásá-
ig még lett is volna idõ egy beszélgetésre.
Talán érdemes elgondolkodni ezen a kö-
vetkezõ találkozó szervezõinek.

*

A szarvasi szállás valószínûleg min-
denkinek sokáig emlékezetes marad, s
azt hiszem, hûen tükrözi az átlagos ma-
gyar kollégiumi állapotokat. A késõi órán
egyszerre érkezõ vendégek szinte meg-
szállják az épületet. Mindenki keres vala-
kit, vagy valamit. Ki a társát, ki a szobáját,
de van, aki az ágynemût vagy a zuhanyo-
zót. Ez utóbbit pedig – a nem gyakorlott
utazóknak – valóban nem könnyû megta-
lálni, hiszen a nõi az egyik, míg a férfi a
másik szinten van, s ráadásul egyáltalán
nem magától értetõdõ például, hogy kifo-
gástalan legyen a világítás. Anehezen fel-
ismerhetõ helyzeten egy határozott nõi
hang lesz úrrá: „Az asszonyok fent, a fiúk
lent” – hangzik a megfellebbezhetetlen
verdikt, s valóban, az elhangzottaknak
megfelelõen kezdenek áramlani a fáradt
utasok a boldogságot ígérõ tisztálkodó-
hely felé. Boldogan fürdik mindenki és
már az sem baj, hogy szerények a körül-
mények. Közben megkerülnek a szobák,
sõt a csomagok is, jut mindenkinek ágy-
nemû, s kiderül, hogy a frissen szerzett
barátok sem vesztek el, két ajtóval arrébb
találhatók. A feszültség csökkenésébõl
valamit megérezhetnek a muslincák is,
mert abbahagyják a röpködést, s ma már
nem riogatják többet a nyugovóra térõ-
ket. Sorban kapcsolódnak le a villanyok, s
a fárasztó nap után a zsivaj helyét átveszi
a csend és az Úr békéje, amely lassan az
egész épületre rátelepszik.

véletlenül,

(Budapest-Zugló)
GYARMATI GÁBOR
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N em sokkal a III. OET után kétszer is
kéréssel fordultam az Evangélikus

Élet országos hetilapunkban a találkozó
résztvevõihez, hogy írják meg vélemé-
nyüket, élményeiket, okulásunkra,
mindannyiunk gazdagodására. Nagyon
sok levél érkezett, ezekbõl kísérlek meg
egy válogatást annak kockázatával,
hogy helyhiány miatt nem idézhetek
mindenkitõl, és nem is idézhetek min-
dent. Egyrészt azért sem, mert – mind-
annyiunk örömére – sok lelkes levél jött,
amelyekben a vendégek sokszorosan
köszönetet mondanak a szervezõknek,
kivitelezõknek. Jó értelemben, de attól
is lehetne tartani, hogy elbíznánk ma-
gunkat, másrészt mert „unalmas” len-
ne a közlés. Még itt, a részletek elõtt
szeretném kifejezni hálás köszönete-
met a testvérek kedves soraiért!

Szelényiné Dr. Péterfia Katalin

Krupa Jánosné Pohánka Pálné

Özv. Ónodi Jánosné

Balázs Béláné

írja Bala-
tonalmádiból: „Családunkból hárman
készültünk Orosházára, elsõ perctõl fog-
va: férjem, legidõsebb gyermekünk és jó-
magam. Õk már jártak országos találko-
zón, én még nem. Ezúttal emberi találko-
zásainkról írnék, mivel a lelki épülés min-
denkiben személyes. Férjem váratlan,
csodásan örömteli találkozása Gémes Ist-
vánnal történt. A pécsi ifjúsági kör tagjai
voltunk, Gémes István akkori, ottani se-
gédlelkészkedése idején. Csodálatos volt
az új kézfogás az egyikünk számára sem
remélt módon.” A továbbiakban fiáról ír,
hogy remélte az internetes levelezõpart-
nerekkel való találkozást, de ez nem sike-
rült. „Mégsem volt szomorú, mert az élõ
Úrral volt módja találkozni.” S levélírónk
a saját esetét „harmadik típusú találko-
zásnak” nevezi: „Nekem ahhoz meg kel-
lett betegednem. Vasárnap délután a
nagy hõség miatt rosszul lettem a tem-
plomban. Kimentem egy kis frissítõért, s
ott egy kedves, vöröskeresztes karszala-
gos fiúcska elkísért a betegszobába. Már
önmagában véve ez is jól esett, részben,
mert valóban felüdültem, másrészt mivel
láttam, hogy milyen apró részletekig meg
volt szervezve a találkozó.” S ezután ked-
vesen írja le testvérünk, hogyan találko-
zott – épp a betegszobában – egy nagyon
régi, kedves ismerõssel. S ezt a találko-
zást is ajándékként élte meg.

és írják
Csesztvérõl: „Egy hónap telt el – írják
szeptember 18-án – az Orosházán meg-
rendezett találkozó óta, s mi most mon-
dunk köszönetet. Nógrád megyébõl,

Csesztvérõl érkeztünk. Beteg szívvel, be-
teg lélekkel indultam a hosszú útnak, de
mikor megérkeztünk, minden fáradtsá-
gom elmúlt. Meghatódva láttuk, ahogy a
nagy templom megtelt evangélikus gyü-
lekezeteink tagjaival, azokkal, akiket
megszólított az Úr […] Nyugalom volt a
lelkünkben, itt nem rohantunk, mindenre
volt idõnk. A két nap emléke örökké ben-
nünk él.”

írja Szügybõl: „Már
érkezéskor érezni lehetett, hogy szeretet-
tel fogadnak, mikor a sárgapólós lányok
és fiúk üdvözöltek bennünket. Utána be-
mentünk abba a szép nagy templomba.
Csodálatos érzés volt együtt énekelni
annyi emberrel, és hallgatni Isten üzene-
tét, hogy keljek fel, induljak és ne a bûne-
imben üljek. Jött az ebéd, jó volt, elég volt.
Bennem az volt az érzés, hogy itt is Jézus
van jelen, mint mikor az öt kenyérrel és a
két hallal megvendégelte a sok embert. A
fórumon a lelkészképzésrõl tudtunk meg
sok mindent. Az esti igehirdetés, az ének-
kar szolgálata gazdaggá tett lelkileg is.
Csodálatos volt a vasárnapi istentisztelet,
annyi emberrel odaborulni Jézus lábai
elé, és megvallani bûneimet. A záró áhí-
tatból merítettem új erõt a hosszú útra.
Ha élek és lesz erõm, 2003-ban találko-
zunk Székesfehérváron. Ha elszólít az Úr,
akkor onnan fentrõl figyelem majd a ta-
lálkozót.”

nagytiszteletû asszony
írja Pécsrõl, hogy a tavaly nyári diakóniai
konferencián ismerkedett meg egy oros-
házi asszonytestvérrel, és ez az ismeret-
ség is hozzájárult a jöveteléhez. „A szol-
gálatokon túl megragadott a csodálatos
szervezettség, amit tapasztaltam. Csodá-
latos volt találkozni az alsósági gyüleke-
zet tagjaival, akiknek férjem volt lelki-
pásztoruk, évtizedeken át. Volt olyan
testvér, akivel 1969 óta nem láttuk egy-
mást. Könnyezve örültünk a viszontlá-
tásnak. Két fiú unokámnak pólókat hoz-
tam ajándékba, a felirat most tanév elején
különösen aktuális: Kelj fel, és járj! Kö-
szönjük Urunknak a csodálatos együtt-
létet és a szolgálattevõk jókedvû, áldozat-
kész helytállását. Isten áldja meg az oros-
házi gyülekezetet!”

Németországban élõ testvéreinktõl
kaptuk a következõ sorokat: „Kedves
orosháziak, testvéreink a Jézus Krisztus-
ban! Köszönjük a szíves vendéglátást,

amiben részeltettetek az országos talál-
kozó alkalmából. Reméljük, érdemes volt
megrendezni a találkozót, Isten fizesse
meg fáradozásotokat.

Számunkra elsõsorban a földijeinkkel
való találkozás jelentett sokat. A határon
túliak szekciójába többen azért jöttek el,
mert korábbról, sõt gyermekkorunktól is-
mertük és azóta nem láttuk egymást. De
különben is jó volt velük a beszélgetés,
kár, hogy a szekciók „eredményeit” nem
lehetett még plénumban is hallani (ami
persze túlnõtte volna a kereteket).

Örömmel töltött el a jó szervezés lá-
tása, az egyes testületek, intézmények és
a napi mûsor összefonódása. S ha közel is
volt a millenniumi év végével kapcsola-
tos rendezvények árnyéka, nyugodtan el
lehet mondani, hogy a találkozó az evan-
gélikusok kétnapos ünnepe volt – hitéb-
resztési célzattal.

Jó volt összekapcsolni a találkozót a
METT egyezségkötésével. Így vált a ve-
zetõk ügyébõl az egész egyház népe kö-
zös ügyévé jövendõ együttgondolkodá-
sunk és együttmûködésünk.

Mint kívülálló „idegenek”, nehezen
tudtuk volna megállapítani, hogy kifelé,
tehát a külvilág, azaz Orosháza és népe
felé milyen jelentõsége vagy vonzása volt
a két napnak? Vagy csak a belsõ kör szá-
mára szolgált a találkozó, a misszió lehe-
tõségének megragadása nélkül?

Külön köszönjük, hogy a kormány
egészségügyi miniszterét meghívták! Túl
szakmai súlyán, a problémákat nem elke-
nõ nyíltságával és alázatával fogott meg
bennünket. Ahogy pedig az evangélikus
egyházat – a többiekkel együtt – partner-
nek hívta meg a beteg társadalom gyó-
gyításához, az egyben volt kitüntetés, de
nagy kihívás is.

Szerényen szeretnénk csak egyetlen
kérdést megkockáztatni: biztos, hogy az
ilyen nagy horderejû rendezvény aktõrje-
it a rangjuk, címük és nem a kapott kariz-
máik szerint kell kiválasztani? Úgy gon-
doljuk, hogy az Isten által adott lelki aján-
dékok hordozóinak bevetése sokkal lé-
nyegesebb lenne, mint rangviselõk proto-
kolláris felvonultatása. Az idõ különben
is szûkre szabott, jussanak hát szóhoz,
akiket Isten készített föl. Inkább, mint
akik hivatalból érzik magukat erre pre-
desztináltaknak.

Még egyszer megköszönve a szíves
vendéglátást, az ott kapott élményeket,
Isten áldását kérjük az orosházi gyüleke-
zet minden tagjára és munkására. Test-

Visszajelzések, reflexiók, emlékek, élmények
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véri szeretettel és köszöntéssel:
”

Ausztriából is visszajeleztek, még-
hozzá szintén olyanok, akik jelen voltak
mind a két napon, sõt „váratlan” szol-
gálatot is végeztek, mert a vasárnap dél-
utáni befejezõ rész elõtt pár percig éne-
keltek a nagy számú gyülekezetnek:

, valamint
. „Másokért Együtt” cím-

mel Ausztriában, de magyar nyelvû gyü-
lekezeti lapban nagyon kedves megemlé-
kezést írtak az alkalomról, lényegében is-
mertetve egészen pontosan a két nap me-
netét. Ebbõl olvassunk el néhány részle-
tet: „Mit tapasztaltunk Orosházán? Elsõ-
sorban azt, hogy annak ellenére, hogy
egy kis történelmi egyházhoz tartozik,
mégis nagyon nagy ez a felekezet, és ezt
nem a létszámra gondolva mondom, ha-
nem arra a lelkiségre utalva, ami az egész
rendezvényt végigkísérte. Nagyon jó volt
tapasztalni azt a szinte másodpercre ki-
dolgozott forgatókönyvet, ami szerint a
két nap lezajlott.” S rendkívül tetszett,
amit Antal Imre testvérünk befejezésül
írt: „Miért volt nagyon jó Orosházán? El-
sõsorban, mert a rendezvény
értelemben vett igazi értékeket képvisel-
te. Mert volt, mert itt minden ma-
gyar felelt minden magyarért, mert sehol
egy hangos szó, idegeskedés, szemrehá-
nyás. Mert volt, és nem utol-
sósorban a számos kinyilvánított és min-
den irányból felénk sugárzó szeretet iga-
zolta, hogy igenis nyilvántartanak, hogy
a Szépfalusi által felépített »ház« valóban
sziklára épült, hogy sorsunk iránt érdek-
lõdnek, hogy a biztatás, »Kelj fel, és járj«
számunkra egy nagyon nemes kihívás.
Keljünk fel, és járjunk.”

Figyelemre méltó leveleket kaptunk
még orosházi testvéreinktõl is, többek kö-

zött ezt írja: „Szinte
felfoghatatlan élmény számomra az egy-
házi ének és zene azonnali lélekszelídítõ
hatása. Ha egykoron munkahelyeimen
ilyen zene szólhatott volna, vagy ha ma-
napság a tévé, rádió, a média helyett egy-
házi zene, ének zengene az otthonokban,
egyéb közösségekben, akkor – elgondol-
ni is nagyon szép –, hogy milyen nyuga-
lom, béke, tettrekészség származna ab-
ból, egész hazánkban, de kis régiónkban
is.” Alevél a következõkben még hosszan
méltatja a találkozó utóhatásait.

Kaptunk levelet olyan testvértõl is, aki
nem volt jelen a találkozón. Pencrõl

presbiter testvérünk a kö-
vetkezõket írja: „Elnézést kérek, amiért
nem résztvevõként írok, de sajnos egész-
ségi állapotom miatt nem utazhattam
Orosházára. Azonban a média jóvoltából
szeptember 9-én az »Örömhír« címû
adásban nagy örömmel néztem végig az
orosházi találkozó közvetítését.” Ezek
után testvérünk felveti azt a régi kérdést,
nem lehetne-e egyházunkban a közös ke-
hely helyett a kiskelyheket bevezetni?

Meglepõdtünk egy budapesti testvé-
rünk levelén: azt írja, hogy nagyon szere-
tett volna az orosházi találkozóra
de hiába fordult a fõvárosban bárkihez –
esperesek, lelkészek – senki nem szerve-
zett közös buszt, pedig akkor még többen
tudtak volna jönni. „Mindezt csak azért
írtam le, hogy tanulságul szolgáljon a kö-
vetkezõkre: a közös busz megjelölés csak
akkor szerepeljen, ha a szervezés megol-
dott, vagy legyen egyértelmû, kinek kel-
lene megszerveznie.” Sajnos ebbõl a le-
vélbõl több következtetést tudunk levon-
ni. Ezt most nem tesszük, de egyet bizto-
san tudunk: teljesen egyértelmû, hogy a
közös buszt ki(k)nek, kellett volna szer-
vezniük. A legtöbb helyen ez nem is volt
kérdéses, és nagyon sok helyrõl jöttek is
közös buszok. Ilyen furcsa, szomorú

humora is van az életnek.

Most pedig idézünk néhány sort
pesterzsébeti testvérünk hosszabb

levelébõl: „Úgy éreztem, hogy el kell
mennem Orosházára. Annál is inkább,
mivel Csömörön nem voltam. Már az ele-
jén, a bejelentkezésnél jó ötlet volt, hogy
több csoportban regisztráltak bennünket.
A program nagyon jó volt, folyamatosan
zajlott. Az ebédnél és a reggelinél nagyon
gyorsan, kedvesen szolgáltak ki, mindig
megkérdezték, ki hogy érzi magát?

Délután a nõmissziós szekcióbeszél-
getésen vettem részt, ahol rengetegen
voltak. Nekem az is tetszett, hogy az ép-
pen ezután tartott esküvõ idejére min-
denki visszatért a templomba.

Este a hangversenyt választottam,
ami nagyon szép volt.

Egy ilyen találkozó kitûnõ alkalom
püspökökkel, lelkészekkel ismerkedni,
és egy másik helyen, már ismerõsként ta-
lálkozni velük. Orosházán mindent jól
megszervezettnek éreztem, tudom, hogy
ez nagyon kemény munka volt. Sajná-
lom, hogy az idõ kevés volt, városnézésre
már nem is tudtunk elmenni, fáradtak is
voltunk estére. Örülök, hogy Orosházára
is eljutottam és köszönöm a lehetõséget,
hogy testvérekkel találkozhattam.

Végül (1068 Budapest)
ezt írja: „Orosházát gyermekkorom óta
ismerem, sok nyarat töltöttem ott. Nagy-
apám, Ági (Algõver) Pál, az egykori nép-
tanító házában lakott. Remélem, hogy Ri-
bár János esperes úr felhívására sok emlé-
kezõ, méltató levél érkezett címükre. An-
nak ellenére, hogy valószínûleg húgom
és én kaptuk hosszú távra a legtöbbet et-
tõl az alkalomtól, még ma sem tudnék
egy használható, tárgyszerû értéktelést
leírni. Igazi ünnep volt.”

Gémesné
Réz Katalin és Gémes István

An-
tal Imre és felesége Ágnes Magya-
ry Kossa István

a krisztusi

magyar

jövõbe mutató

(Forrás: Másokért
Együtt, 2001. október 1. 45. évfolyam, 6.
(753.) szám 7. o.)

Kulcsárné Pusztai Irén

Ge-
rengay Margit

Váczi
Ilona

Sümeghy Sára

Közli: Koszorús Oszkár

eljönni,

Válogatta és összeállította: Ribár János

Egy választási körlevélrõl
Közelednek a 2002-es választások, és a lehetséges, már érzékelhetõ hangvétel ízléstelenségének ígéretekkel spékelt valósága. A
demagógia veszélyes lehetõségei miatt aggodalmat keltõ idõszak. Tekintettel minderre, választási körlevelet olvashattunk nem ré-
gen. Bizonyos politikai körökben nagy vihart kavart a Szeged-Csanádi római katolikus megyéspüspök, Gyulay Endre választási kör-
levele, amelyben egyházmegyéje papjait arra szólította fel, hogy 2001. október 8-ától „fohászkodjanak a parlamenti választások
sikeréért”. S volt a levélben egy utalás a szabadosság veszélyeire, ami bizonyos körökben nagy felháborodást váltott ki. Interjúk és
ellencikkek jelentek meg a püspök ellen, aki a hazai erkölcsi állapotokra hivatkozva mondta el a véleményét. Az inkriminált levél-
ben a kulcsmondat a következõ: azért kell imádkozni, hogy

Annak ellenére, hogy a püspök pártok nevének említését a szószé-
ken nem javasolja, elég világos lehet egy keresztyén ember számára a katolikus püspök reménysége. Ebben a tekintetben nincs hit-
vita köztünk.

„olyan vezetõje legyen a magyar népnek, akit valóban az Isten akar, aki
az isteni igét viszi elõbbre, és a magyarság érdekeit képviseli.”
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KIVONAT
az evangélikus iskola elmúlt évi munkájának elemzésébõl

„Boldog az a nemzet, melynek Istene az Úr,
az a nép, amelyet örökségül választott.”
[Zsolt 33,12]

Áldás és békesség otthonunkra,
szép hazánkra.

Itt fénylik ránk az ég, munkánkat
ez a föld várja.

Édes gyümölcsét, ha mi esszük
Terhét, baját vállra vesszük
Szívvel és tettel úgy szeretjük.
[Énekeskönyv 185]

„Igyekezzetek még jobban megerõsíteni
elhivatásotokat és kiválasztásotokat,
mert ha ezt teszitek, nem fogtok
megbotlani soha.” [2Pt 1,10]

Ha valaki jönni akar énutánam, tagadja
meg magát és vegye fel az õ keresztjét és kö-
vessen engem.

Í gy hangzott az év igéje. Utolsó lehetõ-
ségünk volt ez az év, hogy ezt a törté-

nelmi szituációt, melyet az ezredforduló
kínál, fel tudjuk használni azoknak a cél-
kitûzéseknek az elérésére, melyeket – a
keresztyén nevelést felvállaló – iskolánk
maga elé tûzött. Hiszen pedagógiai prog-
ramunkban – eddig is és az idén átdolgo-
zottban újra – alapvetõ feladatként fogal-
mazódik meg, hogy a keresztyén nevelés-
sel a hazáját szeretõ, annak javát szolgáló
ifjúsággal járuljunk hozzá a nemzetmen-
tés égetõen szükséges közös akciójához.
Szeretnénk tehát minél több olyan fiatalt
kibocsátani iskolánk kapuján, akik hívõ
emberként érzik és értik a keresztyén Ma-
gyarország víziójának jelentõségét, és
mindent megtesznek annak érdekében,
hogy a vízió valósággá váljon.

Arra a kérdésre, hogy milyen a keresz-
tyén hazaszeretet, nagyon nehéz vála-
szolni. Az osztályozó konferencián el-
hangzott Márai-idézet segít a megfogal-
mazásban. „Mindig mindent adjál oda a
hazádnak […] Egyáltalán, semmit ne várj
a hazádtól. Csak adjál azt, ami legjobb
életedben. Ez a legfõbb parancs.” (Ez az
AGAPÉ a hazáért.)

Most pedig – az elhangzottak alapján
– vegyük számba, mi mindent tettünk is-
kolánkban a tanév folyamán azért, hogy
gyermekeinket keresztyén módon cse-
lekvõ hazaszeretetre neveljük. Sokan be-
számoltak arról, hogy tanítási órákon mi-
képpen használták ki a tanítási anyagból
adódó lehetõségeket. Túlságosan is evi-
densnek és egyszerû megoldásnak tûnik
ez, de mindannyian tudjuk, hogy milyen
sok múlik ezúttal is a nevelõ személyisé-
gén. Nem magyarkodást várunk, de azt
igen, hogy természetes módon közvetítse
a pedagógus a hazaszeretetet a gyerme-
kek felé. Hitelesek csak akkor leszünk, ha
magunk is így érzünk, és nem lépünk át
szenvtelenül az adódó lehetõségeken. Ta-
nítási órákon kívüli alkalmak nagyon
sokszor adódtak a tanév folyamán. Isko-
lánk folyosóinak és osztálytermeinek de-
korációja külsõségében, esztétikumában
méltó volt a millennium évéhez. Tanév-
kezdéskor pontozással motiváltuk tanu-
lóinkat a tantermek szépítésére.

Nemzeti ünnepeinken – a már meg-
szokott módon – tartalmában és érzel-
mekben gazdag mûsorban gyönyörköd-
hettünk.

Még a pünkösdi gálamûsor összeállí-
tása is a hazaszeretetre nevelést szolgálta.
Az EGOT-on részt vett gimnazistáink be-
mutatkozó mûsora már ismert Himnusz-
feldolgozás volt. Kicsit komolynak tûnt a
többi mûsor mellett, mégis nagy közön-
ségsikert aratott. Örülünk, hogy a mi is-
kolánk ilyen mûsorral mutatkozott be.

A közös városi ünnepségeken tanuló-
ink megjelenésükkel, öltözetükkel és pél-
damutató magatartással képviselték is-
kolánkat, nevelõik kíséretében.

Alsó tagozatosaink ebben az évben ré-
szesültek elõször szakszerû néptánc-ok-
tatásban, tanítási órákon. Csodálatosan
szép ruhákban – melyeket iskolánk neve-
lõjének szorgos keze készített – ügyesen
mutatták be a tanult tánclépéseket, s köz-
ben bátran, csengõ hangon énekeltek is:
népdalokat, népi játékdalokat. Ez is haza-
szeretetre nevelés.

Hírük és sikerük az iskola falain is túl-
jutott. Köszönet érte mindenkinek, aki fá-
radozott ezért – annak is, aki tanította, an-
nak is, aki segítette, és annak is, aki a ru-
hákat varrta.

Hazánk szép tájainak megismerését
és megszerettetését tûzték ki célként ne-
velõink azokon a tanulmányi kirándulá-
sokon, melyeket a tanév során szervez-
tek. Ha néhány úti célt felsorolunk, kitû-
nik a tudatos nevelõi szándék: voltak már
osztályok – többen is – a Parlamentben,
Ópusztaszeren (még prospektuson is
megörökítették õket), s Vésztõ-Mágoron,
a nemzeti parkban. A legkisebbek osz-
tálytársuk közeli tanyáján voltak, a másik
osztály lovaskocsizott – ez utóbbiak is ne-
velhetnek hazaszeretetre.

Hagyományos iskolai táborunk a Ba-
kony „rengetegében” ütött tanyát. Bár az
idõjárás sajnos nem kedvezett a csodála-
tos hazai tájban való gyönyörködésnek.A
tábori szolgálatot felvállaló nevelõinknek
és a jó magaviseletû táborlakóknak kö-
szönhetõen gyermekeink a zord idõjárás
ellenére élményekben gazdagon és telje-
sen egészségesen tértek haza. Iskolalelké-
szünk jelenléte biztosítja, hogy lelki gaz-
dagodás is történhet az iskolai táboraink-
ban. Mindezek együtt a keresztyén neve-
lést és a hazaszeretetre nevelést egyaránt
szolgálták. Testben erõsebben, edzetteb-
ben, hasznos tapasztalatok és ismeretek
birtokában, és lélekben gazdagabban tér-
tek haza táborozó gyermekeink. Köszö-
net érte mindenkinek, aki fáradozott és
keményen helytállt: a tábort szervezõ-
nek, a tábort vezetõknek, a lelki vezetõ-
nek és minden szolgálattevõnek.

Felsõ tagozatosainkkal közösen meg-

tekintettük a „Sacra Corona” címû filmet.
Maga a film is élmény volt és tanulságos,
majd azt követõen osztályonként a neve-
lõkkel való beszélgetés alkalmai még ki-
egészítették a látottakat. Sokáig és sok-
szor volt hivatkozási alap a film tanítási
órákon és azokon kívül is.

Mint a nevelésben általában, bizonyá-
ra sok lehetõséget elmulasztottunk mun-
kánk során – biztosan néhány dolog ki is
maradt a felsorolásból –, de a mulasztás a
mi esetünkben soha sem pótolhatatlan.
Jövõre, már nem a millennium évében, de
folytatjuk.

* * *

Az osztályozókonferenciára készülve
a megadott szempontsorok elején provo-
katív kérdést tettünk fel: Elhívást jelent-e
számodra a szolgálat ebben az iskolában?
Idézek egy beszámolóból: „… ez olyan
kérdés, amin kötelezõ is elgondolkodni,
mert csak így, naponta válaszolva és vá-
lasztva tudunk megfelelni elhívásunk-
nak.” Egy másik idézet:

„

[Mt 16,24] Ez az ige sokszor
megsegít, amikor csüggedek, és belete-
metkezem saját tehetetlenségembe. Na-
ponta vedd fel a keresztedet. Szükséged
van rá. Ne félj, nem sújt agyon, mivel Is-
ten maga rendelte azt számodra szerete-
tében, hogy megajándékozhasson. Általa
már itt Jézus közelébe juthatsz. Ennek tu-
datában naponta felveszem és hordo-
zom.”

Tehát az elhívott nevelõk közössége
tud egységesen és hatásosan nevelni.
Akik ugyanazt a megbízást kapták az Úr-
tól, akiknek szerzõdésén ugyanazon el-
várások olvashatók, és ugyanúgy értel-
mezik azt. Akkor a gyerekek csodálkozva
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látják majd, hogy mind egyformák va-
gyunk. Igaz, hogy egyik teltebb, másik
vékonyabb, egyik idõsebb, másik fiata-
labb, egyik mosolygós, másik szigorúb-
ban néz, mégis, valami miatt egyformák.
A gyakorlatban ez valahogy így néz ki.
Tanév végén történt. Búcsúzó nyolcadi-
kostól köszönt el az egyik nevelõ: „Kisfi-
am, nem hallottam, hogy mit mondott ne-
ked az elõbb X tanár néni, de én most
megismétlem.”

Próbáljuk meg állandóan „megismé-
telni”, amit a munkatársunk mondott.
Megérezni, kitalálni. Meg fogjuk könnyí-
teni vele saját szolgálatunkat is, és a tár-
sunkét is.

És ha már a gyermekek felé sikerül az
Úr Jézustól kapott megbízás egységes
közvetítése, akkor kifelé, a világ felé – le-
szûkítve és konkrétan a város közössége
felé – is sikerülni fog, mert õk még mindig
fenntartással és gyanakvással figyelik is-
kolánk mûködését. Egyik munkatársunk
így ír beszámolójában: „

[Jn13,34–35] A szeretet – és az
egység, amely ezt tanúsítja – az a jel, ame-
lyet Krisztus a keresztyéneknek adott,
hogy viseljék a világ elõtt. Csak e jel láttán
ismeri fel a világ, hogy valóban keresz-
tyének vagyunk, és hogy Jézust az Atya
küldte.”

Viseljük hát bátran felvállalva ezt a je-
let, s így könnyebb lesz a többi elvárásnak
is eleget tenni, mely iskolánk kedvezõ
megítélését segíti elõ városunkban.

E témához befejezésül egy olyan mun-
katársunk beszámolójából idézek, aki
még csak egy évet töltött közöttünk, rész-
munkaidõben. Mások úgy mondanák,
hogy véletlenül került ide az utolsó pilla-
natban. Mi azt mondjuk, nincsenek vélet-
lenek.

„Úgy kerültem ebbe az iskolába, hogy
nem ismertem a keresztyén élet különle-
gességét. Csak hirdetni tudom, hogy
azért, mert valaki nem tudja, milyen sajá-
tos élet folyik az iskola keretein belül, ne
hátráljon meg (se szülõ, se gyerek). Pró-
bálja ki: jöjjön be az épületbe. És amint be-
lép az ajtón, át fogja hatni az a különleges
érzés, amit szeretetnek hívunk, égi, ami
engem is megfogott.” Ösztönösen ráér-
zett János evangéliumára.

Ha mindezek betartásával kérünk he-
lyet a városban, annak oktató-nevelõ
munkájában, akkor helyünk lesz.

Új parancsolatot
adok nektek, hogy szeressétek egymást, aho-
gyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressé-
tek egymást. Arról fogja megtudni mindenki,
hogy az én tanítványaim vagytok, ha szereti-
tek egymást.

„Te adj nékünk testvérszívet,
együtt érzõt, meleget!

Hadd ragyogjon minden szóban,
minden tettben szeretet!

[Énekeskönyv 475.1]

Jantos Istvánné, igazgató

A

A

A

z új tanévben új nevelõkkel gazdagodott tantestületünk: (német
nyelv), (testnevelés), (matematika). Új óraadóink

pedig: címzetes igazgató (magyar nyelv), címzetes igazgató
(történelem). Õk a tanévnyitó istentiszteleten esküt is tettek templomunkban. Isten
áldása kísérje oktató-nevelõ munkájukat.

skolánk az egyetlen oktatási intézmény a városban, ahol még a munkára nevelést
a szó szoros értelmében vesszük. Ilyenkor õsszel gyermekeink a Rágyánszky-féle

faiskolába mennek – két alkalommal – „iskolába”. A facsemeték elaltatását végzik
úgy, hogy a levelektõl megszabadítják az ágakat. Ez nemcsak munka, hanem ki-
kapcsolódás a mindennapi tanulásból, hasznos idõtöltés a szabad levegõn. Ebben a
tanévben elõször ajánlották fel az osztályok jövedelmüket az iskola közös céljaira.

óricka-bál. Ezt a viccbeli nevet adtuk annak az alkalomnak, melyen középis-
kolás korú új diákjaink tréfás felavatására kerül sor. Az idén is vidám délutánt

töltöttek együtt iskolánk nagyobb tanulói. Tizedikeseink változatos programot biz-
tosítottak az utánuk jövõknek. A szervezett mûsor végén senki sem maradt avatat-
lan, tanár és diák egyformán kapott az eredetileg csak az esküt tetteknek szánt kel-
lemes illatú borotvahabból. Ez volt az igazi hab a tortán – hiszen nem így tervezték,
de talán ezért sikerült a legjobban. A teljesség kedvéért közreadjuk az eskü szö-
vegét:

ég csak az év elején tartunk, de máris néhány sikeres versenyeredményrõl
számolhatunk be. Városi-körzeti atlétikai versenyen a

2. helyezett lett. A Mikes Kelemen Megyei Szavalóversenyen pedig
10/6 osztályos tanulónk megyei 2. helyezést ért el. Gratulálunk a gyõztesek-

nek, köszönjük a helytállást.

közeljövõ várható eseménye az immár hagyományos PARAKLETOS könyvvá-
sár, melyre 2001. október 10-én (szerdán) kerül sor az iskola földszintjén. Sze-

retettel várjuk gyülekezetünk tagjait szemezgetésre, vásárlásra.

z Idegen Nyelvek Napját ebben a tanévben október 27-én, délelõtt tartjuk.
Ezen angol anyanyelvû vendégeink is lesznek, akik az Amerikai Bibliaiskola ha-

zánkban tartózkodó munkatársai.

Cseh Ildikó
Károlyfalvi Zsolt Fórizs Ibolya

Fülöp Béla Dancz Gyula

Én …, Mórickák gyöngye, ünnepélyesen fogadom, hogy úgy letelepszem
ebben az iskolában, hogy nem füstöl ki még az ezredforduló sem. Ígérem,
hogy az itt eltöltött évek nem múlnak el nyomtalanul. Igyekszem diákéveim
minden napját kellemesen eltölteni, s azon leszek, hogy ezt senki és semmi
ne akadályozza meg. Viszonzásképpen derûs légkört teremtek az engem ok-
tatni szándékozó nevelõknek. Órán feszült figyelemmel és kézzel-lábbal se-
gítem tanáraim munkáját. Iskolámat második otthonomnak tekintem, de
nagyobb rendet tartok benne, mint az elsõben. Az érettségi megszerzése ér-
dekében – saját, szerény képességeimhez mérten – mindent megteszek.
Foggal-körömmel harcolok érte, és nem riadok vissza még a tanulástól sem!

7–8. osztály fiúcsapa-
ta Török Anna-
mária

SOLI DEO GLORIA

?

I

M

M

?

?

?

?

TALENTUMOK
Hírek az

Orosházi Evangélikus Általános Iskola

és Gimnázium életébõl



Ó vodánk a 2001/2002-es tanévet 124
gyermekkel és 16 felnõttel kezdte

meg.
Szeptember közepén tanévnyitó érte-

kezletünkön számba vettük, hogy mit
kell az idei tanévben elvégeznünk.

Intézményünk feladatainak kijelölé-
sénél az óvoda helyi programjának teljes
körû megvalósítását, programunk ered-
ményességének vizsgálatát tervezzük.
Kiemelten figyelve – mérve és értékelve –
az elért iskolakészültségi fokot a nagy-
csoportos gyermekek esetében. Az egyéb
korcsoportoknál az alábbi szempontok
szerint végezzük megfigyeléseinket, mé-
réseinket:

– a projektrendszerû tanulás
eredményességének vizsgálata;

– a nyitott ajtó–szabad játék
eredményességének vizsgálata;

– a szituációorientált nevelés
hatékonyságának vizsgálata.

Továbbra is kiemelt nevelési felada-
tunk a lelki nevelés, mely az óvoda min-
den tevékenységében jelen van. A helyi
program lehetõséget ad a minõségbizto-
sítás alapjainak megteremtéséhez, mivel
a tavalyi tanévben a helyzetfelmérést és a
partnerközpontú együttmûködés formá-
it igyekeztünk megvalósítani.

Az idei tanévben az igényfelmérés és
értékelés feladatait kívánjuk elvégezni,
az alábbi szempontok szerint:

– Az óvoda nevelési rendszere
gyan befolyásolta a családi

nevelést? (kérdõíves módszerrel)
– A nevelési eredmények

megfelelnek-e elvárásainknak?
– Megfelelnek-e a szülõk

elvárásainak?
– A partnerkapcsolatok alakulása

hogyan befolyásolta munkánkat?
Az eredmények ismeretében döntjük

el, hogy szükséges-e a helyi program ki-
egészítése, bizonyos részeinek újrafogal-
mazása.

A tanév további kiemelt feladata a
gyermekek testi fejlõdést szolgáló egész-
ségmegõrzõ program beindítása, mely-
nek eszközei:

– sószoba-terápia (minden gyermek
számára naponta fél óra);

– tartásjavító tornafoglalkozások

Az óvoda ünnepi alkalmai az egyházi
ünnepek és az intézmény hagyományai
szerint kerülnek megrendezésre.

Szülõi értekezletet ebben a tanévben
is három alkalommal tartunk:

– tanévkezdõ szülõi értekezlet:
csoportonként, szeptember vége,

október eleje;
– félévi szülõi értekezlet: januárban;
– tavaszi szülõi értekezlet:

május eleje.
A szülõi értekezletek témáit a helyi

program és a csoport aktuális eseményei
adják. A szülõkkel való kapcsolattartá-
sunkat az egyéni beszélgetések, a család-
látogatások és a szülõi házzal közösen
szervezett programok gazdagítják.

Nevelõtestületi értekezleteket tartunk
az alábbiak szerint:

– õszi, továbbképzéssel egybekötött
értekezlet október folyamán

„Egyházunk tanítása” –
Ribár János esperes elõadása;

„Családgondozás
óvodánkban” – Skorka Katalin
lelkész elõadása)

– tavaszi, továbbképzéssel
egybekötött
értekezlet: március folyamán
(Téma: „Vizuális nevelés

Munkatársi értekezletek: hetente az
aktuális feladatok megbeszélése a neve-
lõtestület tagjaival.

Az óvodavezetõ ellenõrzései temati-
kusan és spontán módon valósulnak
meg, a tanév feladatainak tükrében. Az
idõbeni ütemezést a csoportvezetõ óvó-
nõk kézhez kapják.

Fakultatív programokat indítunk ok-
tóberben:

– sószoba-terápia;
– angol, német játékos ismerkedés

az idegen nyelvekkel.
– tartásjavító tornafoglalkozások;
– gyermektánc foglalkozások;
– zeneóvodai foglakozások.
Tájékoztató beszélgetéseken szeret-

nénk a szülõkkel való kapcsolattartásun-
kat elmélyíteni, ezért az óvoda szülõi kö-
zösségének képviselõivel találkozunk
októberben és áprilisban:

– 1. téma „Az óvoda helyi program-
jának eredményességvizsgálata”

– 2. téma „A szülõi ház és az óvoda

Továbbtanulási lehetõségek: az óvo-
dapedagógusok közül a továbbtanulás
során további szakmai képesítések meg-
szerzését kérjük és támogatjuk. A további
szakképesítés megszerzésénél figyelem-
be vesszük az óvoda szempontjait, de az
egyéni érdeklõdést is.

Egyházi szervezésû továbbképzési le-
hetõségek:

– országos továbbképzések
(folyamatosan az év során);

– helyi továbbképzések
az év során).

Nagyon várjuk a szerdai gyülekezeti
alkalmakat, amelyeken a hitoktatásban
részt vevõ óvónõk szerezhetnek újabb is-
mereteket.

Bajorországi tanulmányútra indu-
lunk októberben, a már többéves szakmai
kapcsolat folytatásaként, óvodánk mo-
dell szerepének további fejlõdése érdeké-
ben.

Az óvoda személyi és tárgyi feltételei,
erõforrásai lehetõvé teszik a munkaterv
alapján kitûzött célok maradéktalan
megvalósítását, mivel magunk mögött é-
rezzük gyülekezetünk szeretettel teli a-
nyagi támogatását, minden esetben, a-
mikor kérjük. Ilyen támogatás segítségé-
vel tudtunk gyermekeink balesetveszé-
lyes székei helyett újakat vásárolni.

Az idén még nagy szükségünk lenne
játékeszközökre, tálalóedényekre, hiszen
ezek pótlásra szorulnak. Reméljük, ado-
mányokból, különbözõ támogatásokból
sikerül a legfontosabb beszerzéseket
megvalósítanunk.

(heti fél óra).

április vége,

(1. téma

2. téma

óvodánkban – megh. elõadóval).

szorosabb együttmûködésének
lehetõségei”)

(folyamatosan

„Tõle, általa és érte van minden:
Övé a dicsõség mindörökké.” [Róm 11,36]

Révészné Tóth Erzsébet
óvodavezetõ

ho
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KIVONAT
az evangélikus óvoda 2001/2002. évi munkatervébõl

MEGRENDELTÜK

Elõre is szeretettel
értesítünk mindenkit, hogy
megrendeltük a 2002-es

esztendõ Evangélikus
Naptárát, valamint

az Evangélikus Útmutatót,
a napi bibliaolvasás

éredekében.
Mindkettõt egyházközségünk
iratterjesztése fogja árusítani.

Ugyanott, Hajdú Mária
testvérünktõl különféle,
nagyon ízléses és szép
kiállítású igéslapokat,

templomunkról készített
képeslapokat lehet vásárolni.
Kapható még a III. Országos
Evangélikus Találkozó fehér

színû feliratos pólója,
és a találkozó jelvénye is.
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H etven éves vagyok! Templomok tör-
ténetében egyáltalán nem nagy kor

ez – hétszáz, ezerhétszáz, sõt még több
évesek is vannak; ifjúnak számítok, de
évtizedek óta elárvult. Magányosan állok
a puszta szélén, mint egy szükségtelenné
vált melléképület. Vakolatom lepergett, a
tornyom kupolája siralmas, a tetõm itt-ott
beázik, fiatal korom ellenére az öregedés
jeleit mutatom, pedig csak árva, elhagya-
tott és elhanyagolt vagyok. De nem is a
külsõ állapotom a legrosszabb. Az õsök, a
régiek, 70 évvel ezelõtt nagyon jól, a régi
mesterek gondosságával, alaposságával
építettek fel: szilárd az alapom, tartósak a
falaim, a tornyom is határozottan mutat
az ég felé, Isten felé. Nem a külsõ állapo-
tom a legrosszabb. Attól szenvedek va-
sárnapról vasárnapra, ünneprõl ünnepre,
hogy rettenetesen, iszonyatosan üres va-
gyok. Õsztõl tavaszig néha egy egér beté-
ved padjaim közé, védelmet keresve a
zord idõvel szemben, de különben üres
vagyok.

Páran még éneklik az éneket, hallgat-
ják az igehirdetést, de létszámuk talán
egy teljes padot sem tenne ki, és ezért üres
vagyok, rettenetesen fájok. Azért is fájok,
mert akik nem találnak ide, bizony nem
találnak oda sem, ahová tornyom mutat:
Isten országába. Fáj, nagyon fáj, hogy va-
sárnapról vasárnapra, ünneprõl ünnepre
üres vagyok, és talán felesleges. Inkább
bontsatok le, de ne vessetek meg. Nem tu-
dom, hogy kibírok-e másik 70 évet? Ilyen
elhagyatottan, árván, és magányosan.
Szánakozva nézem az itt erõlködõ papo-
kat, akik vasárnaponként megújulásért
könyörögnek, s néha bánatomban szeret-
nék rájuk dõlni, hogy együtt halljunk
meg mi, feleslegesek. Pedig viharzó ten-
geren nem lenne szabad eldobni az irány-
tût. S az élet ilyen viharzó tenger. A tem-
plomok az élet iránytûi, mutatják, hogy
merre van az igaz út.

Árva templomként állok itt, pereg a
vakolatom, mintha csak a könnyeim pe-
regnének, de nem magamat siratom. Sira-
tom az utat tévesztett, engem kerülõket,
hogy feleslegessé lettem itt, a puszta szé-
lén. Mert feleslegessé lett az élet egyetlen
erõforrása, az Isten szent igéje. Isten háza
vagyok, még így haldokló állapotban is,
itt szól szent szó – az életet hirdetõ ige,
hogy vigasztaljon bánatban, gyászban,
magányban, halálban. Itt szól, hogy erõt
adjon az élet küzdelmeiben, bûnbocsána-
tot hirdessen. Még szól, ha visszhangtala-
nul is, de nem tudom, meddig. S félek,

hogy eljön a halálnak az a pillanata, ami-
kor már õk kevesen sem lépik át küszöbö-
met – ezt nem szeretném megérni, inkább
nyíljon meg alattam a föld, inkább bomba
találjon, de ez a szörnyûséges, lassú halál
mindennél borzalmasabb. Ennél csak a
kárhozat lesz sokkal borzalmasabb.

Nagy fájdalmam az üresség, felesle-
gesség. Isten háza árva, elhagyatott – így
vagyok. De még vagyok! Még szól a ha-
rangom is, még hívogat. Még…

Így sírdogált és sóhajtozott egy árva
templom, valahol Magyarországon, vala-
hol délen, valahol, ahol árván, magányo-
san és kopottan állt. Pedig ahol felesle-
gessé válik a templom, oda hamarosan
beköltözik a pokol. Azzal pedig a fájda-
lom, a magány, a keserûség, a tehetetlen-
ség, a szegénység. Isten háza némán be-
szél. „Akinek van füle, hallja meg, mit
mond a Lélek a gyülekezeteknek!” [Jel
2,7; Jel 2,11; Jel 2,29; Jel 3,6; Jel 3,13; Jel
3,22]

A templom fájdalmát és sóhajait meg-
hallotta és lejegyezte:

Ribár János
esperes

Egy elárvult
templom sóhajai

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik segítették az ünnep létrejöttét,
vagy bármilyen formában támogatták
gyülekezetünket és ezzel részt vettek
a közösségformáló munkában. Külön
köszönetet mondunk az alábbiaknak:

valamint az orosházi gyülekezet ifjú-
sági csoportja, illetve Bánfalviné Feld-
mann Ágota és a Városgazdálkodási
Kft. munkatársai.

Ádász József és Ádász Józsefné
Bánfi Mihály és Bánfi Mihályné
Boros István és Boros Istvánné
Csizmadia János
özv. Harmati Imréné
Kiss József és Kiss Józsefné
özv. Makula Istvánné
Petrilla László és Petrilla Lászlóné
Sinoros Sándor és Sinoros Sándorné
Szabó István
Szabó József és Szabó Józsefné
Szabó Lõrinc és családja
Szluka Csaba és Szluka Csabáné
özv. Szokolai Jánosné
Szõllõsi György és Szõllõsi Györgyné
Zahorecz János és Zahorecz Jánosné,

Ünnepléseink

„Nem lenne szabad felhagynunk azzal,
hogy világosságot kérjünk Istentõl,
mert nemcsak magunkat csapjuk be,
hanem azokat is, akik utánunk jönnek.”
[Hilde Hofmann]

Ha az asztalra állított gyertyatartó-
ban egy szál gyertya ég, annak me-
leg fénye ünnepi hangulattal tölti be
a szobát.
Ünnep – szükségünk van az ünnep-
lésre a vasárnapokon kívül is, a hiva-
talos ünnepeken túl is, a hétközna-
pok rohanása után a pihenés egy-
egy meghitt órájában, talán néhány
percében. A fizikai és idegi terhelés
után a lélek csendjére. Szükség van
arra, hogy ünnepeljünk, de vajon
mit, mikor és hogyan? Tudunk-e
igazán, az alkalomhoz méltóan, szé-
pen ünnepelni?
A mögöttünk elmaradó millenniumi
esztendõ bõvelkedett ünnepélyes
eseményekben, a mi gyülekezetünk
is jó néhány szép alkalomra emlé-
kezhet vissza.
Elég, ha csak a 2000. év augusztus
huszadikájára és az idei III. Országos
Evangélikus Találkozóra gondolunk.
De szinte a legutóbbi napokban is
volt ünnepünk: a szentetornyai le-
ánygyülekezet 70 éves templomát
ünnepeltük.
Manapság igen sokan harsányan
ünnepelnek, sokféle jelszóval, sok-
féle értékrend alapján. Rengeteg kö-
rülöttünk a hangzavar, gyakran ki-
térni is nehéz elõle. Ugyanakkor jól
tudjuk, hogy sok családból a rend-
szeresen, közösen körülvett terített
asztal apró kis „szertartása” is hi-
ányzik. Ismeretlen fogalom!
Jó, hogy mégsem ez az általános! Jó,
hogy a mai fiatal generáció már úgy
növekedhet fel, hogy életének ter-
mészetes részévé válnak az ünnep-
napok, az ünnepi alkalmak. Észre-
vétlenül válik természetessé az ün-
neplés sokféle formája, az értékek
tisztelete, egymás megbecsülése, az
örömszerzés öröme!
Szép feladatunk, komoly küldeté-
sünk, hogy jó példát mutassunk az
utánunk jövõknek!
Mennyei Atyánk nem csupán a fizi-
kai lét szükségleteit adja meg ne-
künk naponta, hanem azért adta a
lelki-szellemi javakat, hogy azokkal
is éljünk. Szabad örülnünk, szabad
ünnepet tartanunk, csak nem mind-
egy, hogyan. Ennek helyes felisme-
réséhez, az egyensúly megtalálásá-
hoz, a lehetõségeinkkel, a kapott
ajándékokkal való bölcs sáfárkodás-
hoz kell a tisztánlátás, amit egye-dül
Istentõl kérhetünk. Kérjük hát hittel!

Fürst Enikõ
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Ünnep volt és…

2 001. szeptember 16-a sokak számára
emlékezetes dátum marad. Ekkor

ünnepeltük a szentetornyai gyülekezet
templomának 70 éves évfordulóját.

A rendezvényt hatalmas elõkészület
elõzte meg. Már egy héttel elõtte folytak a
szervezõi munkák, vasárnap hajnaltól
pedig igazi sürgés-forgás vette kezdetét.

Aszeretetvendégség elõkészítését egy
5 fõs csapat végezte, munkájuk eredmé-
nyeként 9 órára – tizenötféle sütemény-
nyel, valamint szendviccsel, üdítõvel, te-
ával – terített asztalok várták a vendége-
ket.

8 óra 30-kor már autók sokasága jelez-
te, hogy szép számmal lesznek résztve-
võk. 9 óra elõtt az esõ is elállt és az oszló
fellegek közül a nap is kikandikált.

Erre a vasárnapra a templom környé-
ke is megújult, amit a Városgazdálkodási
Kft.-nek köszönhetünk. A templom ajta-
ján virágfüzér és felirat köszöntötte a be-
térõt: „Isten hozott! Jöjj, ünnepelj ve-
lünk!”

A teli templom falai visszhangozták
az „Erõs vár a mi Istenünk” dallamát,
amely a falakon túlra is hangzott. Az es-
peres úr köszöntõ szavai egyben intel-
mek is voltak a jövõre nézve. Az orosházi
fiatalok koncertje igazán színessé, moz-
galmassá tette a megemlékezést.Avalaha
itt szolgált lelkészek: Megyaszai László
és Lehoczky Endre visszaemlékezése pe-
dig elgondolkodtató volt.

A himnusz és a fiatalok elõadása zárta
a közel két órás templomi ünnepséget. A
folytatás már kötetlen formában, a gyüle-
kezeti házban történt. A szeretetvendég-
ségen igen jó volt a hangulat, a kiállító te-
remben korabeli iratok idézték a tem-
plom születését. Ünnep volt, igazi ünnep
és egyben kiállítás is!

Tennünk kell valamit, hiszen feladatot
kaptunk az Úrtól, aki 70 éve megérintette
Szentetornya lakóinak lelkét, és õk a
puszta szélén templomot emeltek. Hatal-
mas jel ez, bizonyíték az erõs hitre. Most
rajtunk a sor: óvnunk, õriznünk kell ezt
az örökséget.

Az a társadalmi, kulturális és egyházi
élet, amely akkoriban jellemezte a falut,
régen eltûnt már. Jelei még láthatók, hi-

szen a templom és a gyülekezeti ház ha-
talmas méreteivel kitûnik a körülötte álló
házak közül. Ebbõl is látszik, hogy ma-
radandót akartak létrehozni: valami
olyat, amit mindig egy nagy közösség
vesz körbe, és amire mindig büszkék le-
hetünk!

Sajnos, ma csak egy maroknyi csoport
próbál õrt állni.

Ébredés kellene! Mint oly sok helyen,
Szentetornyán is ébredés kellene!

Ha akkor nem fognak össze, ma nincs
templom és nincs Szentetornya sem.

Közösségbe tartozni csodálatos do-
log. Tudják ezt azok is, akik az ünnepség
elõkészületeiben részt vettek. Bárkit szí-
vesen várnak, és aki megismeri, milyen
az, ha együtt teszünk valamit egy cél ér-
dekében, az átérezheti, milyen lehetett
templomot építeni és egy faluközösséget
létrehozni.

Sokat bosszankodunk, ha a lakóhe-
lyünkön valami nem olyan, amilyennek
szeretnénk. Ha otthon elszigetelten
ülünk, nem is változik semmi. Tegyünk
egy lépést egymás és Isten felé! Elõttünk a
példa. Ha akkor sikerült, ma miért ne si-
kerülne?

A jövõbe kell néznünk, bár aggasztó a
jelen, mégis a következõ eseményen gon-
dolkodunk. Talán addigra már lesznek a
közömbösségbõl ébredõk is, és a közöny
felett gyõz a tenni akarás. Most sokan azt
gondolják: „Ugyan, miért tegyek bármit
is a közösségért?” A közösségnek viszont
része az egyén! Ezért azok, akik részt
vesznek a közösség életében, magukért is
cselekszenek!

Jó volt látni, hogy a 70. évfordulón
szentetornyaiak is részt vettek, köztük
sokan olyanok, akik még nem is jártak a
templomban. A közömbösek pedig, „jó”
szokásukhoz híven, távol maradtak. Ta-
lán nem is baj, mert akinek baj van az ér-
tékítéletével, úgysem értené az ünnep és
az összetartozás lényegét.

Szép esemény volt ez, és fordulópont
is a gyülekezet életében, amit az erre az
alkalomra készített szép helytörténeti ki-
advány is jelez.

Szverle István

OLVASTUK…

Az internetnek köszönhetõen
nagyon szélessé vált az információs
sztráda. Rengeteg rossz hír is elér
bennünket, és nyugtalansággal tölt-
het el, de olyan hírek is vannak, mint
amit a Somogyi Hírlap 2001. szep-
tember 27-i számában „Hittel és tu-
dással” címen olvashattuk:

szívsebész „Mél-
tóan élni és meghalni” címmel
szemléletformáló gondolatait fejtet-
te ki a mintegy száz résztvevõnek.
Hangsúlyozta: a szívsebészetben a
legjobb szakmai felkészültség is ke-
vés önmagában.

A hit
személyes ügy, de mikor betegek va-
gyunk, másodlagossá lesz az anyagi
lét, s elõtérbe kerül a család és a lelki
vigasz. Volt olyan páciense, aki „po-
gányként” feküdt be a kórházba, s
meggyógyulva, hívõ keresztyénként
távozott. A professzor reméli, hogy
a III. évezred fordulópontot hoz; az
elidegenedett ember ismét visszata-
lál Istenhez. Lényeges, hogy mind
többen felfedezzék: nélküle nem é-
let az élet. A Szentírás is arra ösztö-
nöz, hogyan éljünk; a tízparancsolat
hét tiltással kezdõdik, de a legfonto-
sabb „parancs” a krisztusi szeretet.

„Krisztusi szellemben munkálko-
dó orvosokká kell változnunk ahhoz,
hogy a gyógyítás szentsége vissza-
kerüljön az õt megilletõ helyre. S
csak így lehet az élet szentségét
megõrizni, és a minõségét meg-
tartani” – hangsúlyozta.

G. A. aláírással jelent meg ez a
beszámoló, amit örömmel olvas-
tunk, s szívesen adjuk közre a Ha-
rangszó olvasói számára is, hiszen a
nagytekintélyû tudós szavai nagyon
megszívlelendõk. Igaz, a hitünk nem
emberi tekintélyekre épül, de mégis
öröm volt ezt a pár sort a Somogy
Megyei Hírlapban olvasni. Akinek
van füle a hallásra, hallja meg, hogy
a Lélek mire indítja korunk nagy
tudósait: hívõ bizonyságtételre.

Dr. Papp Lajos

Az orvoslás lénye-
ge nemcsak a test, „szerelése”, ha-
nem a lélek gyógyítása is. A kettõ-
nek egymást ki kell egészítenie.

Közli:
a szerkesztõség

Az Orosházi Polgári Napok rendezvénysorozata keretében október 20-án, szombaton este 18 órától az
evangélikus iskola dísztermében Koszorús Oszkár helytörténész és a Szokolai Bálint Madrigálkórus

közremûködésével 1956. október 23-ra emlékezõ mûsort láthatnak az érdeklõdõk az In Favorem Urbis
Nostrae Egyesület szervezésében. Az egyesület ez év elején alakult azzal a céllal, hogy az orosházi

fiatalok polgári életben való részvételét támogassa. Ezért alapított egy díjat is, melyet a városalapítás
ünnepén vett át Koszorús Oszkár és Pechan Zoltán – õket láthatjuk-hallhatjuk szombaton este.



19 ]2001. reformáció havaOROSHÁZI HARANGSZÓ

C sodálatos könyvvel lepett meg va-
laki hónapokkal ezelõtt, de csak

most kezdtem hozzá az olvasásához, és
rögtön az „Elõszó a magyar kiadáshoz”
résznél megdöbbenve elakadtam. A sok-
kal több, mint 900 oldalas könyv nagyon
érdekesen kezdõdik, legelsõ mondata az
elõszó elõtt a 9. Zsoltár 9–10. verse: „Ösz-
szetöröd õket vasvesszõvel: széjjelzúzod
õket, mint cserépedényt. Azért, királyok,
legyetek eszesek, és okuljatok földnek bí-
rái.” Már ez az igei mondat is nagyon ta-
nulságos: Isten eddig még mindig össze-
törte a földi diktátorok, maguknak mo-
numentális szobrot kívánó és emeltetõ
mini-istenek emberi életeket megrontó
birodalmait, sajnos mindig csak néhány
évtized után.

Paul Johnson ennek a csodálatos és tu-
dós könyvnek a szerzõje, s itthon a 20.
Század Intézet és a Kairosz kiadó adta ki
2000-ben. „Modern Times” címen elõször
angolul jelent meg a mû még 1983-ban,
majd többször is újabb kiadása követke-
zett, ami mutatja páratlan értékét. 30
nyelvre fordították le. A vastag kötet
rendkívül gazdag anyaggal rendelkezik,
és olvasmányos, még az Einstein-féle re-
lativitáselmélet leírása is érthetõ – igaz, a
20. századi politikai és világnézeti válto-
zások elõzményeként került be a relativi-
táselmélet a kötet elsõ lapjaira. Megtud-
juk, hogy Einsteinnek nagy bánatot jelen-
tett a relativitás és a relativizmus összeke-
verése, felcserélése. (Relativizmus: az eti-
kai értékek viszonylagossága – súlyosan
téves tanítás.)

Itt azonban csak az elõszót ismertet-
jük. Az „Elõszó a magyar kiadáshoz” rö-
vid, egyoldalas írás, természetesen szin-
tén Paul Johnsontól, s rendkívül tanulsá-
gos. A 20. század nagy megpróbáltatást
jelentett mindenkinek, „különösen is a ki-
sebb, (de) történelmi múltú nemzetek-
nek, melyek – mint Magyarország is – be-
lesodródtak a nagyhatalmak háborúiba,
és áldozataivá váltak bûnös ideológiák-
nak.” a neves és tudós szerzõ

a 20. századra, mint „bûnös
ideológiák” korára. S valóban, gyilkos i-
deológiák – mind a fasizmus, mind pedig
a kommunizmus – iszonyú mennyiségû
embertömeget pusztítottak el.

Paul Johnson könyvét elõször – tanul-
mányozási szándékkal – 2001. szeptem-
ber 14-én vettem le a könyvespolcomról.
Az említett elõszóban, tehát 2000-ben, bi-
zakodva írja le a szerzõ, hogy könyve a

80-as évek elején íródott, akkor „amikor a
demokrácia és a szabadság európai gyõ-
zelme még kétséges volt”, de „azóta ki-
tisztult az ég, és van rá esély, hogy a 21.
század már egészen más lesz, mint véráz-
tatta elõdje.” Ez a mondat 2001. szeptem-
ber 11-e elõtt aligha tûnt volna fel. Ezen a
napon volt a rettenetes terrortámadás
Amerika ellen, a négy eltérített repülõ-
gépbõl három közismert célpontokat ta-
lált telibe. A 20. század az I. világháború-
val kezdõdött – egy szarajevói merénylet,
terrortámadás után – és így a lett század-
ból „véráztatta” század. Nem minden ag-
godalom nélkül kérdezhetjük: vajon mi-
lyen lesz a huszonegyedik?

Aszerzõ szerint a 20. század egyik leg-
nagyobb bûne az volt, hogy „az állampol-
gárokat az ideológiai tervgazdálkodás
nyersanyagának tekintették.” Tanulság-
ként Paul Johnson azt is leírja ebben a rö-
vid elõszóban, hogy „azok, akik ezeknek
az ideológiáknak rendelik alá az erkölcsi
törvényeket, menthetetlenül elbuknak.”

Majd kifejezi hitét a latin közmondás-
sal szemben: a történelem az élet tanító-
mestere. Azért ajánlja könyvét – és aján-
lom én is –, mert „a történelem mindenki
számára kötelezõ tananyag.” Az elõszó
alaptétele, ami szerint „kötelezõ” lenne
ezt a könyvet elolvasni, milyen is volt a
20. század igazi arca, kik miatt volt olyan,
amilyen – a következõ: „Mindenkinek el
kell tudni igazodni a világ dolgaiban,
tudnia kell, mit választ, mire szavaz. Fel
kell ismerni a politikai veszélyt, mielõtt
az foglyul ejtené.”

Amodern kor – a 20. század igazi arca:
érdemes az arcába néznünk. Már csak a
21. század érdekében is.

Tehát úgy
tekint vissza

Ribár János

A modern kor
A huszadik század igazi arca

– avagy terrortámadások és a választások

Diakóniai
jelentés

„Hitünk fokmérõje a szolgáló szeretet
és az irgalmasság.”

T öbb mint 10 éve mûködik gyülekeze-
tünkben a diakóniai csoport. Eleinte

8–10 tagja volt. Nagy szeretettel és hittel
látogattuk otthonukban az idõs vagy be-
teg testvéreket. Két évvel ezelõtt vettem
át a csoport irányítását, Kovácsné Ildikó-
val közösen. Tóth Lenke néni adta át a
csoport vezetését, de azóta is köztünk
van, amikor csak egészsége engedi.

Örömünk, hogy több fiatal is csatlako-
zott hozzánk, s a létszám idõközben 22-re
emelkedett. Ma már nemcsak betegeket,
idõseket látogatunk, hanem a gyülekeze-
ti életben is aktívan részt veszünk. Így té-
len az idõseinknek szeretetvendégséget
szervezünk, a nehezen közlekedõket
gépkocsival hozzuk-visszük. S amikor
Skorka Katalin lelkész kéthetente a
szociális otthonban alkalmat tart, a dia-
kóniai csoportból néhányan elkísérjük, és
segítünk az ottani szolgálatban.

Április végén háromnapos diakóniai
csendesnap megszervezésére volt alkal-
munk. Csizmazia Sándor vezetésével az
ország különbözõ helyeirõl mintegy 30
résztvevõ jött el. Idén júniusban heten
Gyenesdiáson voltunk a gyülekezeti dia-
kóniai munkatársak konferenciáján. Júli-
usban aktív részt vállaltunk a kántorkép-
zõ lebonyolításában. Ugyancsak jelentõs
feladatot kaptunk a III. OET-val kapcso-
latosan.

Minden hónap utolsó szerdáján talál-
kozunk, délután 4 órai kezdettel, hogy
megbeszéljük, ami mögöttünk van, és
elõretekintsünk a következõ idõszakra. A
megbeszélés áhítattal kezdõdik, sorra ke-
rülnek az aktuális teendõk, és – ez is fon-
tos – a név- és születésnaposok köszönté-
se sem marad el.

Kéréssel fordulunk bárki felé: szere-
tettel hívogatunk a csoportunkba, hiszen
nyitottak vagyunk, és minden szolgálat-
kész testvérünket örömmel várjuk. A
minden hónap utolsó szerdája néha vál-
tozhat, mint október havában is. A refor-
máció ünnepe miatt – október 31. – ebben
a hónapban október 24-én, 16 órakor tart-
juk az összejövetelünket.

„Szeretnék csak egy parányi mécses lenni
mely bevilágít egy szobát,

Egy szál deszkahíddá lenni, mely szakadékot
ível át,

Egy kanálka mézzé lenni, legyen az élet
édesebb,

Egy segítõ kézzé lenni – mely teszi azt,
amit tehet.”

Lázár Pálné

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Az Evangélikus Egyházközség
Lelkészi Hivatalában (hivatali

idõben), valamint minden
vasárnap, az istentisztelet után

vásárolható: Szentírás,
énekeskönyv, az Evangélikus

Sajtóosztály és keresztyén
könyvkiadók lelket építõ, hitet

erõsítõ termékei. Az „Evangélikus
Élet” hetilapunkat is szeretettel
ajánljuk kedves olvasóinknak.



„Mert a hegyek megszûnhetnek,
és a halmok meginoghatnak,
de hozzád való hûségem nem szûnik meg,
és békességem szövetsége nem inog meg
mondja könyörülõ Urad.”

Nagy Ervinné

[Ézs 54,10]

gy kép barna fakeretben… Itt áll
elõttem az íróasztalomon, így min-

denkor láthatom, ha leülök ide dolgozni,
vagy csak úgy elmélkedni.

Fakó és töredezett képeslap barna fa-
keretben. Idézi a múltat, bátorít a jelenre,
s a jövendõre. Személyes emlék. E képes-
lap címzettje az édesanyám és én. Ponto-
san hét nappal születésem után kaptuk.
Igen, talán szentimentális hóbort ilyen
haszontalan dologhoz ragaszkodni. Igen.
Talán. De megpróbálom élethûen leírni,
mit is ábrázol a kép. Hátha…

A fekete-fehér képeslap voltaképpen
nem más, mint egy kerámiáról készült
fénykép. Címe is van: „Valakinek mindig
van ideje a számodra.” Egy kislány, arcát
saját tenyerébe temetve szinte beletérdel
egy nálánál sokkal hatalmasabb tenyér-
be, s az gondoskodón fogadja be. Amásik
hatalmas tenyér óvón emelkedik a gyer-
mek fölé.

Elrejtettség. Ezt sugározza számomra
ez a régi-régi képeslap. Elrejtve lenni a vi-
lág gondjai és számomra érthetetlen dol-
gai elõl egy óriási tenyérbe, amelynek tu-
lajdonosa – tudom – csak rám figyel. Csak
arra vár, hogy elfoglaljam a nekem fenn-

tartott helyet abban a kézben. Jó érzés
magamat ott tudni.

Elrejtettség – mint a fiókáknak a meleg
fészek. Igen, fészek, ahol nem szégyen, ha
sírok, ahol valódi atyai szeretet fog körül
és jár át. Sokszor szeretnék elbújni, mert
oly kicsinynek és gyengének érzem ma-
gam. S ebben a rohanó embertömegben
alig találni valakit, aki csak rám figyel,
akinek van ideje meghallgatni könnyes
panaszáradatomat. Nincs idõnk egymás-
ra. Talán csak azért mert nem is akarjuk,
hogy legyen. Miért? Mert féltjük saját ma-
gunkat. Marad hát az egyedüllét és a ro-
hanás.

Mégis: meglepõen sokan éreznek hoz-
zám hasonlóan. Meglepõen sokan kere-
sik a menedéket ebben az óvón, gondos-
kodón befogadó meleg, puha atyai te-
nyérben azzal a sziklaszilárd tudással,
hogy ott a helyük. Nem megtûrt kolon-
cok, hanem nagyon fontos emberi lények.
S az a csodálatos, hogy sok a sorstárs, sok
a hozzám hasonló gyenge és gyámoltalan
ember, de valamennyien tudjuk, hogy az
Atyának minden gyermekére ugyanúgy
jut ideje. Minden gyermekére figyel. És
mindig figyel.

Egy kopott, töredezett képeslap barna
fakeretben. Idézi a múltat, bátorít a jelen-
re és a jövendõre. Személyes emlék, de jó
lenne, ha minél többek számára békes-
séges valósággá válhatna.

E

Kedves Fiatalok!

Tizenéves alkalmunkat, a TEVÉt minden tartjuk
. Az alábbi programokkal várunk benneteket, régi és leendõ TEVÉket.

Téli hónapok:
– minden szombaton ízelítõ

Tavaszi, nyári elõzetes:

Szeretettel várunk minden tizenéves (és akörüli) érdeklõdõt közösségünkbe!

szombaton 16.30-tól a gyülekezeti
teremben

Pál apostol leveleibõl

Nagy Ervinné

– minden szombaton ízelítõ az önfeledt
–
– sok VELED, RÓLAD, egymás jobb megismerése
– készülõdés
– kézmûvesség, csendesség

– Januárban: az elmúlt 3 hónap születésnaposainak
– való részvétel
– szeretetvendégség keretében a leendõ TEVÉkkel,

azaz konfirmandusokkal

– TEVE-avató
– TEVE-tábor
– tanévkezdõ TEVE-csendeshétvége

játékból
éneklés

beszélgetés
ádventi

köszöntése
gyülekezeti alkalmakon
ismerkedés

a

[ 20 2001. reformáció hava OROSHÁZI HARANGSZÓ

Idõ – számodra TEVE-tábor
Szarvason

(2001. augusztus 21–25.)

A ugusztus vége volt – még egy
hét iskolakezdésig. A tanulók

többsége már az iskolára gondol:
végre láthatom újra az osztálytársai-
mat, mi változik, a tanárok, a köny-
vek… Nekünk, azaz a volt konfir-
mandusok és a TEVÉ-k egy csoport-
jának azonban jutott még néhány
szép nap a nyárból, amire most o-
lyan jó visszatekinteni.

A sarkunkban levõ tanév helyett
Isten felé fordulhattunk a Középhal-
mi Misszió épületének falai között.
A kis csapat hamar összerázódott,
ezt nagyban segítették a délelõtti
beszélgetések, amelyek során vélet-
lenszerû pároknak kellett megtalál-
niuk egymással a közös hangot. A
reggeli-esti áhítatok – amelyek a
gyertyafényes félhomályban nagyon
meghitt és tartalmas elcsendesedé-
sek voltak – szép gondolatokat, ked-
ves emlékeket idéznek. A játékoknál
együtt örültünk, szurkoltunk, nevet-
tünk. Különösen kiemelt szerepe
volt az éneklésnek: zenés ébresztõ-
vel kezdtük a napot, és sokszor késõ
estig zengedeztünk.

Egyik nap egy kis kirándulást tet-
tünk a városba, sétahajókáztunk,
majd megnéztük az arborétumot.

A búcsúest már kicsit az utazás
hangulatát idézte: sokan szerettünk
volna még maradni, és szomorúan
gondoltunk arra, hogy nem hív min-
ket többet gyülekezõre a tábori kis-
harang. Ezt a hangulatot feledtette
valamelyest a tábortûz, amely köré
gyûlve énekelgettünk, szalonnát sü-
töttünk, egy utolsó esti gondolat-
körben beszélgettünk.

A szó nem fejezheti ki elég hûen
azokat az élményeket, amiket átél-
hettünk, azt a szeretetteljes légkört,
ami körülvett minket. Mindezekért
cserébe mit is mondhatnánk: kö-
szönjük Zsuzsika néni, köszönjük Er-
vin bácsi!

Arany Brigitta



Hittanórák

A templomfûtés ügye

Temetõi istentiszteletek

Svájci vendégeink voltak

Felnõtt ifjúsági alkalmak

Felnõtt hittan, avagy keresztyén
ismereteink gazdagítása

Gratulálunk

Köszönetet mondtunk

Mint minden tanévben, idén is lehet-
séges a hitoktatás bármelyik iskolában.
Egyházközségünk hitoktatói megkeres-
ték az iskolákat és megszervezték a hit-
tanórákat. Természetesen – a nem egyhá-
zi iskolák kivételével – év közben is be le-
het iratkozni bármelyik iskolában hittan-
órára. Fontos lenne, hogy minél többen
megismerhessék hitünk alapvetõ titkát és
tartalmát.

Szomorúan tudatjuk, hogy megint ha-
lasztódik a templom téli fûtésének ügye.
Újra csak kénytelenek leszünk – ha na-
gyon hidegre fordul az idõ – a Gyõry-te-
remben szorongani. A templom fûtésével
kapcsolatosan megoszlanak a vélemé-
nyek. Vannak, akik szerint szükségtelen a
templomot fûteni, mivel régen sem fûtöt-
ték, pedig hidegek akkor is voltak. Akik
így érvelnek, panaszolják, hogy a kb. 250
fõt befogadó Gyõry-terem kicsi, levegõt-
len, lépcsõt kell mászni, s csak egy kijára-
ta van. Mások, akik szerint fontos lenne a
templom fûtése, mert az idõsebbek a hi-
deg utca után szeretnének egy kicsit fel-
melegedni, és a nélkül rossz több mint 1
órát ülni a padokban. Sajnos vannak, akik
a hideg templom miatt nem mernek el-
jönni a vasárnapi istentiszteletre, s van-
nak, akik a Gyõry-terem viszonyai miatt
nem jönnek el.

A templom fûtésének ügye természe-
tesen anyagi kérdés. Idén tavasszal rövid
ideig reménykedtünk, hogy olyan tech-
nológiát sikerült találni, aminek a besze-
reltetése (mintegy 2 millió körüli összeg),
és az üzemeltetése is olcsó lenne, alkal-
manként csak pár ezer forint mutatko-
zott. Mivel a templom mûemlék, a terve-
zett megoldást el kellett vetnünk.

A jelenlegi templomfûtés szinte érzé-
kelhetetlen, de a téli hónapokban százez-
res nagyságrendû a fûtés bekerülési ösz-
szege. A templom fûtése részben a gyüle-
kezet áldozatkészségének függvénye.
Mert részben rendelkezünk egy erre a cél-
ra félretett összeggel. Gyülekezete iránti
szeretetbõl, tavaly augusztusban elhunyt
pénztárosunk, Kovács Jánosné – minden-
ki által Hajni néniként ismert testvérünk
– a lakását egyházközségünkre hagyta.
Az Elnökségnek volt egy döntése – amit a
képviselõ-testület is jóváhagyott –, hogy
a lakás értékesítése utáni összeget félre
kell tenni a templom fûtésének érdeké-
ben. Ez 2 millió forintos alapot jelent. Ám
a jelenlegi kalkulációk szerint minimum

kb. ugyanekkora összegre lenne szükség
egy valóban kielégítõ fûtési rendszer ér-
dekében. Így szomorúan vesszük tudo-
másul, hogy marad a megszokott meg-
oldás, vagyis a nagyon hideg téli napok-
ban vállalnunk kell a Gyõry-termet.

Mint minden esztendõben, 2001-ben
is megtartjuk a szokott idõpontokban a
temetõi istentiszteleteket. A felvégi és az
alvégi temetõben 14 órai kezdettel kerül
sor ezekre az alkalmakra megszokott he-
lyeken. Ez a közhírré tétel egyben meghí-
vás is, szeretettel várjuk az alkalmainkra
mindazokat, akik elhunyt szeretteikre Is-
ten igéjének fényében akarnak emlékez-
ni.

Gabányi Géza lelkész vezetésével
34 tagú kül-

döttség járt Orosházán a svájci Erlins-
bachból. Szombaton délután megtekin-
tették az óvodát, iskolát, és délutáni kávé
és sütemény mellett a két intézmény éle-
térõl kaptak felvilágosítást. Vasárnap két-
nyelvû istentiszteletre került sor, majd a
vendégek a templom és a gyülekezet tör-
ténetével ismerkedtek meg. Az iskola e-
bédlõjében finom ebédre került sor. Ked-
ves ajándékkal is meglepték gyülekeze-
tünket a vendégek. Kaptunk egy beteg-
úrvacsoráztatási készletet, valamint egy
ottani, helyi festõmûvésztõl származó,
saját falujukat megörökítõ festményt,
nagy hegyeikkel. Felvetõdött a testvér-
gyülekezeti kapcsolat lehetõsége is. Errõl
azonban még az egyházközség vezetõsé-
gének, presbitériumának és a közgyûlé-
sének kell meghoznia a döntést. A talál-
kozó szívélyes és valóban testvéri volt. A
csoport hétfõn reggel folytatta körútját,
Orosházáról Szegeden át vezetett útjuk, s
még aznap Pannonhalma volt a cél.

Továbbra is szeretnénk tartani szom-
batonként 19.30 órai kezdettel a felnõtt if-
júsági alkalmakat, melyeken Márk evan-
géliumával ismerkedünk.

Eléggé közismert, hogy sok hiánya
van keresztyén ismereteinknek. Hiányos
a bibliaismeret, töredékes a hittananyag

ismerete. A rendszeres hitoktatásban ré-
szesülõ iskolás gyermekeink sokkal töb-
bet tudnak a keresztyén ismeretekbõl,
mint a felnõttek jelentõs része, akik kény-
telen-kelletlen kihagyták annak idején a
hitoktatást. Ebbõl (is) kiindulva ajánlot-
tuk fel a keresztyén ismeretek kibõvítésé-
nek és elmélyítésének alkalmait. Ennek
megfelelõen minden szerdán 17 órától
gyülekeznek azok, akik részt kívánnak
venni ezen a képzésen. Tekintettel a dol-
gozókra, az elsõ félóra a gyülekezésé, ma-
ga az óra lényegében 17.30-kor kezdõdik.
Tankönyv is van: ebben az esztendõben
dr. Pröhle Károly: „Az evangélium igaz-
sága” címû alapos könyvének 1957 óta 4.,
változatlan kiadását használjuk. Az utol-
só kiadás 1997-ben jelent meg. Egyik mot-
tónk: Jézus elsõ követõit is tanítványok-
nak nevezték és nevezzük ma is.

Örömmel tesszük közzé, hogy Nagy
Ervin segédlelkész 2001. szeptember 13-
án sikeresen letette a lelkészvizsgáját,
ami azt jelenti, hogy állandó és parókus
lelkészi szolgálatra megválaszthatóvá
vált lelkésszé lépett elõ. Lelkésztestvé-
rünk életére és szolgálatára Isten áldását
kérjük. A Magyarországi Evangélikus
Egyház gyakorlata, hogy a Hittudomá-
nyi Egyetem elvégzése után gyakorlati
idõt, segédlelkészi szolgálatot kell kitöl-
teni, és a Lelkészképesítõ Bizottság elõtt
vizsgát kell tennie a jelöltnek, hogy alkal-
mas-e az önálló lelkészi szolgálatra, mind
elméleti, mind gyakorlati vonatkozások-
ban. Ajövendõben – e tekintetben is – vál-
tozásra kerül sor, mert a zsinat bevezette
a 6. évfolyam új formáját. Ez a korábban
végzett segédlelkészeket még nem érinti.

Elõször 2001. szeptember 14-én, má-
sodszor szeptember 22-én találkoztunk a
III. OET megvalósításában résztvevõ
munkatársakkal. Szeptember 14-én a fel-
nõtt gyülekezeti tagoknak, szeptember
22-én pedig az ifjúságnak háláltuk meg
fáradozásait. Köszönetünket levélben is
kifejeztük a korcsoportoknak, Jantos Ist-
ván felügyelõvel közösen. Mindkét eset-
ben a találkozó legérdekesebb részeit
néztük meg videón, és elsõ esetben fasírt-
party, második alkalommal fagylalt és sü-
temény tette kedélyessé a kedves emlé-
kekkel fûszerezett alkalmakat. Nem ad-
tuk fel azt a tervünket, hogy megírjuk a
találkozó történetét.

2001. szeptember 29–30-án,
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Összeállította: Ribár János

HÍREK, TÉNYEK, ESEMÉNYEK



Teológus
diákjaink jelentik

Elsõ heteim
az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

Harmadévesen a Hittudományi Egyetemen

A

H

cím már takarja, amirõl írni szeretnék. 2001-ben jelentkeztem az Evangélikus
Hittudományi Egyetem lelkész-teológus szakára. A bizottság döntése alapján

minden elsõévest felvettek, 1 év próbaidõre. Ez itt így szokás. A próbát eddig – úgy ér-
zem – nagyon jól álltam. Az is igaz persze, hogy eddig csak táborozással, túrázással, és
ismerkedéssel telt az idõ. Tehát még nem hallgattam egy elõadást sem, és nem kértek
tõlem egy betût se számon. Csupán néhány adminisztrációs dolgot kellett elintézni.

Budapesten kiigazodni viszont meg kellett tanulnom. Tudom, valakinek ez nagyon
egyszerûnek tûnik. Számomra problémát okozott volna, ha két kedves orosházi teoló-
gustársam, Mikó Dániel és Benkõ Gergõ nem segítettek volna.

Ateológusotthon megújultan várta a hallgatókat, így a felkészülést szép környezet-
ben kezdhetjük el. Minden feltétel adott, a többi csak rajtunk múlik.

Az órarendet is megkaptuk, s a tantárgyak elsõ látásra elég furcsán hangzanak. Van
egy pár, amelyik mögött nem tudom még mi lakozik, de a hébert és a görögöt izgatot-
tan várom. Bár mindenki ezekkel a tárgyakkal ijesztget. Azt hiszem, még nem ijedtem
meg.

Eddig két csendestáborban vettünk részt. Az egyik táborozás Csákváron volt, csak
elsõévesek számára, és jelen volt Johann Gyula is, a teológusotthon lelkésze. Sok „okta-
tó” vallási filmet néztünk meg, és beszélgettünk róluk. Majd négy és fél órás túrát tet-
tünk a Vértesben. Csatlakozott hozzánk Drs. (doktorjelölt) Varga Gyöngyi is, aki ízelí-
tõt adott héber énekekbõl. A másik tábor Piliscsabán volt, erre mehetett, aki akart. Itt
sok alkalom nyílt az elcsendesedésre és a gondolkozásra, de táncra, és játékokra is. Volt
fórum négy elõadóval: „A lelkész spirituális élete” címmel. Errõl sokat tudnék írni, és
ha lesz még rá lehetõségem, beszámolok róla. Addig is Isten segítségével elkezdem ta-
nulmányaimat.

armadéves hallgató vagyok az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Ittenii ta-
nulmányaimat 1998 szeptemberében kezdtem, s várhatóan 2005 szeptemberé-

ben fejezem be. Budapesten jól érzem magam az egyetemen is, a városban is. Kezdet-
ben nehéz volt megszokni a nagy tömeget, valamint a szardíniásdobozra emlékeztetõ
buszra való felszállást. Térképpel pedig bármit megtalálok, amire éppen szükségem
van. A teológián – mivel kis egyetem vagyunk –, szinte mindenki személyesen ismer
mindenkit, s ha szükség van rá, szívesen segítünk a másiknak. Az elsõéves hallgatókra
pedig a felsõbb évesek különös gondot fordítanak, hogy minél gördülékenyebben tör-
ténjen meg a közösségbe való beilleszkedésük.

A jövõre tekintve a következõ nyáron szeretnék kimenni a németországi diakóniai,
valamint nyári gyakorlatra, a német nyelv gyakorlása miatt, egy hónapra. Ezután pe-
dig õsszel újra meg szeretnék próbálkozni a német középfokú nyelvvizsga letételével.

(Gombkötõ Beáta, I. évfolyam)

(Benkõ Gergely, III. évfolyam)
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NÉVTÁR
A gyülekezeti

nyilvántartásról
még egyszer

Már régen törvényi kötelezettsé-
günk a kezelhetõ nyilvántartás, ami-
nek a segítségével nyomon tudjuk
kísérni azt a tényt, hogy ki tartozik az
egyházhoz és ki nem. Az új, ún. Zsi-
nati Törvény szellemében megkü-
lönböztetjük az egyháztagságot a
gyülekezeti tagságtól, amit leegy-
szerûsítve úgy mondhatnánk, hogy
egyháztagnak tekintendõ minden
megkeresztelt testvérünk, gyüleke-
zeti tagnak viszont csak az, aki az
egyházfenntartási járulékának fize-
tésével hozzájárul az egyház anyagi
gondjainak megoldásához. Még mi-
elõtt valaki úgy vélné és érezné,
hogy pusztán a pénzrõl van szó, siet-
ve tesszük hozzá: éppen ellenkezõ-
leg, nem a pénzrõl van szó, hanem
arról, hogy valakinek hitébõl faka-
dóan olyan fontos az egyház szolgá-
lata, hogy ezért anyagi áldozatot is
hajlandó hozni. Tehát nem elítélen-
dõ és rossz mértékegység az, hogy
valaki fizeti-e rendszeresen, minden
évben az egyháza életét segítõ járu-
lékot, mert aki még ilyen anyagi ál-
dozatot is hajlandó és tud hozni az
egyházáért, az a személy – lényegé-
ben – élõ hitérõl ad érthetõ jelzést.
Az egyházközség anyagi életének
három forrása van: istentiszteleti of-
fertórium, egyházfenntartói járulék
és hálaáldozati adomány. A zsinati
törvény értelmében az utóbbi kettõt
nyilvántartásban regisztrálni kell,
mert ez az egyik adminisztrációs fel-
tétele a gyülekezeti tagságnak.
Ennek a kartonnak van egy, a pénz-
táros felé fordított oldala, aminek a
kis ablakaiba minden alkalommal,
dátummal együtt bevezeti a befize-
tett járulék összegét, s ha valaki a-
zon kívül még adományt is adni sze-
retne, akkor ennek az összegét is fel-
tüntetjük ezen a kartonon.
Köszönetet mondunk minden ked-
ves olyan testvérünknek, aki már az
elsõ felhívásra is készséggel reagált,
és kitöltötte a személyes adatokat
tartalmazó formulát. Ezt a forma-
nyomtatványt be lehet szerezni a
Lelkészi Hivatalban, illetve az ott dol-
gozók készséggel segítenek a kitöl-
tésében. A jövendõ útja úgyis a tör-
vényes úton és módon kialakított
személyes nyilvántartás lesz, amely
az egyháztagság igazolását segítheti
elõ. Az adatokat természetesen bi-
zalmasan kezeljük, és azok megóvá-
sáért felelõsséggel tartozunk.

Az egyházközség vezetõsége



„Nem a mi dolgunk igazságot tenni,
A mi dolgunk csak: igazabbá lenni.”

„Elek László Baráti Kör”

[Reményik Sándor]

Kedves Testvérünk!
2001. szeptember 4-én Orosházán megalakult az irodalom- és mû-
velõdéstörténész nevével fémjelzett . Mû-
ködési területe városunkra és vonzáskörzetére terjed ki. Célja:

– keresztény, nemzeti alapon összefogni a területünkön
élõ lakosokat;

– a névadó szellemi örökségének ápolása, feldolgozása,
az egyes tudományágak területén dolgozó, kiemelkedõ
személyek munkásságának megismertetése;

– mûvelõdéstörténeti, társadalomtudományi pályázatok
kiírása;

– az Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium
testületével együttmûködve a mûködési területen lévõ
iskolák tanulói részére évenként a Himnusz- és a Szózat-
szavalóverseny meghirdetése és megrendezése.

A Kör pártoktól függetlenül mûködik. Amennyiben a fenti célki-
tûzéssel egyetért és a Kör tagja kíván lenni, szíveskedjék a mellé-
kelt belépési nyilatkozatot kitölteni és egyháza hivatali helyiségé-
be eljuttatni. Köszönjük.

Az elõkészítõ bizottság nevében:
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ALAPÍTVÁNYI

HÍREK

„EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM”
ALAPÍTVÁNY

Éves beszámoló

Mely 1991-ben jött létre, és 1998. január 1-
jétõl közhasznú szervezetté alakult. Az ala-
pítvány célja: a gimnáziumi nevelés, okta-
tás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és
kulturális tevékenység támogatása. Az
adózók által felajánlott 1%-os támogatás,
ez évi várható összege: 149 007 Ft. Köszö-
netet mondva az eddigi támogatásért, kér-
jük az 1%-kal való további szíves támoga-
tást. Adószámunk: 19062310-1-04

Az „Evangélikus Gimnázium” Alapítvány –
mely a gimnáziumban folyó oktatási és ne-
velési tevékenységet támogatja – 2000. évi
tevékenységének és gazdálkodásának leg-
fontosabb adatait az alábbiakban közöljük:

Adomány: 150 400 Ft
1%-os SZJA-átutalás: 65 791 Ft
Kamatjóváírás: 73 373 Ft

Az iskola részére internetbelépési díj: 112
500 Ft. 8/7 osztályosok kirándulásának tá-
mogatása: 12 500 Ft. Négy gimnáziumi
osztály tanulói részére egyszeri tankönyv-
hozzájárulás: 60 000 Ft. Négy gimnáziumi
osztálynak karácsonyi ajándék vásárlása:
50 456 Ft. Dologi kiadás (bank-, ill. posta-
költség): 9314 Ft.

Az alapítvány kuratóriuma

A 2000. évi bevételek:

Összesen: 289 564 Ft

A 2000. évi kiadások:

Összesen: 244 270 Ft

Az alapítvány kuratóriuma

„RAVASZ ANTAL” ALAPÍTVÁNY

Éves beszámoló

Mely az orosházi Evangélikus Egyházköz-
ség felügyeletével 1994-ben jött létre, és
1998. január 1-jétõl közhasznú szervezet-
té alakult. Az alapítvány célja: az evangé-
likus gimnázium tanulói részére ösztöndíj
folyósítása a kuratórium döntése alapján. A
2000. évben felajánlott 1%-ból 15 986 Ft
összeg várható. Köszönetet mondva eddigi
támogatásukért, kérjük az 1%-kal való to-
vábbi szíves támogatást. Adószámunk: 183
75200-1-04.

A „Ravasz Antal” Alapítvány, mely az Evan-
gélikus Gimnázium támogatására jött létre,
2000. évi tevékenységének és gazdálkodá-
sának legfontosabb adatait az alábbiakban
hozzuk nyilvánosságra:

:
Adomány: 120 000 Ft
1%-os SZJA-átutalás: 13 213 Ft
Kamatjóváírás: 16 753 Ft

A kuratórium javaslata és döntése alapján 8
tanulót – jó tanulmányi eredményéért, pél-
damutató magatartásáért – ösztöndíjban
részesítettünk. Az 1999/2000. tanév 10
hónapja alatt kifizetésre került: 98 000 Ft.
Dologi kiadás (bank-, ill. postak.): 9766 Ft

Dr. Fehér Dezsõné Dr. Ravasz Magda
a kuratórium elnöke

A 2000. évi bevételek

Összesen: 149 966 Ft

A 2000. évi kiadások:

Összesen: 107 766 Ft

Az alapítvány kuratóriuma

„KORÁL” ALAPÍTVÁNY

„EVANGÉLIKUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA”

ALAPÍTVÁNY

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 1%-át rendel-
kezõ nyilatkozatukkal az alapítványnak jut-
tatták. A kapott 4555 Ft összeggel a nyári,
kéthetes kántorképzõ tanfolyam költségei-
hez tudtunk hozzájárulni.

*

Isten iránti hálával mondunk köszönetet
mindazoknak, akik személyi jövedelem-
adójuk 1%-át felajánlották az iskolának. A
2000. évben kapott 379 042 Ft-ot udvari
kerékpártároló építésére fordítottuk. Sze-
retettel kérjük, felajánlásukkal továbbra is
segítsék Orosháza egyetlen egyházi iskolá-
ját. Adószámunk: 19061838-1-04

Tisztelettel: a kuratórium

Az alapítvány kuratóriuma

DANCZ GYULA
bizottsági tag

Név: ......................................................................

Leánykori név: .......................................................

Foglalkozás: ..........................................................

Lakcím: .................................................................

.............................................................................

Telefonszám: ........................................................

Dátum: .................................................................

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Alulírott az „Elek László Baráti Kör”
célkitûzésével egyetértek, azt elfogadom,

és tagjai sorába kívánok lépni:

...................................................

aláírás

1%
1

%

1% 1%
1

%

KELLER JÓZSEF
bizottsági tag



Összeállította: Pleskó Józsefné

NÉPEGYHÁZI HÍREK

KERESZTELÉSEK

TEMETÉSEK

(3 éven aluli gyermekek)

(2001. –2001. október 5.)

Zátonyi János és Balán Mária fia:
JÁNOS 2001. augusztus 11.

Hajdu Antal és Jancsó Ibolya fia:
GYÖRGY 2001. augusztus 12.

Gyurik István és Szabó Klára leánya:
GRÉTA 2001. augusztus 12.

Dravecz Tibor és Forgó Edit leánya:
MÉDEA DIÁNA 2001. augusztus 12.

Kovács Zoltán Gyula és Bognár Szilvia fia:
ZOLTÁN DÉNES 2001. augusztus 26.

Tábé Lajos és Bajor Tünde fia:
KRISZTIÁN 2001. augusztus 26.

Benkõ Lajos és Barna Katalin leánya:
KATALIN IRÉN 2001. szeptember 16.

Hangyási Balázs és Nagy Edit
Sándor Tibor és Nagy Erika
Benkõ József és Makai Orsolya
Lajkó Tivadar és Tóth Márta
Weirich Oswald és Szentpéteri Mariann

Szalók Józsefné · özv. Csizmadia
Béláné · Dénes Bálintné ·
Mórocz Lajosné · Fazekas Imréné

· Bak János Imre · Bánki Horváth
Sándorné · id. Dajka Péter ·
Rózsavölgyi Miklósné · Halustyik
Erzsébet · Tóth József · Forján Sándorné

· Rucz Antal László · Szabados Tóth István
· Szénási Jánosné

ISTEN ÁLDÁSA LEGYEN A GYERMEKEKEN
ÉS CSALÁDJUKON!

A VILÁG PEDIG ELMÚLIK […] DE AKI AZ ISTEN
AKARATÁT CSELEKSZI, MEGMARAD ÖRÖKKÉ.
(1Jn 2,17)

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
2001. augusztus 4.

2001. augusztus 11.
2001. augusztus 18.

2001. szeptember 29.
2001. szept. 29.

(Makula Erzsébet 79)
(Hajdu Mária 79) (Tóth Etelka 92)

(Kiss Anna 81) (Janecskó
Erzsébet 83) (75)

(Matuska Róza 85) (78)
(Mikorics Julianna 67)

(82) (78) (Garai
Gizella 78) (53)
(80) (Csizmadia Irén 82)

ISTEN VEZESSE ÉS IRÁNYÍTSA ÕKET ÉLETÚTJUKON
ÉS SEGÍTSEN MEGTARTANI FOGADALMUKAT!

július 28.

ADOMÁNYOK
AZ OROSHÁZI HARANGSZÓ ÚJSÁGRA

(2001. július 29.–2001. október 5.)

Dr. Kiss A. Sándor,
Musztafáné Horváth Györgyi
Dr. Musztafa László,
Dr. Musztafa Szulimán,
Gyömrei Mihályné
Verasztó József és neje
Pataki Antal,
Keller Józsefné
Gyöngyösi Károly
Pál Tamásné
Czikora Lajos
vitéz Benkõ Pálné
Csepregi Imre és neje
Dr. Maczkó Ferencné
Horváthné Csepregi Teréz,
Csomor Józsefné
Trugly Györgyné
Szula János
Berta Éva
Szikora Józsefné
Sólyom Lajosné
Dr. Molnárné Tóth Beáta,
Ur Elekné
özv. Kovács Pálné
Kovács Imréné
Dr. Czeglédi Jankó Gézáné,
Kovács Lajos és neje
Györgyi Bálint és neje
Király Béla
özv. Barsa Imréné
Csiszár Mihályné
Szula Mihályné
Németh Lászlóné,
Név nélkül, de Istennél
tudva lévõ 2 testvérünk adománya

Szeged

Szeged
Szeged

Kardoskút

Eger

Budapest

Budapest

Tótkomlós

KÖSZÖNJÜK! ISTEN ÁLDÁSA LEGYEN AZ ADAKOZÓKON!

1000 Ft
2000 Ft
3000 Ft
3000 Ft
1000 Ft
500 Ft

1000 Ft
500 Ft
500 Ft

1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
2000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
500 Ft

5000 Ft
1000 Ft
500 Ft

1000 Ft
5000 Ft
500 Ft

2000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1500 Ft
1000 Ft

1000 Ft

HARANGSZÓ
Kiadja:
Felelõs kiadó:

Tördelõszerkesztõ: Nyomtatás:

az Orosházi Evangélikus Egyházközség (5900 Orosháza, Thék E. u. 2.) ·
Ribár János lelkész, esperes és Koszorús Oszkár egyházmegyei fel-

ügyelõ · Szatmári László · Iniciale Bt., Orosháza

Minden vasárnap 9 órakor gyermek-istentisztelet, mjad 10 órai
kezdettel istentisztelet (a hónap elsõ vasárnapján mindig ünne-
peljük az Úr szent vacsoráját. Vasárnap esténként 17 órakor
ugyancsak Isten igéjét hallgatjuk.

Minden kedden és pénteken reggel 8 órától reggeli áhítat.

Minden szerdán, 17 órától felnõtthittan.

Csütörtökönként 17 órai kezdettel istentisztelet, utána testvéri
lelki beszélgetés lehetõségét kínáljuk.

Szombatonként 16.30-kor a tizenéves fiataloknak kínálunk
olyan közösséget, ahol igei kérdésekrõl éppen úgy lehet beszél-
getni, mint a korosztályt foglalkoztató problémákról.
Ugyancsak szombaton 19.30-tól a felnõtt korosztályú fiatalo-
kat várjuk.

Gyülekezetünk igei és közösségi alkalmai


