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N

Egy istenarc van eltemetve bennem, Egy istenarc van eltemetve bennem,
Tán lét-elõtti létem emlék-képe! A rárakódott világ-szenny alatt.
Fölibe ezer réteg tornyosul, A rámrakódott világ-szenny alól,
De érzem ezer rétegen alul, Kihült csillagok hamuja alól
Csak nem tudom, mikép került a mélybe. Akarom kibányászni magamat.

Egy istenarc van eltemetve bennem, Egy istenarc van eltemetve bennem,
Néha magamban látom, néha másban, S most ásót, kapát, csákányt ragadok.
Néha állok, mint fosztott ág, szegényen, Testvéreim, jertek, segítsetek,
Ha rossz órámban eltûnik egészen Egy kapavágást ti is tegyetek,
Alter-egóm az örök vándorlásban. Mert az az arc igazán én vagyok.

N
N
Egy istenarc van eltemetve bennem:
Antik szobor, tiszta, nyugodt erõ:
Nem nyugszom, amíg nem hívom elõ.
S bár világ-szennye rakódott reája,
Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.
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Új évezredbe léptünk

Fürst Enikõ:

Õ a mi Megváltónk, „Jézus Krisztus, hogy áldássá lehessünk a körülöttünk 
[aki] tegnap és ma és mindörökké élõk számára, hogy használjunk, szolgál-
ugyanaz!” (Zsid 13,8) junk másoknak!

Vigyünk magunkkal sok-sok re-
ményt, hogy el ne csüggedjünk, meg ne 

lérkezett hát a különös nap… átlép- fáradjunk a küzdelemben, el ne fásuljunk E tük a küszöböt, beléptünk a harma- a hétköznapok szürkeségétõl, a minden-
dik évezredbe… A Krisztus születése óta napi csalódásoktól.
eltelt kétezer év… az ezer esztendõs ke- Az új évezred elsõ századában, annak 
resztyén Magyarország vérzivataros tör- is elsõ esztendejében tanuljuk meg „úgy 
ténelme… az utolsó, a huszadik század, számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez 
minden borzalmával, tengernyi szenve- jussunk”! (Zsolt 90,12)
désével lassan elmarad mögöttünk. „Bölcs szívhez”, mert erre igencsak 

A kõbe, ércbe, írásba és képekbe mere- nagy szükség van manapság, amikor go-
vedett emlékek mégoly nagy gazdagsá- nosz indulatokkal, tévelygésekkel teli vi-
gukkal is csak halvány visszatükrözõdé- lágunkban hamis értékek csábítanak, hi-
sei a valóságos történéseknek. Talán csak valkodik az üresség, szemlesütve húzó-
a zenei hagyomá- dik félre a becsü-
nyok, a fennma- let és a jóakarat.
radt dallamok te- Hazánkat és 
szik élõbbé mind- szûkebb környe-
ezeket, frissen, zetünket nem fel-
elevenen csak a tétlenül nagy tet-
közelmúlt esemé- tekkel kell szol-
nyei élnek ben- gálnunk. Fõkép-
nünk… idõvel pen kitartó, kö-
majd ezek is elho- vetkezetesen, szí-
mályosulnak. vesen  végzet t  

Most új úton munkára, felada-
indulunk tovább, ta inkban való  
mögöttünk a köd- helytállásra van 
be veszõ idõ, elõt- szükség. Szeretet-
tünk az ismeret- bõl és hitbõl faka-
len, sötétlõ mesz- dó helytállásra!
szeség… Kissé Hitünket ne 
szorongva, de át- rejtsük véka alá, 
léptük a küszöböt de ne üres be-
és  indulunk… széddel, önhitt 
Elõbb azonban hencegéssel bi-
meg kell vizsgál- zonygassuk! Ma-
nunk mindazokat gatartásunk, segí-
a terheket, amik tõ jóakaratú csele-
reánk nehezed- kedeteink, éle-
nek. Életünk meghatározó emlékeit, tünk jó gyümölcsei legyenek bizonysága-
veszteségeinket, gyászainkat és örömein- ink! Ám, ha kérdezik, valljuk meg, vállal-
ket magunkban hordozzuk a sírig, a ter- juk evangélikus hitünket!
hekbõl azonban valamit le kell tennünk Új úton indulunk, bizonytalanul tesz-
idõrõl idõre. Tegyük hát le, amit lehet, ne szük meg az elsõ lépéseket, mégis, legyen 
hátra nézzünk, ne azon sopánkodjunk, ez az új kezdés egyszersmind megújulás!
amin változtatni már úgysem tudtunk! 
Bízó szívvel induljunk tovább! Ha a sötétben eltévednénk…

És mit vigyünk magunkkal? Ha csüggedés venne erõt rajtunk…
Vigyük magunkkal mindenekelõtt hi- Ha gyengének és fáradtnak éreznénk 

tünket, hogy betölthessük Istentõl kapott magunkat…
küldetésünket: „Ti vagytok a világ világos-
sága”. (Mt 5,14) Hit nélkül nincs világos- … erõsítsen meg, töltsön meg új hittel 
ság, világosság nélkül a sötét úton nem és új reménységgel, hogy van Valaki, aki-
juthatnánk elõre, hamar eltévednénk! Vi- re biztosan számíthatunk, akinek szere-
gyünk magunkkal sok-sok szeretetet, tete és hûsége változatlan, aki minden 
hogy bõven jusson belõle másoknak, utunkon velünk jár és soha nem hagy el!

Magyar áldás

„Áldott legyen a Fény,
mely Rád világít,

és az is mely Benned
belül ég. Az áldott

napfény sugározzon be 
Téged, és melegítse fel 
szívedet, míg úgy nem

lobog az, mint
a kandallók tüze,

hogy minden barát és 
idegen melegedni
jöhessen Hozzád.

Sugározzék szemedbõl
a Fény, mint ablakba

állított gyertyák fénye,
mely az élet viharában
az eltévedt vándorlókat 

megpihenni hívja.

Áldott legyen
a Rád hulló lágy

és éltetõ esõ.
Hulljanak lelkedre

a cseppek, és csíráztassák 
abban az élethez oly 
szükséges boldogság-

virágokat, hogy
megteljék illatukkal

a levegõ.

Szeresd az embereket,
és ne feledd,

hogy nincs ellenség,
csak Tanító van.

Aki rosszat tesz, az is
tanít valamire.
Áldd meg õt is,

mert mindnyájan
egy léleknek vagyunk 

gyermekei, és mert
sorsunk is közös
ezen a földön.”

(Jeles kutatók véleménye szerint
ez a Magyar áldás

Deák Ferenctõl származik.)
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Ribár János

Gondolatok az évnyitó gyûlésen

001. január 2-án, kedden megtartot- 4. A hétköznapi igei alkalmak iránti elõtt, ebben a városban is. Kegyelmi év ez 2 tuk az esztendõ elsõ presbiteri és közömbösség sajnos felszínességrõl, az magyar hazánk és kegyelmi év gyüleke-
képviselõ-testületi ülését, helyesebben: ige iránti felszínességrõl árulkodik, mert zetünk számára! Kegyelmi év = szabad, 
bibliaóráját. Az elnevezést azért írhatom egy vasárnapi vagy ünnepnapi istentisz- sokkal szabadabb teret kapott Istentõl az 
ilyen értelemben is: ülés, illetve bibliaóra, telet elsõsorban hangulatában, és egy- egyház, de az orosházi gyülekezet is, 
mert minden hónap elsõ keddjén elsõsor- egy igei dimenzió megérintésében te- hogy hitvallását megtegye a világ elõtt, 
ban olyan összejöveteleket hirdetünk a remti meg a maga lelki atmoszféráját, de hogy minél többen menekülhessenek 
presbiterek és a képviselõ-testületi tagok olyankor nincs idõ és lehetõség az el- meg a kárhozattól. Szabad terünk, hogy 
számára, amelyeken legfõképpen bibliai, mélyülésre, még kevésbé az ige által vagy újra van óvodánk, iskolánk, sõt kétféle 
teológiai igazságokról van szó, de egy- vonatkozásában felvetõdõ kérd ések gimnáziumunk is. Élünk-e vele?
úttal gyülekezeti életünkkel kapcsolatos megbeszélésére. Ha pedig ige által vagy 8. Véleményem a világi temetésrõl: 
aktuális kérdések is elõkerülnek. vonatkozásában különféle témák, kérdé- „Nekünk az a feladatunk, hogy a gyüle-

Az esztendõ, az évszázad, az évezred sek nem merülnek fel, akkor felszínes kezet élcsapata legyünk, és mindent meg-
elsõ keddjén is összejöttünk 17 órai kez- volt az igehallgatásunk, akkor nem fog- tegyünk az Isten igéje iránti tisztelet meg-
dettel, mintegy 70 presbiter és képviselõ- lalkoztat mindaz, ami Isten igéjében el- újításáért. Különösen az élet krízishely-
testületi tag. Ekkor mondtam el a „Közös hangzott. zeteiben, halál közelében, gyász lelki álla-
gondolkodás, közös felelõsség” címû és 5. A megszentelt ünnepnap nem elég potában van nagyon nagy szükség Isten 
kezdetû évnyitó beszédemet, amelyet arra, hogy az igében való jobb lelki tájéko- vigasztaló igéjére, kegyelmére, üdvös-
most vázlatosan – kettõs szándékkal – zódásunk legyen. Ha valaki presbiter, ségre tanító megszólalására. Ezért nem 
terjesztek a kedves olvasó elé. képviselõ-testületi tag, szükséges, hogy a szabad úgy tennünk, mintha teljesen ter-

Az egyik, hogy alkalma és módja le- Bibliában kiismerje magát. Legalább mészetes lenne a világi temetés, tehát az, 
gyen minden kedves érdeklõdõnek meg- olyan szinten, hogy vita- és hitvallóképes amikor nem szólalhat meg a halál árnyé-
ismerkednie a zokka l a  ké rdések kel, legyen a szüntelenül felbukkanó szekták kának völgyében Isten igéje, és nem 
problémákkal, amelyeket hétesztendei lelkendezõ tagjaival szemben. Például, mondható el az Úr Jézustól tanult imád-
szolgálat után látok a gyülekezetben, de legalább a Jn 3,16 idézésre képesek le- ság. Személyes döntésem – de ezt termé-
alkalma és módja legyen azoknak is egy gyünk, amikor ezek a szektatagok – köz- szetesen nem kérem senkitõl –, én soha 
pillantással felidézni mindazt, ami el- tük egy-két hajdani gyülekezeti tag – el nem veszek részt világi temetésen. Hang-
hangzott, akik jelen voltak a teljes szöveg akarnak vonni a saját gyülekezetünktõl, súlyozom, ez nem elvárás a presbiterek-
elõadásakor. tehát akkor minimum ezzel a Jn 3,16-tal tõl, képviselõ-testületi tagoktól, de az én 

1. Legelõször az esztendõ igéjével – fejezzük ki hûségünket evangélikus egy- személyes döntésem ez. Ennek egyik oka, 
Kol 2,3 – ismerkedtünk meg, az Útmutató házunkkal szemben! Azért maradok hû- hogy volt alkalmam korábban, naiv ko-
alapján: „[Krisztusban] van a bölcsesség és séges az evangélikus egyházhoz, „Mert romban végighallgatni egy-két világi te-

metési beszédet, és mindig megdöbben-ismeret minden kincse elrejtve.” Ez az ige kí- úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött 
tem felette. Mert mit is lehet mondani? sér bennünket ebben az évben: számunk- Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, 
Embert lehet magasztalni, és csak feledé-ra kiemelten megkülönböztetett eszten- hanem örök élete legyen”, és az evangélikus 
keny memóriánkat lehet megígérni. A dõben, hiszen az idén készülünk a kétna- egyházam feladata, küldetése, megbíza-
versek tömeges idézésérõl pedig az a vé-pos Országos  Evangélikus Találkozóra. tása ennek a szeretetnek a hirdetése.
leményem, hogy a temetés nem szavaló-2. Isten színe elõtti felelõsségem tuda- 6. A másik fontos és mértékadó, gyüle-
verseny, hanem temetés. Másik oka: ahol tában kell elmondanom, amit gondnak és kezeti önismeretre segítõ bibliai hely az 
nem kaphatja meg az ember a maga igazi mulasztásnak tekintek a gyülekezetben. Apostolok Cselekedetei 2. fejezetében ol-
transzcendens távlatát, ahol nem hangzik Ez a felelõsség olyan, mint Ezékiel prófé- vasható elsõ gyülekezet jellemzõi. Kitar-
el az, hogy Isten színe elé kell állni, és nem ta tanítása az õrállók felelõsségérõl (ha tóan részt vettek:
kaphat helyet Isten üdvözíteni akaró sze-nem szól az õrálló, akkor a közösség bû- – az apostoli tanításban,
retete Jézus Krisztus által, az számomra ne, vagy a másik ember bûne az övé is). – a közösségben,
ugyanolyan megdöbbentõ és lélegzetel-Nem bántás, nem ítélkezés szeretne min- – a kenyér megtörésében,
állító, ahogyan Jeremiás próféta által ma-dez lenni, hanem pásztori aggodalommal – és az imádkozásban.

megfogalmazott felhívás. Például az Apostolok Cselekedetei ga az Úristen szól így: »Mi rosszat találtak 
3. Megfigyelésem évek óta: a hétköz- könyvnek éppen az az egyik óriási lelki bennem õsietek, hogy eltávolodtak tõlem? 

napi igei alkalmak iránti elszomorító kö- szerepe, hogy egy önismeretre és önvizs- […] Nem kérdezték: Hol van az Úr? […] 
zömbösség, érdektelenség. Elismerendõ, gálatra igényt tartó gyülekezet – mini- Egek, ámuljatok ezen, borzadjatok és ször-
hogy vannak pozitív jelek a vasárnap dél- mum imaközössége – hozzáméri, hozzá- nyülködjetek nagyon – így szól az Úr. Mert 
elõtti istentiszteletek kapcsán (emelke- veti önmagát ahhoz a leíráshoz, és nem kétszeres rosszat cselekedett népem: engem, a 
dett az istentiszteleti résztvevõk száma), kevés lelki következtetésre tud jutni ez- folyóvíz forrását, elhagytak, hogy víztartókat 
de a vasárnap esti, vagy a hétköznapi igei által. Nem azt kell utánozni, amit az emlí- vájjanak, repedezett falú víztartókat, amelyek 
alkalmak látogatottsága nagyon csekély, tett szent könyvben olvasunk, de mérték- nem tartják a vizet. […] Tudd meg, és lásd 
nagyon elszomorító. Ennek egyik „gyü- egységként mindenképpen ajánlatos al- meg: milyen gonosz és keserves dolog, hogy el-
mölcse” volt, hogy – még 1999 tavaszán – kalmazni. hagytad Istenedet, az Urat, és hogy nem félsz 
megszüntettük a szerdai bibliaórai alkal- 7. Kegyelmi esztendõt kaptunk 1990- engem – így szól az Úr, a Seregek Ura.« (Jere-
mat, és összevontuk a csütörtök esti isten- nel, a Nagy Fordulattal kezdõdõen. Isten 
tisztelettel. új lehetõségeket tárt fel elõttünk, népe Folytatás a 4. oldalon
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Dicsérünk, Isten!

Skorka Katalin:

omoly elõkészítõ munka és sok kellett dönteni arról, mi az a plusz, amit K próba elõzte meg a karácsonyi „Éj- még a kórusképen túl nyújtani tudunk. 
féli betlehemes” elõadását. Leghiteleseb- Szerettük volna, hogy a 2000. évi kará-
ben a szerzõpáros, Bánföldi Gábor és Szõ- csony valóban szebben csillogjon, mint 
ke Szabolcs írhatna arról, vajon ilyennek máskor. A mozgás, koreográfia nem jöhe-
képzelték-e el mûvüket, melyet 1998-ban tett szóba: túl sokan voltunk, s a kábelek, 
írtak. A nyerskazetta – ami csupán egy zenekar is gátolt volna ebben. Így egy vi-
zongorával kísért énekhangból állt –, és a deoprojektoros – kivetítõs – megoldást al-
karácsonykor készített CD-felvétel kö- kalmaztunk. A jelenetek szövege és a bib-
zött óriási a különbség. Egyrészt a kórus- liai igék kerültek az óriásvászonra.
hangzás miatt, s a zenei megformálás ré- Lehet, hogy sokan nem vették észre, 
vén is. Körülbelül 50 fiatal vállalt részt eb- de egy érdekesnek, szokatlannak tûnõ 
ben a szolgálatban. Zenekar, szólóéneke- gondolat vonul végig a darabon. Ez egy 
sek, szólóhangszeresek, kórustagok, gyönyörû hitvallás. Elõször is három 
technikusok: együtt kellett mûködni, ami bölcs hitvallása, akik pogányokkal talál-
nem mindig volt zökkenõmentes, de fá- koznak, késõbb egy farizeussal és egy 
rad ozá sun k meg hoz ta gyü möl csé t. asszonnyal beszélnek. Õk tanúskodnak 
Sokan jöttek el, fõként olyanok, akik talán arról, hogy a jászolban fekvõ Jézus, aki-
máskor sosem szokták átlépni Isten házá- hez igyekeznek, a világ Megváltója. Zá-
nak küszöbét. Reménységünk, hogy ez a rásképpen Mária is magasztalja Isten fel-
modern hang, de változatlan tény és iste- foghatatlan tettét, s a pogányok is hála-
ni üzenet elgondolkodtatta, közelebb vit- éneket zengenek.
te õket Urunk szeretetéhez. Most, a mûsor CD-jének elkészültével 

A legelsõ feladat a kórusmûvek elsajá- új kihívás elé nézünk: a III. Országos 
títása volt, melyhez elengedhetetlen a Evangélikus Találkozó témáját is jó lenne 
kottakészítés. Ez szintén a komponistára megzenésíteni. Eközben az is a szemünk 
hárult. A lelkesedés nagy volt, de az elsõ elõtt lebeg, hogy talán ezzel a mûvel más 
hetek fõként a türelem és kitartó munka gyülekezetekbe is eljutunk.
próbái voltak. Csak az tudja, aki ismeri az Sok próbán estünk át: nem volt egy-
énekkari szereplések hátterét, s nekünk szerû ez a két hónap. Voltak vidám perce-
még karnagy vagy kórusvezetõ sem állt ink, de szomorúságunk is. Néha azt gon-
rendelkezésünkre. November elejétõl he- doltuk, nem fog menni ez nekünk, el-
tente jöttünk össze: gyakoroltunk és csüggedtünk saját gyengeségünket látva, 
imádkoztunk az áldásért. Nem csak biz- ilyenkor az erõsebb bátorította a gyen-
tos hangú felnõtt fiatalok voltak jelen, ha- gébbet. Máskor egy-egy részlet megfor-
nem tizenévesek, sõt kisiskolások, a Sá- málása és a csoport ragyogó tekintete egy 
muel Csoport tagjai is. Decembertõl a pillanat alatt megváltozatott mindent, 
szólóénekesek darabjait is megismerhet- különleges hangulatot teremtve. Isten jót 
tük, s a zenekarral együtt készültünk az hozott elõ még a legváratlanabb és legfáj-
elõadásra. Zenészeink – a szerzõ, s idõ- dalmasabb helyzetben is: egy szolgálat és 
közben mindannyiunk barátai – együtt cél kapcsán közel kerültünk egymáshoz, 
alakították ki a hangszeres betéteket, s és az Úr Jézushoz is, s ez a legfontosabb.
már kész kompozícióval, tökéletes felké-

(Aki a karácsonyi „Éjféli betlehemes” CD- szültséggel jöttek a próbákra. 
vagy kazettaváltozatból vásárolni szeretne, az Gondot jelentett viszont a színpadi 
forduljon az iratterjesztéshez, illetve a szer-megjelenítés. Mivel templomunk nem 
zõhöz.)színházterem, az adottságokat ismerve 

Folytatás a 3. oldalról 12 éves, elveszettnek hitt fiukat, és akkor 
ott sok mindent módjában volt hallania 

miás próféta könyvének 2. része) Meg- Máriának: „[…] és mindezeket a szavakat 
döbbenve pedig azért vagyok, mert min- megõrizte a szívében.” (Lk 2,51) Sõt, egy 
dig megdöbbent, hogy az ember tudato- másik értelmezés szerint: ezeket a sza-
san vállalja a kárhozatot. Félreértés ne le- vakat „forgatta a szívében”!
gyen: az egyházi temetés sem üdvözít. 

Az évnyitó elõadás után Nagy Ervin Nem az egyházi temetés üdvözít.”
segédlelkész tartott tartalmas áhítatot. 9. Isten áldása legyen az elmondotta-
Megbeszélésre kerültek még az esztendõ kon: tegyünk úgy, ahogy Mária tette, ami-
várható, aktuális ügyei is.kor Józseffel megtalálták a templomban 

A balga
gazda dala
az új ezredév köszöntõje

Balga gazda vérrel-vassal,
nagy vagyonnal védelmezi 
borral teli hordafát,
de eközben nyitott csappal 
folyni hagyja, elfolyatja a 
hordónál nagyobb vagyont, 
benne õrzött óborát.
Ez a hordó édes hazánk vérrel-
vassal megõrzendõ gyönyörû 
szép határa.
Benne õrzött aszú bora benne 
élõ magyar népünk ezeréves 
családja.
Magyar gazda, ha magyar vagy, 
ne légy balga! Hamarosan, 
nagyon gyorsan zárjad jól el gaz 
tanácsra nyitva hagyott jó 
csapot.
Az az õsi gonosz szellem, mely 
kezdettõl embergyilkos
ezzel téged becsapott.
Azt hirdette, könnyebb lesz 
majd ez a földi életed,
hogyha nem kell bort termelned 
elegendõt, annak árát te magad 
fölélheted.
Ez volt eme Õs Kaján legjobb 
csele, mit valaha kiagyalt,
hogy kiirtsa mind egy szálig a 
magyart.
Mert bizony, mi jó Atyánk,
az Õs Természet nem hagy soha 
semmit üresen.
A megcsappant bor helyébe 
kívülrõl szél tódul be hevesen. 
Így azután széllel bélelt lészen 
hordód hamarost,
hogyha csapod sosem zárod, 
hanem most.
Félig üres hordódba a rá terült 
külsõ légtõl ihatatlan rossz vinkó 
lesz egyhamar. Ettõl õrizd, Uram 
Isten minden áron a magyart.
Ez a vinkó nem kell aztán 
Urunknak, kiüríti a szép hordót 
teljesen, a külsõ szél tölti majd 
be kifolyatott aszú bora helyébe. 
Ne ez legyen új ezredév végére a 
népünk sorsa. Fogjunk hozzá, 
töltsük újra bõ terméssel, 
magyar borral a hordót, és így 
aztán gyarapodó borunk majd 
kiszorítja hordafából mit a rossz 
szél behozott. Hiszem, így lesz, 
adja az Isten az évezred végére.
Telve lesz majd újra hordónk, 
édenhazánk gyönyörû szép 
határa, ez lesz újra 
õsborunknak, a magyarnak 
örökké a hazája.

id. Péterfia Zoltán
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2001. évi népszámláláskor – hosszú A évtizedek után – elõször lesz lehe-
tõségünk arra, hogy felekezeti hovatarto-
zásunkról is nyilatkozzunk. Bátorítólag 
szólunk a kedves evangélikus olvasók-
hoz, hogy vállalják nyugodtan evangéli-
kus hitüket, és a megfelelõ kérdéssel kap-
csolatos helyet töltessék ki. Amennyiben 
a népszámlálást végzõ felebarátunk elfe-
lejtené a felekezeti hovatartozással kap-
csolatos kérdést feltenni és kitöltetni, ak-
kor mi kérdezzünk rá erre a törvényben 
elõírt kérdésre.

Az általunk ismert európai országok-
ban egy teljesen természetes és magától 
értõdõ gyakorlat, hogy a személyre vo-
natkozó adatlapokon – más esetben is – 
ott található a felekezeti hovatartozás. 
Mellesleg még arra is szabad felhívnunk 
a figyelmet, hogy a Bibliában egy ilyen 
mondat is olvasható, éppen az Úr Jézus 
Krisztustól: „Mondom nektek: ha valaki val-
lást tesz rólam az emberek elõtt, az Emberfia is 
vallást tesz arról az Isten angyalai elõtt.” (Lk 
12,8)

Tudjuk, hogy vallással, hittel, egyház-
zal kapcsolatosan ma is sokakban van fé-
lelem, hiszen nem eshetett ki még teljesen 
az emlékezetünkbõl, milyen súlyos, vagy 
kevésbé súlyos, de kellemetlen hátrányo-
kat szenvedhettek az elmúlt évtizedek-
ben azok, akik vallásosak, istenhívõk vol-
tak, vagy valamilyen kapcsolatban álltak 
az egyházzal. Jelenleg azonban minden-
kit kérünk, hogy szabaduljunk fel teljesen 
ez alól, mert az élõ Isten, a történelem Ura 
új és szabad teret adott a számunkra.

Tehát a népszámlálás kapcsán az ada-
tokat kérdezõk elõtt dokumentáltan is 
valljuk meg evangélikus hitünket.

Ugyanebben az értelemben és szel-
lemben szól az itt leközölt, három püspö-
künk által aláírt körlevél is.

Bátorítás
a népszámlálás kapcsán

KÖRLEVÉL
a Magyarországi Evangélikus Egyház 

egyházközségeinek,
intézményeinek és tisztségviselõinek

Kedves Testvérek!

Az új esztendõ, az új évszázad és évezred kezdetén szeretettel 
köszöntjük Mindnyájukat és Isten áldását kérjük életükre és munká-
jukra. Ez az új esztendõ egyházunk számára azt jelenti, hogy a tava-
lyi évben lezajlott egyházi választások után új, háromkerületes 
struktúrában, újjáválasztott egyházi önkormányzati testületekkel 
és tisztségviselõkkel folytatódhat egyházunk élete.

Két ügyben kérjük most Mindnyájuk figyelmét. Az elsõ a hamaro-
san, februárban kezdõdõ népszámlálás. A számlálóbiztosok külön-
bözõ személyes és családi adatok összeírása után rákérdeznek az 
egyházi hovatartozásra is.

Nyomatékosan kérjük híveinket, vallják meg evangélikus voltu-
kat. Erre a kérdésre a válasz nem kötelezõ, ugyanúgy, ahogyan a 
nemzetiséghez való tartozásé sem. A mögöttünk levõ szocializmus 
évtizedeiben sokszor komoly hátrányt jelentett, ha valaki nyíltan 
vallásosnak vallotta magát. Ezért a népszámlálási kérdés sokakban 
tartózkodást vagy félelmet válthat ki. Hálát kell adnunk Istennek, 
hogy ma olyan társadalmi rendben élhetünk, amikor mindenki sza-
badon vallhatja meg hitét, vallását, egyházhoz tartozását és senki-
nek sem kell félnie ezért. A népszámlálási összeírás különben is a név 
feltüntetése nélkül történik.

Egyházunknak szükséges tudnia, hányan tartoznak hozzánk, hi-
szen a létszámadatok alapján tervezhetjük meg munkaágainkat, in-
tézményeinket és számíthatunk állami támogatásra.

A másik ügy az adóbevallás kérdése. Minden adófizetõ felajánl-
hatja adójának 1%-át valamelyik egyház számára és egy másik 1%-
ot pedig valamilyen jótékony közcélra. Kérjük Testvéreinket, adójuk 
1%-ával támogassák az evangélikus egyházat (az Evangélikus Egy-
ház technikai száma: 0035) és a másik 1%-ot pedig adják oda vala-
melyik egyházi, gyülekezeti vagy iskolai alapítvány céljaira. Az adó-
bevallási iratokban részletes útmutatás található arról, hogyan tör-
ténhet ez a felajánlás. Lelkészi hivatalaink részletes felvilágosítással 
szolgálhatnak. Aki nem ajánlja fel adója 1–1 százalékát, az az állami 
adóbevételt növeli ezzel.

Kérjük lelkészeinket, intézményi vezetõinket, hogy hirdetések-
ben hívják fel híveink figyelmét mindkét ügyre. Kérjük híveinket, 
hogy adják tovább családban és ismerõsi körben e kérésünket.

Erõs vár a mi Istenünk!

Szeretettel:

D. Dr. Harmati Béla s. k. D. Szebik Imre s. k. Ittzés János s. k.
püspök püspök püspök

Déli Egyházkerület Északi Egyházkerület Nyugati (Dunántúli) 
Egyházkerület
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Veres Józsefre emlékezünk
születésének 150. évfordulóján

Koszorús Oszkár:

korábban sokkal zártabb közösség- A négyosztályos kötelezõ elemi isko- Hónapok teltek el, míg megegyezés szü-A ben élõ orosházi evangélikusság lában könnyen vette az akadályokat a letett. Veres 1879. július 13-án foglalta el a 
vezére és példaképe volt a lelkész-képvi- csodagyereknek tartott Veres József. Még felvégi lelkészi állást. A következõ 34 év-
selõ Veres József. Amikor befejezte földi fel sem ocsúdhatott, amikor már a hites ben kifejtett emberfeletti munkásságával 
pályafutását, a legkülönbözõbb fórumo- szarvasi gimnázium tanulója. Itt egy egé- beírta nevét településünk történetébe.
kon megrendítõ nekrológokat írtak róla. szen új világ tárult ki elõtte. Tatay István Ideérkezésekor a 18 000 lakosú Oros-
A valóban széleskörû gyász érzékelteté- igazgatása alatt az élõ klasszikusnak tar- házán kb. 14 200 volt az evangélikusok 
sére a helyi polgári iskola értesítõjébõl tott tudós tanárok: Delhányi Zsigmond, száma, de idetartoztak még az alábbi fi-
idézünk: Lányi Gusztáv, Koren István, Szemfan óke gyh áza k is:  Sza bad sze ntt orn ya,  

„A becsületesség, a komoly munka és férfi- Dénes és Dániel, Benka Gyula, Zsilinszky Nagyszénás, Csorvás, Puszta földvár, 
Mihály és mások rangot adtak a „Körös- Csákó, Gyopárhalom, melyeknek összes as karakter mintaképe szállt sírba veled. Mint 
parti Athén” fõgimnáziumának. Az isko- lélekszáma 4800 körül volt. Az ügyeket a kemény szikla a tenger hullámcsapásai köze-
la szomszédságában fekvõ Ótemplom- 6 évre választott 60 tagú presbitérium in-pette, oly szilárdan vívtad meg az élet nehéz 
ban pedig Jancsovics István és a szug- tézte.küzdelmeit. Halálod csillaghullás volt, mely-
gesztív hatású igehirdetéseket tartó Ha- 1878-ban épült fel a nyolcadik és a ki-nek erõs, tündöklõ fénye megremegett a köny-
viár Dániel prédikációi mélyítették el az lencedik evangélikus iskola, a Megye (ma nyek tengerében.
ifjú gimnazista evangélikus hitét. Egy Zombai) utcai, illetve a Kettõssánc-téri. Az a nagy és emberfeletti munka, melyet 
visszaemlékezésbõl tudjuk azt, hogy az Ekkor 9 tanító 9 tanteremben 1631 gyere-évtizedeken át nemzeted, egyházad és közsé-
orosházi lelkész, Gyõry Vilmos is felfi- ket tanított. Az ezt követõ években több ged javára végeztél, örökéletûek. Tízezrek ke-
gyelt a tehetséges Veres Józsefre, ami nem régi iskolaépületet alakíttatott át, az egy-gyelete márványnál maradandóbb emlék gya-
csoda, hiszen a Szarvason tanító Zsi- ház új iskolákat épített. Maga Veres József nánt fogja eltörölhetetlen betûkkel megõrizni 
linszky és Benka Gyõry legszûkebb bará- jegyzi meg nem kis büszkeséggel, hogy naiv szellemed összes alkotásait. Te nemcsak 
ti köréhez tartoztak. ittlétének elsõ hét évében 18 000 forintot hirdetted a haladás, a fejlõdés szent jogát; de 

Veres a szép szarvasi nyolc év után a költöttek iskolai építkezésekre. (Egy tel-egész életedben, egész munkásságodban arra 
pesti egyetemen jogot hallgatott, érdekel- jesen új, korszerû iskola abban az idõben oktattál minket, hogyan kell dolgozni polgár-
ték a jogszabályok, az etikai parancsok és 6–7000 forintba került).társaink javára, boldogítására. Abból a nagy 
az emberi cselekedetek közötti összefüg- Veres az elsõ idõkben a hatalmas gyü-munkából, mely polgártársaid haladását cé-
gések. Rövid idõt töltött a jurátusok kö- lekezet adta napi feladatokra összponto-lozza, legelsõ helyen áll az állami polgári fiú- 
zött, ez az indulás azonban elegendõ volt sított. Felkészült minden prédikációjára, és leányiskola megteremtése.
arra, hogy késõbb mint evangélikus egy- sok ezer alkalommal keresztelt, esketett, Ezért oltárt emelünk emlékednek szívünk-
házjogász, országosan ismertté váljon. temetett. Rendszeresen foglalkozott a ben. Oltárt, melyrõl, mint a jeruzsálemi tem-
Úgy érezte, hogy a lelkészi pálya inkább konfirmandusokkal, kiosztotta a szentsé-plom olajmécsébõl az olaj, kiapadhatatlan lesz 
kedvére való. Alapos mérlegelés után a geket, igyekezett minden munkát a lehe-a szeretet, az a szeretet, mellyel emlékednek 
polgárosodott, mûvelt, gazdag iparral és tõ legjobb tudása szerint lelkiismeretesen örökkön-örökké áldozni fogunk.”
kereskedelemmel rendelkezõ Sopron vá- elvégezni.Amikor 1851 januárjában Torkos Ká-
rosába ment, hogy felkészüljön papi hi- Községi képviselõként részt vállalt a roly nagytiszteletû úr megkeresztelte a 
vatására. Közben német nyelvtudását is település fejlesztésének gondjaiból is. még magát Vörös Józsefnek nevezõ ta-
tökéletesítette, így lehetõvé vált, hogy ta- Hamar átlátta az orosházi társadalom kácsmester és Kovalcsik Katalin fiát, Jó-
nulmányait a poroszországi Halléban fe- fõbb mozgási lehetõségeit, jó diplomáciai zsefet, nem gondolta, hogy húszegy-
jezze be. 1875-ben, Sopronban szentelte érzékkel rendelkezett, határozott egyéni-néhány év múlva, a közben lelkésszé lett 
lelkésszé Karsay Sándor püspök. Néhány ség volt, akaratát legtöbbször érvényesí-ifjú lép örökébe az orosházi felvégi paró-
hónapig nevelõ volt egy grófi családnál, tette.kián. Pedig így történt. Hatalmas utat tett 
majd 1876-tól a soproni líceumban ma- Már 31 éves volt, amikor 1882 szep-meg a kortársai közül kimagasló Veres Jó-
gyar irodalmat és latin nyelvet tanított. temberében Szarvason feleségül vette zsef, míg a történelmi Magyarország leg-
Ugyanott hamarosan lelkésszé is megvá- Horpácsy Juliskát, Dancs Béla szarvasi nagyobb magyar anyanyelvû evangéli-
lasztották. jegyzõ nevelt lányát. Olaszországba utaz-kus gyülekezetének egyik lelkipásztori 

Idõközben szülõfalujában elõre nem tak nászútra, ahol többek között látoga-állását elfoglalta. Ahogy akkoriban a me-
látott változások történtek az evangéli- tást tettek az emigrációban élõ Kossuth sébe illõ történetek kezdetén a régi öre-
kus egyháznál. A mindenki által szeretve Lajosnál. Ez a találkozás óriási hatással gek mondták: de sora van ám addig az 
tisztelt Gyõry Vilmos elfogadta a buda- volt rá, további életét átszõtte a Kossuth-idõnek.
pesti magyar egyház hívását, majd 1878. kultusz szelleme.Szülei 1844-ben kötöttek házasságot 
szeptember végén a 65 éves Torkos Ká- Bekapcsolódott a helyi egyesületek az orosházi evangélikus templomban, el-
roly egy, a fõvárosba tartó útján eltûnt. életébe. A Kaszinó választmányi tagja, sõ fiuk, az apa nevét tovább vinni hivatott 
Beiktatott lelkész nélkül maradt az oros- valamint egyik alapítója és alelnöke lett József 1848-ban meghalt. Az ugyanakkor 
házi gyülekezet. Elõbb Harsányi Sándort az Orosházi Keresztyén Hitelszövetke-született Zsuzsanna felnõtt, késõbb Nagy 
adminisztrátorrá, aztán parókussá vá- zetnek. Az õ indítványára és elnöklete Istvánné lett. 1851. január 2-án követte õket 
lasztották, s elkezdõdtek a tárgyalások alatt jött létre a Temetkezési Egylet.a második József, aki az egyik legnevesebb 
Veres Józseffel, jöjjön haza Orosházára. 1884-tõl az orosházi választókerület orosházivá vált.
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országgyûlési képviselõjeként szerzett kony ember igen sok értékes adalékot git és Veres Erzsike elköltöztek Orosházá-
mandátumot 48-as programmal, legyõz- gyûjtögetett össze az utókor számára. ról. Síremlékét elkészítették, Fáber József 
ve dr. Gyõry Elek pesti jogtudóst, az elõzõ Könyvében olvashatunk a település tör- Verest ábrázoló olajképe tanácstermünk 
ciklus képviselõjét. Igen termékeny évti- ténetérõl, az egészségügytõl a földmûve- falán függ. A volt polgári iskolát 1945 
zedek nyitánya volt ez. Alig választották lésig, az iparról és a kereskedelemrõl, az után Veres József Állami Általános Isko-
meg képviselõnek, élére állt azoknak a tö- egyházfik és az iskolák állapotáról. A kö- lának nevezték el, aztán 1. Sz. Általános 
rekvõ és takarékos orosházi gazdáknak, tetet 1934-ben öccse, a nyomdász Veres Iskola lett.
akik 5200 katasztrális hold pusztaföld- Lajos, majd 1987-ben dr. Szabó Ferenc Azon elgondolkodhatunk, hogy mi-
vári kincstári földet szándékoztak meg- gondozásában Orosháza város és az lyen pályázatokon lehetne pénzeket sze-
vásárolni. A puszta 1885-ös ünnepélyes Evangélikus Egyház jelenttette meg újra, rezni az Evangélikus Általános Iskola és 
átadásakor mindnyájan egyetértettek ab- 1000 példányban. Gimnázium elé, a Pacsirta utca felöli rész-
ban, hogy Orosháza szorgalmas népének Fenti kiadványon kívül legalább 15 re elképzelt szoborparkhoz. Itt helyet 
jövendõ gazdagodására komoly hatással önálló kötete látott napvilágot, így egy- kaphatna Székács József és Gyõry Vilmos 
lesz a földek megszerzése. házi beszédei „Hirdesd az igét” címmel mellett Veres József is, jeléül annak, hogy 

Aztán még többször országgyûlési két kötetben (1883, 1904). 1890-ben a bé- az utókor nem felejti el azokat, akik sokat 
képviselõ lett, 1884 után 1887-ben, 1892- kési esperesség megbízásából elkészítette tettek Orosháza szellemi elõrehaladásá-
ben, majd megszakítás után 1901-ben, „A magyarországi ágostai hitvallású  ért.
1905-ben és 1906-ban is. Összességében evangélikus egyház alkotmányát”, ösz-
több mint két évtizeden át õ képviselte az szeállította „A békési esperességi segély-
orosháziak és környékbeliek érdekeit a egyletének alapszabályai”-t (1887), „A 
Parlamentben. Õ volt az elsõ képviselõ, magyarországi evangélikus lelkészek ta-
aki itt lakott, s nem elõkelõ idegenként nuló fiait segélyezõ intézet alapszabá-
tett egy-egy futó látogatást a választások lyai”-t (1902). Ezen kívül még megszám-
elõtt. Aktív részese volt mindannak, ami lálhatatlan füzeten szerepel a neve. Em-
1879-tõl 1913-ban bekövetkezett haláláig lítést érdemel az is, hogy huzamos ideig 
Orosháza köz- és egyházi életében tör- szerkesztette az „Evangélikus Egyház és 
tént. Õ jelenttette meg az orosháziak ér- Iskola” címû lapot.
dekeit az Országgyûlésben, õ járta Buda- Verasztó Antal helytörténeti kutató az 
pestet és Bécset a különbözõ küldöttsé- elmúlt évben sok idõt szánt egy Veres Jó-
gekkel a község ügyeinek a támogatását zsefrõl szóló egyháztörténeti pályamun-
kérve. ka megírására, átnézve egyházi levéltá-

Egy 1896-os Orosházi Újságban az runk jegyzõkönyveit és anyakönyveit, 
elõzõ félév parlamenti felszólalásait is- egyéb fellelhetõ forrásokat.
mertetik. Ebbel tudjuk, hogy összesen 13 Rövid írásunkban csak érintõlegesen 
alkalommal kért szót. Beszélt a közokta- tudunk szólni Veres József kiterjedt mun-
tási kérdésrõl, az egyházak segélyügyé- kásságáról. Hosszú ideig a békési evan-
rõl, a kegyuraságról, a tanítóhiányról, gélikus egyházmegye esperese volt, a bá-
újabb tanítóképezdék alapításáról, a vas- nyai egyházkerület fõjegyzõje, a Luther 
úti õrházak építésének szükségességérõl, Társaság alelnöke, püspökjelölt. Az oros-
szegény lelkészek részére vasúti kedvez- házi polgári iskola mellett az Evangélikus 
mény szerzésérõl, a szavazati jog kiter- Lelkészfiak Intézetének megalapítója, 
jesztésérõl, a titkos szavazásról stb. Helyi Békés vármegye törvényhatósági bizott-
ügyek mellett országos jelentõségû kér- ságának tagja, több egyesület díszelnöke. 
dések is foglalkoztatták. Testvérei közül Imre, a szép jövõ elõtt álló 

Ugyancsak az Orosházi Újság késõb- nyelvész és néprajzkutató fiatalon meg-
bi, 1900. február 4-i számából idézzük po- halt, Lajos évtizedekig az Orosházi Újság 
litikai hitvallásként is felfogható sorait: és Nyomda tulajdonosa, a már említett 

„És mert nekem volt bátorságom az or- Zsuzsanna mellett Julianna testvére Sass 
Ferenc tanító felesége lett, és 1948-ig élt.szággyûlésen ismételten kimondani, hogy a 

Veres József élete utolsó napjáig dol-munkásnép helyzetén sok a javítani való, 
gozott, még halála napján is temetett. hogy ne csak a nagyurak és a bankok érdekei-
1913. december 9-én, Orosházán érte a vel törõdjék a törvényhozás, hanem a szegé-
halál, nem volt 63 éves. A korabeli híradá-nyek sorsát is karolja már fel: meggyanúsítot-
sok szerint 4000 ember jelent meg a tem-tak. Mintha bizony az csinálná a zivatart, aki 
plomi szertartáson, ugyanannyi kívül re-figyelmeztet, hogy vészes felhõk tornyosul-
kedt, így tehát „8000 ember kísérte utolsó nak.”
útjára Veres Józsefet, akit az egyházi szolgálat Valóban elmondhatjuk Veres József-
és a közéleti munka terén hosszú ideig nem pó-rõl, hogy az orosházi nép gondjaival ér-
tolhat senki.” – írta az Orosházi Friss Új-zelmi és tudati közösséget vállaló lelkész-
ság. Koren Pál, Raffay Sándor, Maiba Vil-képviselõ volt. Családja és gyermekkori 
mos, Kovács Andor és Kálmán Rezsõ ismerõsei sorsán keresztül belülrõl is-
szolgálatával kísérték ki a felvégi teme-merte a népélet problémáit,
tõbe.Az 1924 óta létezõ Veres József utca 

Hamarosan kitört az elsõ világhábo-mellett nevét az 1886-ban kiadott „Oros-
rú. József fia, aki Békés vármegye aljegy-háza történeti és statisztikai adatok alap-
zõje volt, Krasznojarszkban elhunyt. Fe-ján” címû könyve teszi ismertté ma is a 
lesége, valamint három lánya: Hajts Bá-várostörténet után érdeklõdõk számára. 
lintné Ilona, dr. Borovszky Rezsõné Mar-A rendkívül élénk szellemiségû, mozgé-
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Ribár János:

Még az ördögök is?

gy esti istentisztelet alkalmával ellene, de talán egy módszerrel még ezek van szó, hogy: „Az ördögök is hiszik [Isten E (2001. január 11., csütörtök este) az a sötét erõk sem számoltak: a tagadás, az létét] és rettegnek”. Még az ördögnek sem 
Útmutatónk szerint készültem az igehir- Isten léte tagadásának módszerével. A sá- jutna eszébe olyan állítás, hogy nincs Is-
detésére, melynek alapigéje Lukács evan- tán az elsõ pillanattól kezdve bizonysá- ten, de miután valaki elsötétedett szívé-
géliumának 4,38–41. szakasza volt. Es- gát adja Isten létének, még neki sem jut ben megszületett a beteg gondolat, azu-
ténként ún. textus kontinua van elõttünk, eszébe azt mondani, hogy Isten nem léte- tán már ezek a démoni erõk is szívesen lo-
azaz egy-egy bibliai könyv végigolvasá- zik. Még a sátán is csak annyit merészel vagolták meg ezt a pusztán emberi lehe-
sát segíti elõ az Útmutató. Amikor erre az tenni, hogy Éva és Ádám elõtt megkérdõ- tõséget.
élményemre sor került, akkor éppen Lu- jelezi Isten kijelentését: „csakugyan azt Lukács evangéliumának említett ré-
kács evangéliumában voltunk benne, és a mondta [volna az] Isten?” (1Móz 3). Azt szében tehát a démoni erõk üvöltenek fel 
megadott igeszakasz alapján Jézus földi, nem meri mondani, hogy „nincs is Isten”, úgy, hogy „Te vagy az Isten Fia!” (pl. 4,41), 
nyilvánosnak nevezett mûködésének a csak Isten kijelentését, a tilalmat teszi kér- de Jézus – magától értõdõen – elutasítja 
kezdetére csodálkozhattunk rá. Azért dõjelessé. ezt az igaztartalmú, de kétséges forrású 
mondjuk így, hogy nyilvános mûködés, Jézus is olyan körülmények között megvallást, hiszen ez csak hisztériás, 
mert Jézus életérõl 12 éves korától a meg- kezdte meg nyilvános mûködését, hogy pánikszerû, ám jogos félelembõl született 
keresztelkedéséig majdnem semmit sem sok megszállottat gyógyított meg, és a ki- meg.
tudunk, s a tudósok ezeket az éveket „rej- ûzött démoni erõk egybehangzóan üvöl- Úgy néz ki, a teremtett mindenségben 
tett éveknek” mondják, ettõl az esemény- töttek fel, persze rémületükben: „Ah, mi egyedül az ember képes arra – szellemi 
sorozattól kezdve viszont „nyilvános” közünk hozzád Názáreti Jézus? Azért jöttél, sötétségében –, hogy a leginkább magától 
mûködésrõl beszélnek. értõdõ, azaz a mindent létrehívó, fenntar-hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az 

Tehát ezzel a témakörrel, Jézus nyilvá- tó és megváltó Isten szeretetét, Krisztus Isten Szentje!” (Lk 4,34). Igaz, hogy a Ná-
nos mûködésnek kezdetével foglalkoz- valóságát tagadja, semmisnek tekintse, záreti Jézus visszautasítja ezeknek a sátá-
tam, amikor megütötte a szívemet egy megvesse. Még az ördögi, sátáni erõk is ni erõknek a kijelentését, de nekünk any-
gondolat, és nem is tudtam szabadulni „csak” arra képesek, hogy Isten és Krisz-nyiban mégis érdekes és szívenütõn el-
tõle. Rögtön papírt kaptam elõ, hogy fel- tus ellen harcot folytassanak, de csak em-gondolkodtató, hogy még a démoni erõk 
vázoljam a meglátást, de azzal a mellék- bertõl tanulhatták azt a gondolatot, hogy is felismerik és elismerik az Úr Jézus 
szándékkal, hogy majd másnap hajnal- Krisztus páratlan személyét, Isten létét. nincs az, aki a legvalóságosabb! Ezek a sötét 
ban – mint sok más papírdarabkát, amire Egyedül az ember „képes” – a sátánt is, a erõk nagyon jól tudják, hogy a legvalósá-
firkáltam – kidobjam a többivel együtt. démoni erõket is megcsúfoló, túlhaladó gosabb valóság, az Isten örök valósága 
De nem engedett el az ötlet, az igei meg- képtelenségre –, hogy azt merészelje több mint létezõ, de természetesen az Is-
látás, úgyhogy ekkor már világosan tud- mondani: Isten pedig nem létezik. Nem ten elleni harcban nagyon jól jön nekik.
tam, az olvasók elé kell tennem, hogy tudom, képes-e a kedves olvasó érzékel- Persze a régi történet itt is igaz: hittan-
döbbenjünk rá: még a sátáni erõk is kény- ni, hogy szellemi gonoszságban, lelki sö- dolgozatot kell írni az iskolában, és a di-
telenek elismerni Jézus Krisztust, vala- tétségben még a démoni erõkön is túltesz ákok két tételt kapnak. Az elsõ tétel: Jézus 
mint Isten valóságát! És a teremtett min- az istentagadó ember, hiszen még a sátán- Krisztus, a második tétel: a sátán. Az 
denség élõlényei közül egyedül az ember nak és legényeinek sem jutott eszébe a egyik kisdiák nagy lendülettel hozzá-
„képes” arra, hogy – úgymond – azt higy- képtelen gondolat: nincs Isten. kezd az elsõ tételhez, és egész óra alatt na-
gye, hogy nincs Isten, nem létezett Jézus Bolond az, aki ilyet mond, s a bolond- gyon szorgalmasan ír és ír. Megszólal a 
Krisztus. Még az ördögök is tudják, hogy ság vádját még a szuper okos sátán sem, a jelzõcsengõ, rögtön vége az órának, a hit-
Isten pedig létezik, egyedül az ember le- démoni világ sem akarja magára vonat- tantanár kéri a dolgozatokat. A kisdiák 
het annyira elsötétedett, hogy képes volt koztatni. Persze mielõtt a „lebolondozás” csak most jön rá, hogy a második tételrõl 
olyan filozófiát kialakítani, megfogal- miatt valaki megsértõdne – bolond az, aki nem írt semmit. Erre mást nem tud tenni, 
mazni, amelynek segítségével szinte val- Isten valóságát tagadja –, kénytelen va- ezt írja oda: a sátánra nincs idõm.
lásos meggyõzõdéssel tagadja Isten létét, gyok felhívni a figyelmet arra, hogy a Valóban: legyen idõnk Jézus Krisztus-
de olyan fokon, hogy az emberek nem kis Zsoltárok könyvében, tehát a Szentírás, a ra figyelni, aki éppen azért jött, „hogy az 
része abszolút természetesnek az istenta- Biblia egyik könyvében olvasható ez így: ördög mûveit lerontsa.” (1Jn 3,8)
gadást tartja, és az istenhitet tekinti devi- „Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs 
anciának (azaz a normálistól eltérõnek). Isten! Romlottak és utálatosak tetteik…” 
Tehát egyedül az ember képes arra, hogy (Zsolt 14,1). De szó szerint megismétli ezt 
azt higgye, vallja: Isten nem létezik, min- az 53. zsoltár 2. verse is. Ekkora bolond-
dent az anyag és a véletlen teremtett, meg ságra még a sátáni erõk sem jutottak, de 
valami érthetetlen szükségszerûség és az már nyilvánvaló, hogy amikor az em-
hasonlók. ber erre a gondolatra merészelt jutni, ka-

A sátán birodalmában nyilván kacag- cagva támogatták, hiszen a hazugság aty-
nak, hogy milyen nagyszerûen sikerült jának mindez csak örömet okozhat, mert 
ez a démoni átverés, hiszen azok a vesze- annál többen lesznek sajnálatos áldoza-
delmes erõk ott nagyon jól tudják, hogy taivá.
Isten létezik, hogy elküldte az Õ Fiát Különösen megrázóan érdekes a Ja-
megváltóul. Tehát a démoni világban kab apostol levelének 2. fejezetében ol-
mindezt tudják, és mindent megtesznek vasható 19. vers, amelyben éppen arról 
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zzel az igével hívogatjuk evangé- Evangélikus fenntartású iskolánkban E likus iskolánkba az új tanulókat. Fel- lehetõséget adunk arra, hogy mindenki 
kínáljuk mindenkinek ezt a lehetõséget, saját felekezetének megfelelõen részesül-
amelyet Isten ajándékként adott vissza jön hitoktatásban.
ennek a városnak. Úgy, ahogy minden Szeretnénk gazdag szókinccsel ren-
más kegyelmi ajándékot, ezt is úgy kí- delkezõ, gondolataikat helyesen megfo-
nálja fel, hogy lehetõségként szabad vele galmazó, tudatosan szépen, igényesen 
élni, és mindenkinek egyéni döntésétõl beszélõ gyermekeket nevelni.
függ, elfogadja-e. Mi, az egyházi iskola Szeressék és legyenek büszkék ma-
szolgálatában álló nevelõk és az iskola ta- gyarságukra, ismerjék és ápolják a törté-
nulói szeretettel hívjuk-várjuk közénk a nelmi hagyományokat, érezzék és érez-
kis és nagy elsõ osztályosokat. Szeretettel tessék meg másokkal, jó dolog keresztyén 
adjuk közre iskolánk tájékoztató prog- magyarnak lenni.
ramját. Az 5. évfolyamtól minden osztályban 

Intézményünk a város egyetlen egy- tanítunk számítástechnikát. Lehetõség 
házi iskolája, ahol elsõtõl érettségiig fo- van érettségiig az OKJ-s vizsga letételére.
lyamatos képzés folyik. A hatosztályos gimnáziumban számí-

Egyházi általános iskolánkba azok- tógépes, programozott nyelvoktatás is fo-
nak a leendõ elsõ osztályos gyermekek- lyik.
nek a jelentkezését várjuk, akiknek szülei Iskolánkban a tanulók igénye szerint 
a testi-szellemi nevelés mellett a lelki ne- szakköri, önképzõköri és sportolási lehe-
velést is fontosnak érzik. Mindemellett tõségeket biztosítunk, térítésmentesen. A 
színvonalas iskolai oktatásra törekszünk. kulturált szórakozás igényének felkelté-

A hatosztályos gimnáziumban emelt- sét szolgálja az ingyenes néptánc- és tár-
szintû német, valamint angol nyelvokta- sastáncoktatás. A szabadidõs programok 
tás folyik (csoportbontásban). A négyosz- szervezésében törekszünk a változatos-
tályos általános tantervû gimnáziumi ságra, az igényességre.
osztályunkba – ahova 8. osztály után le- Törekvõ, eredményesen tanuló, a 
het jelentkezni – felvételi nincs, a tanulók nyelvek iránt érdeklõdõ gyermekek je-
általános iskolai tanulmányi eredmé- lentkezését várjuk, akik családi nevelteté-
nyük alapján nyernek felvételt. A hatosz- sükbõl fakadóan, vagy egyéb értékvá-
tályos gimnáziumba a külsõ jelentkezõ- lasztás miatt fontosnak tartják a keresz-
ket idegen nyelvi különbözeti vizsga leté- tyén értékrend érvényesülését a minden-
telére kötelezzük. napi életben.

Az iskola feladata a gyermekek kor-
szerû, példaértékû nevelése-oktatása, az Mit tegyenek tehát a leendõ elsõ osz-
érvényes állami közoktatási törvény cél- tályosok?
kitûzéseinek megfelelõen. – Óvodai szülõi értekezleten a szülõk 

Fontosnak tartjuk a hitben elkötele- segítséget kapnak a leendõ elsõsökkel 
zett, hazájához hû, szeretetben élõ, szi- foglalkozó tanító néniktõl : Dérné 
lárd erkölcsû személyiség formálását. Fe- Csepregi Klárától vagy Ujj Máriától.
ladatunknak tartjuk gyermekeink tudat- – Február hónapban a szülõk és a 
formálásával a családok méltó szerepé- gyermekek számára nyílt napot szer-
nek visszaállítását társadalmunkban. vezünk, ahol ismerkedhetnek isko-

lánkkal. 
– Emellett bármikor – telefonon vagy 
személyesen is – érdeklõdhetnek isko-
lánkban a lehetõségekrõl.
– Elõzetes jelzés/jelentkezés esetén 
nyelvet, osztályt választhat a szülõ.
– A beiratkozás napján szeretettel vár-
juk a szülõt és gyermekét. Ennek idõ-
pontjáról az óvodákat értesítjük.

Hogyan lehet bekerülni a hatosztá-
lyos gimnáziumba?

– 4,5-ös tanulmányi átlag felett felvé-
teli nélkül.
– Ennél gyengébb eredmény esetén 
egyéni elbírálás alapján.

FIGYELEM!

VÁROSI BIBLIAISMERETI
ÉS HITTANVERSENY
lesz március folyamán.

Nevezési határidõ: február 5.

A versenyek idõpontja:
A 3–4. évfolyam számára március 5.

(Téma: az õsatyák és József)

Az 5–9. évfolyamnak pedig március 6.
(Téma: 5–6. évfolyamnak: a példázatok;

7–9. évfolyamnak: a reformáció)

Kábítószerügyi
Egyeztetõ Fórumok

Korunk egyik nagy problémája 
a kábítószer. Tragédiája, hogy 
nehezen oldható meg, hiszen 
gondot jelent a hatékony pre-
venció és a rehabilitáció is.
Az ISM kezdeményezésére ja-
nuár 18-án több szervezet kép-
viseletével városunkban is meg-
alakult a címben nevezett fó-
rum. Nagy öröm számunkra, 
hogy az önkormányzat, a gyer-
mekvédelmi szervezetek, az 
egészségügy, a rendõrség és az 
iskolák mellett evangélikus is-
kolánk és az egyházak is meghí-
vást kaptak. A fórum célja, 
hogy a városban mûködõ ifjú-
sági és egyéb szervezetek, kö-
zösségek programjait össze-
hangolja.
Bízom abban, hogy jelenlé-
tünkkel, Isten kegyelmét köz-
vetítve felismerik az emberek, 
hogy olyan alternatívát nyújt Is-
ten a drog helyett, amellyel tel-
jes életet élhetnek, és megta-
lálhatják azt a boldogságot, 
amelyet semmi más nem tud 
megadni.

Nagy Ervinné

– Idegen nyelvbõl felmérést készí-
tünk, s annak eredményétõl függ a kü-
lönbözeti vizsga.
– A jelentkezési határidõ megegyezik 
a középiskolai jelentkezéssel.
– Indokolt esetben felsõbb évfolyamo-
kon is lehet csatlakozni ehhez az okta-
táshoz.
– Az iskola OM azonosítója: 028280; 
tagozatkód: 03.

Négyosztályos gimnáziumba jelent-
kezõknek segítségül:

– Tekintettel arra, hogy nyílt napot 
már tartottunk, az utólagosan érdek-
lõdõket szeretettel várjuk bármely 
idõpontban.
– Jelentkezési lapot mindenki saját is-
kolájában kap, melynek kitöltésében 
az osztályfõnöknek kötelessége segít-
séget nyújtani.
– Az iskola OM azonosítója: 028280; 
tagozatkód: 01.

„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme.” 
(Péld 9,10) Mindenkit szeretettel vár az 
iskola felnõtt és gyermek közössége ne-
vében:

Jantos Istvánné
igazgató

Hívogató
„Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet

senki sem zárhat be…” (Jel 3,8)



[ 10 2001. január–február OROSHÁZI HARANGSZÓ

alamikor a hónap elején ismeretlen, V de mégis ismerõs felebarátaink az-
zal vádoltak meg bennünket, hogy a Ha-
rangszó újságot pénzért árultatjuk isko-
lás gyermekekkel. Ismeretlen, de mégis 
ismerõs felebarátainkhoz iskolás gyere-
kek csengettek be, hogy 40 forintos ösz-
szegért felkínálják a Harangszó újság pél-
dányait. Többen vásároltak is, de utólag 
rájöttek, hogy az újság egyébként ingye-
nes. A kórházban is felbukkantak ezek a 
lurkók, de lépcsõházakban is lelkesen há-
zaltak.

Azt is megtudtuk, hogyan jutottak 
hozzá lapunkhoz: egyszerûen elemelték 
onnan, ahol találták. S ráadásul nem a mi 
iskolásaink voltak, ám megnevezni nem 
kívánjuk azt a két iskolát, ahonnan ezek 
az ügyes, élelmes gyermekek valók.

A szomorú a számunkra csak az lett, 
hogy ezek az ismeretlen, de mégis isme-
rõs felebarátaink azonnal ezt a vádat, rá-
galmat kezdték terjeszteni: ilyenek ezek a 
„papok”. Ráírják az újságra, hogy ingye-
nes, de pénzért árusíttatják az iskolások-
kal.

Nem akarjuk nagyon eltúlozni a „ki 
mint él, úgy ítél” filozófiai tételt, de köz-
hírré tétetik, hogy mi – „a papok” – senkit 
nem kértünk fel ingyenes újságunk pén-
zért való árusítására.

Mellesleg megtudtuk azt is, hogy ezek 
a talpraesett lurkók még az Orosházi 
Élettel, a Szuperinfóval, és más, ki tudja 
honnan szerzett reklámújságokkal is 
megpróbáltak kereskedni. Hogy milyen, 
zsebüket megtömõ gazdasági sikereket 
értek el ezekkel a sajtótermékekkel, nem 
tudjuk, de ezekben az esetekben senki 
sem háborodott fel, hogy bármelyik szer-
kesztõség felelõs kiadóját rágalmazzák 
meg hasonló módon.

Közhírré tétetik, hogy senkit nem kér-
tünk meg ingyenes újságunk pénzért va-
ló árusítására. Évente 5 alkalommal meg-
jelenõ lapunk csak és kizárólag önkéntes 
adományokból tartja fenn magát, s csak 
addig fog létezni, ameddig az olvasótá-
bora adományaival eltartja.

Közhírré tétetik, hogy minden megjele-
nés után egyrészt az istentiszteleti alkal-
makon, hétköznapokon pedig Koszorús 
Oszkár könyvesboltjában kapható meg. 
De onnan is ingyen viheti el a lapunkat az 
érdeklõdésével megtisztelõ kedves le-
endõ olvasó.

A Szerkesztõ

Közhírré
tétetik

„Neveld a gyermeket
a neki megfelelõ módon…”

i az, ami gyermekem számára las tanítás és a következetes nevelés. A ná-M megfelelõ? Milyen nevelés hozza lunk tanuló diákok a szokásos tantárgyak 
meg a legjobb eredményt? Hogyan bizto- között magas szinten tanulnak idegen 
síthatom gyermekem sikeres jövõjét? Sok nyelveket, angolt és németet, jól felszerelt 
hasonló kérdést hallani kisgyermekes laborban ismerkednek a számítástechniká-
szülõk beszélgetéseiben. Mert fontos szá- val, s nem utolsó sorban felekezetüknek 
mukra, hogy milyen úton indítják el gyer- megfelelõ hitoktatásban részesülnek, 
meküket. Fontos az is, hogy ezen az úton mellyel feltárul elõttük üdvösségük útja. 
kik kísérik, segítik nevelõmunkájukat. De nemcsak az alapos ismeretszerzés a 

„Neveld a gyermeket a neki megfelelõ mó- cél, hanem nagy gondot fordítunk a gye-
don, még ha megöregszik, akkor sem tér el at- rekek nevelésére is. Odafigyelünk visel-
tól.” (Péld 22,6) De hol van az az érték- kedésükre, megjelenésükre, mindennapi 
rend, amely majd élete végéig elkíséri? életükre – ezzel segítjük a szülõk munká-
Mi lesz az, ami érték lesz a következõ ját is.
nemzedék számára is? 

A választ nem a legújabb találmányok „Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleitek-
között kell keresni, melyek azonnali ide- nek az Úrban, mert ez a helyes. »Tiszteld apá-
jétmúltságát, máris túlhaladott voltát nap dat és anyádat«: ez az elsõ parancsolat, amely-
mint nap tapasztalhatjuk. A megoldás az hez ígéret fûzõdik, mégpedig ez: »hogy jó dol-
Úristennél és csak Vele található meg. god legyen, és hosszú életû légy a földön.« Ti 
„Szilárdan áll trónod õsidõk óta, öröktõl fogva apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, ha-
vagy te. […] Amit megmondasz, igen meg- nem neveljétek az Úr tanítása szerint fegye-
bízható. Templomodat szentség ékesíti, ó lemmel és intéssel.” (Ef 6,1–4)
Uram, idõtlen idõkig!” (Zsolt 93,2.5) 

Az Orosházi Evangélikus Általános Lázárné Kilián Szilvia
Iskola és Gimnáziumban jól ismerik ezt 
az utat. Ebben a tanévben az intézmény-
ben már 9 évfolyamon folyik az oktatás és 
nevelés, és most újra várják az iskolaérett 
6 évesek és az általános iskolát végzett 14 
évesek jelentkezését. De mi ez a megfele-
lõ mód, amit kínál az iskola? 

Nagyné Györgyi Szilvia, a legkisebbek, 
az elsõ osztályosok tanítónõje, evangéli-
kus hitoktató ezt válaszolta:

– Nagyon nagy szeretettel fogadjuk az 
iskolánkba érkezõ kisgyermekeket, s ez-
zel kísérjük végig õket – akár az érettségiig 
is. 1–3. osztályban az iskolaotthonos neve-
lés ad lehetõséget arra, hogy délelõtt mi-
nél jobb alapokat kapjanak a gyermekek 
olvasásból, írásból, matematikából és a 
választott idegen nyelvbõl, délután pedig 
fejleszthessék képességeiket. Ez utóbbira 
nemcsak tanórai keretek között van lehe-
tõség, de jelentkezhetnek a nálunk tanu-
lók mûvészeti alapiskolába is, ahol éneket, 
szolfézst tanulhatnak, illetve képzõmû-
vészeti szakkörön élhetik ki alkotóked-
vüket. Természetesen mindemellett na-
gyon fontos a bibliai alapokon nyugvó er-
kölcsi nevelés: reggelente áhítatokon, va-
sárnaponként a gyermek-istentiszteleten 
ismerkedünk játékos, a gyerekekhez iga-
zított módon Jézus tanításával. 

Dallos Ildikó tanárnõ, az elsõs négy-
osztályos gimnazisták osztályfõnöke így 
jellemezte az iskolát:

– Két nagy erõsségünk van: a színvona-

Reményik Sándor

GYÓGYÍTS MEG!

Én Istenem, gyógyíts meg engemet!
Nézd: elszárad a fám,
A testem-lelkem fája…
De épek még a gyökerek talán.
A tompa, tunya tespedés alatt,
Gyökereimben: érzem magamat,
És ott zsong millió melódiám.

Én Istenem, gyógyíts meg engemet!
Hiszen – nem is éltem igazában.
Csak úgy éltem, mint lepke a bábban,
Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben:
Rólam gondolt roppant gondolatod
Torz árnyékaképpen.

Egy kóbor szellõ néha-néha
Valami balzsam illatot hozott.
Akkor megéreztem: ez az élet,
S megéreztem a Te közelléted, –
S maradtam mégis torz és átkozott.

Én Istenem, gyógyíts meg engemet.
Én szeretni és adni akarok:
Egy harmatcseppért is – tengereket,
S most tengereket látok felém jönni,
És nem maradt egy könnyem –
megköszönni.
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Dr. Kiss A. Sándor:

Egy lángot adok Eredj, ha tudsz!
ápold, add tovább. Eredj, ha gondolod,
(Reményik) Hogy valahol, bárhol a nagy világban

Könnyebb lesz majd a sorsot hordanod.

942. október 31-én, a reformáció ün- […]1 nepén, templomunk oltára elõtt, 
Gyurán György hitoktató lelkészem vers- Még nem tudom:
választása alapján, majd 1943 júliusában, Jut-e nekem egy nyugalmas sarok
Berettyóújfaluban, a leventetábor tábor- De addig, varjú a száraz jegenyén
tüzénél, Rück Gyula fõhadnagy engedé- Én itthon maradok.
lyével szavaltam Reményik Sándor „Az 
Óriás” címû versét. A templomi szavala- Késõbbi verseiben már a humanitás 
tom után sokan gratuláltak, így Holecska gondolata érvényesült. Olyan erõsen búg 
Gyula tanár úr is, míg a tábortûzi szavalat ezekbõl a versekbõl a vox humanum, 
után az örök szerelmemnek, Anikónak szinte tiltakozik az ellen, hogy másra 
édesanyja, a járásbíróné (aki leányával gondoljunk, mint az emberre, az örökké-
együtt hallgatott engem), nem tiltotta to- valóságra. Áprily Lajos – 1932-ben – ezt 
vább a lányával való találkozásomat. így jellemezte: „… költészete gazdag, egé-
Mindkét alkalommal boldog voltam. Egy szében elvegyülõ vonásaiból a vallásos poéta 
istenhívõ, nagy hazafi költõnek köszön- arca világlik ki”. Papi lélek volt, a szó min-
hettem mindkét sikeremet. Azóta kedves denfajta értelmében, amit a következõ 
költõm Reményik Sándor. mondata is tükröz: „A teremtéshez ketten 

Hosszú idõ után most sikerült meg- kellenek: a lélek és az, ami nagyobb nála.”
szereznem a „Válogatott versek” címû Az Isten vagy Krisztus nevét kimon-
könyvét és szántam rá magam, hogy ver- dani gyakran kerüli, csak körülírja és in-
seibõl idézve felvázoljam az õ életútját, kább a lélekrõl beszél. A „Reinkarnáció” 
akinek hatvan évvel ezelõtt hullott ki ke- címû versében mégis kimondja Isten ne-
zébõl a toll. vét:

Reményik Sándor 1890. augusztus 30-
án született Kolozsváron és ott is halt meg Ha adsz nekem részt a feltámadásban,
1941. október 24-én. A két világháború Ó add Uram, támadjak fel virágban,
között az erdélyi magyar líra kiemelkedõ Harangvirágban örvények felett,
alakja volt. Egyetemi tanulmányait Ko-
lozsváron, a jogi karon kezdte el, de azt […]
szembetegsége miatt nem fejezte be. Ne-
ves építész apjától örökölt nagy vagyona A csengettyûimmel dícsérjem neved,
lehetõvé tette, hogy 1916-tól csak az iro- Harang a harangozót, Istenem…
dalomnak éljen.

A verselés mellett az erdélyi újságok Köl tésze té -
állandó munkatársa, például 1921-tõl a nek alaphangja 
„Pásztortûz” címû folyóirat fõszerkesz- az evangéliumi 
tõje volt. szó és könyörgés: 

Kezdetben (1918–1921) „Végvári” írói „Hiszek Uram, 
álnéven nagyhatású, izzón hazafias ver- segíts hitetlensé-
seket írt. Ilyen volt a „Nagy magyar tél- gemen.”
ben” címû is: 1937-ben  és  

1941-ben Baum-
Nagy magyar télben picike tüzek garten-díjjal tün-
A lángotokban bízom. tették ki, majd 
Legyen bár messze pusztán rõzseláng, 1941-ben poszt-

humusz kapta Bár bolygó fény a síron,
meg verseiért az Szent házi tûz, vagy bujdosó zsarátnok,
MTA nagydíját. Boldog vagyok, ha magyar lángot látok.
Mûveit számos 
nyelvre lefordí-Sokat küzdött az erdélyi magyarság 
tották. 1926-ban kivándorlása ellen. Ezt mutatja „Eredj, ha 
õ is tagja volt az tudsz” címû költeménye:

Reményik Sándor
(1890–1941)

Erdélyi Helikon alapítóinak. Áprily La-
jossal és Tompa Lászlóval együtt alkották 
a „Helikoni triász”-t.

Reményik egész költészete igehirde-
tés. A mélyen vallásos költõ a betegség, a 
magány és a történelmi tragikum hármas 
keresztjét viselte egész életén át.

Reményik hazafias, irredenta verse-
ket író Végvárija még megérte, hogy sze-
retett Kolozsvárja a II. bécsi döntés (1940. 
augusztus 30.) alapján, békés úton vissza-
tért az anyaországhoz. Azonban alig több 
mint egy év múlva (1941. október 24-én) 
kísérték ki a házsongárdi temetõbe. 1991-
ben alkalmam volt sírjára virágot tenni, 
tisztelõ tolmácsolójaként. A sírkõrõl fény-
képet készítettem, melyen neve alatt a 
mottóul választott mondat szerepel.

Végezetül, hadd idézzek a nekem fe-
lejthetetlen sikert hozó „Az Óriás” címû 
versébõl, amely a lélekrõl szól:

És azzal szemben õ,
Egy lélek.
Milyen kicsi. – és mégis milyen végtelen.
Ó mert a lelkében Isten él,
Valami, ami nála több,
Amit meglátott önmaga felett.

[…]

És ösztökéli, tégy vallomást rólam.

[…]

S õ vallomást tesz: Nem tehetek 
máskép.
Mert ami korhadt, az a korhadásé!
És ami lélektõl lett: megmarad.

Így emlékezem és adom közre „Vég-
vári” Reményik Sándor, a Nyugat elsõ 
nemzedékén nevelkedett, vívódó, magá-
nyos költõ életúti ismertetését, halálának 
hatvanadik évében.

Kötetei: Fagyöngyök (1918), Vadvizek 
zúgása (1921), Két fény között (1927), Összes 
versei (1941), mint legjelentõsebbek.
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Névtár
Gyülekezeti nyilvántartás

Mi a különbség a járulék és az ado-
mány között?

Óriási! Az egyházfenntartói járulék 
rendszeresen, évente fizetendõ összeg, 
aminek a segítségével biztosított a gyüle-
kezeti tagság jogi része. Ennek az össze-
gét szokás nálunk, Orosházán az évi jöve-
delem, (vagy évi bevétel) 0,5%-ban meg-
adni (40 000 forint esetében ez az összeg 
havi 200 forint, vagyis egy esztendõre 
2400). Az a teljes igazság, hogy a Zsinati 
Törvény alapján az országos vezetõség 
1–2%-ról beszél, de ismerve a mi valós 
helyzetünket, mi azzal a szeretetteljes ké-
réssel fordulunk minden nyitott szívû 
testvérünkhöz, hogy legalább ezt az évi 
0,5%-ot ajánlja fel gyülekezete mûködte-
tése érdekében. S ennek a rendszeres befi-
zetése még a másik kérés, azaz évrõl évre 
ismétlõdõ módon.

Ezzel szemben, illetve emellett van az 
adomány, amelyet viszont alkalmanként, 
általában valamilyen konkrét ok miatt fi-
zetnek akár olyanok is, akik bár nem tag-
jai a gyülekezetnek, de valami miatt in-
díttatva érzik magukat adományt adni. 
Ilyen esetek szoktak lenni felgyógyulás, 
vagy valamilyen évforduló alkalmából. 
(Budapestrõl fizetett nemrégen egy test-
vérünk jelentõs összegben adományt, 
amit köszönettel elfogadtunk, nyugtát 
adtunk, de ettõl még õt nem tartjuk gyü-
lekezeti tagként nyilván, hiszen egyrészt 
nem itt lakik, másrészt az adomány alkal-
mi ügy.)

Mikor ad valaki adományt? Termé-
szetesen bármikor bárki adhat, de ilyen 
és hasonló konkrét oka szokott lenni: 
visszaemlékezés több évvel ezelõtt el-
hunyt szülõkre, vagy családtagokra, 
vagy bárkire. Gyermekük keresztelõje, 
esküvõje, konfirmációja alkalmából, 
vagy házasságkötés alkalmából. Nem ré-
gen valaki sikeresen átvészelt autóbaleset 
után érezte úgy, hogy adományt ad Isten 
egyházának, másvalaki a kórházból jöhe-
tett ki, és úgy érezte, hogy szeretné így is 
kifejezni háláját Isten iránt. Ezért nevez-
zük ezt a típusú adakozást hálaáldozat-
nak is.

A kartonrendszer bevezetését – kérjük 
– fogadják szeretettel, és legyenek segít-
ségünkre azzal, hogy a Harangszó  utolsó 
oldalán található forma segítségével le-
adják a Gondnoki Hivatalban a szüksé-
ges adatokat. Elõre is köszönjük!

Ribár János

ermészetesen eddig is rendelkez- testvérünk? Azzal, hogy felkerül a vá-T tünk gyülekezeti nyilvántartással, lasztói névjegyzékbe, és ezzel joga van 
de eléggé kaotikus formában, ezért for- törvényes keretek között részt venni kö-
dulhatott elõ bizonyos esetekben, hogy zös döntésekben. Ilyen például a lelkész-
egy címre több, az egyházközség által választás, vagy bármilyen választás. 
küldött levél ment, más pedig egyáltalán Elõbb vagy utóbb azoknak a testvéreink-
nem kapott meghívót vagy tájékoztatót. nek, akik tagjai a gyülekezetünknek, va-
Például tavaly, 2000-ben több olyan jeles gyis részt vesznek a gyülekezeti élet 
alkalmunk is volt, amikor leveleket, vagy anyagi terhei hordozásában, és temetés-
meghívókat küldtünk ki (áldozati vasár- kor egyházi szertartást kérnek, kedvez-
nap, lelkészavatás, iktatás), s mindegyik ményt fogunk adni sírhelyárakban, vala-
esetben elõfordultak sajnálatos tévedé- milyen százalékos csökkentést javaslunk 
sek, amelyekért utólag is csak elnézést tu- majd a vezetõségnek.
dunk kérni. Ez a jelenség azzal függött Az egyháztagság azt jelenti, hogy 
össze, hogy különféle füzetekbe vezették semmiféle szolgálatot nem tagadunk 
be a járulékot, vagy az adományt fizetõk meg, sõt még csak ún. tarifát sem sza-
nevét, s ezen feljegyzésekbõl a legtöbb bunk, de a gyülekezet életében nem ren-
esetben csak a címet lehet megtudni, de delkezik hozzászólási joggal. Tehát több-
az esetleges változást már nem. féle tapasztalatra, több gyülekezeti gya-

Már régen törvényi kötelezettségünk korlatra támaszkodva kidolgoztunk egy 
a kezelhetõ nyilvántartás, aminek a segít- nyilvántartási formulát, amely ábécé-
ségével nyomon tudjuk kísérni azt a rendben lesz a kartotékrendszerben. Bi-
tényt, hogy ki tartozik az egyházhoz és ki zalommal kérünk mindenkit, hogy ezt a 
nem. Az új, ún. Zsinati Törvény szellemé- formulát segítsen kitölteni. Lapozható 
ben megkülönböztetjük az egyháztagsá- kartonból készül, és elkezdjük a kartonok 
got a gyülekezeti tagságtól, amit leegy- kitöltését. Egyrészt a befizetéskor, más-
szerûsítve úgy mondhatnánk, hogy egy- részt pedig az önként jelentkezõknek ki-
háztagnak tekintendõ minden megke- töltünk egyet.
resztelt testvérünk, gyülekezeti tagnak Így jobban rálátásunk lesz a gyüleke-
viszont csak az, aki az egyházfenntartási zetre. Ezt a kitöltött kartont természete-
járulékának fizetésével hozzájárul az sen bizalmasan kezeljük, ami azt jelenti, 
egyház anyagi gondjainak megoldásá- hogy a pénztárosunk és az irodavezetõ 
hoz. Még mielõtt valaki úgy vélné és érez- mellett csak a lelkészeknek lesz módjuk 
né, hogy pusztán a pénzrõl van szó, siet- hozzáférni és – lelki gondozói szempont-
ve tesszük hozzá: éppen ellenkezõleg, ból – rálátni. Például nem baj, sõt segít-
nem a pénzrõl van szó, hanem arról, hogy ség, ha a lelkész azonnal láthatja a karton 
valakinek hitébõl fakadóan olyan fontos segítségével a családi helyzetet, családi 
az egyház szolgálata, hogy ezért anyagi összefüggéseket.
áldozatot is hajlandó hozni. Tehát nem Ennek a kartonnak van egy, a pénztá-
elítélendõ és rossz mértékegység az, hogy ros felé fordított oldala, aminek a kis ab-
valaki fizeti-e rendszeresen, minden év- lakaiba minden alkalommal, dátummal 
ben az egyháza életét segítõ járulékot, együtt bevezeti a befizetett járulék össze-
mert aki még ilyen anyagi áldozatot is gét, s ha valaki azon kívül még adományt 
hajlandó és tud hozni az egyházáért, az a is adni szeretne, akkor ennek az összegét 
személy – lényegében – élõ hitérõl ad ért- is feltüntetjük ezen a kartonon.
hetõ jelzést. Itt is szeretnénk világossá tenni, hogy 

Mivel jár együtt a gyülekezeti tagság, alapvetõ különbség van az egyházat tá-
vagyis ha valaki rendezi az egyházfenn- mogató vagy fenntartó járulék, és az ado-
tartói járulékát, és Isten igéjét hallgató mány között.

Szeretettel felhívjuk mindenki figyelmét, hogy 2001-ben – minden kedden és pénteken 8 órai kezdettel
is megtartjuk minden vasárnapi és hétköznapi alkalmun- reggeli áhítat;
kat a megszokott idõpontokban! Különösen a hétközna- – minden vasárnap 9 órakor gyermek-istentisztelet.
pi alkalmakra hívjuk fel a Testvérek figyelmét:

Ifjúsági alkalmaink: minden pénteken 17 órakor tizen-
– minden csütörtökön – téli idõszámításkor – 17 órai éveseknek, szombatonként 19 órakor  felnõtt ifjúságnak.

kezdettel istentisztelet, utána beszélgetés,
a legvégén pedig közös imádság; Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!



int az feltételezhetõen közismert, ezt, hogy a búcsúzók névsora ne legyen veti fel valaki – szarvasi vonatkozásban –, M 1999 õszén a temetõkkel kapcso- túlzottan részletezve, nehogy a nevek kö- hogy „a sírhely megváltásának lejárta 
latosan új törvény és új kormányrendelet zött eltévedjenek a listát összeállítók. elõtt” újra meg kell-e váltani a sírt 25 esz-
született. Ennek most azokat a részeit is- tendõre? A kérdés így félreérthetõ és fél-
mertetjük röviden, amelyek egyfelõl A temetõ üzemetetése revezetõ, ugyanis a törvény és a kor-

A 4. § (3) bekezdése szerint a temetõ mindenkit érinthetnek, másfelõl pedig új mányrendelet értelmében semmiféle né-
tulajdonosa köteles a temetõ üzemelteté-helyzetet teremtettek az üzemeltetõ vo- zetkülönbségre és vitára nincsen megala-
sét is biztosítani, vagy saját maga végzi natkozásában. pozott mód. Mivel önmagában véve nem 
ezt, vagy szerzõdés alapján más gazdál-E törvény legelsõ tétele az, hogy a tisz- 25 évre kell megváltani a sírhelyet, ha-
kodó szerv, vállalat is elláthatja a fela-teletadás joga kivétel nélkül mindenkit nem a temetéskor kell újra 25 esztendõre 
datot. Esetünkben így került sor szerzõ-megillet (1. §), amibõl az következik, kiegészíteni az érvényességet.
déskötésre a Lászlóffy Bt.-vel, közismer-hogy a temetési szertartás alatt is elvárha- Ugyanis az 1999. XLIII. törvény 22. § 
tebb nevén a „Rekviem” Temetkezési tó a temetéshez  illendõ viselkedés . (4) bekezdése megadja, hogy a sírhely ér-
Vállalattal, 2001. január 1-jétõl. Ennek ér-Vagyis a szertartás alatt nem lehet za- vényessége megszokott esetben 25 év 
telmében a temetõ teljes üzemeltetését az jongani, beszélgetni, de még dohányozni (más az urna: 10 év, sírbolt, kripta: 60–100 
egyházunk az alvégi és a felvégi temetõ-sem, s az sem illendõ, hogy a gyászoló év), és a törvényt kiegészítõ kormányren-
ben átadta az említett vállalatnak. Termé-gyülekezeten, vagy meneten keresztül- delet 145/1999. (X. 1.) 18. § a.), b.), c.), d.), 
szetesen ez a szerzõdés csak az evangé-kerékpározzunk, -gyalogoljunk, vagy - e.) alpontjai pontosan megadják a követ-
likus temetõi területekre vonatkozik. autózzunk. Sajnos sok lehangoló és rossz kezõket: „a.) egyes sírhely esetén 25 év, il-
Ezen kívül van még katolikus temetõi tapasztalat mondatja ezt velünk. Sokszor letõleg az utolsó koporsós rátemetés nap-
rész is. (Például ilyen a Szentesi úton az új tapasztaljuk a temetések alatti oda nem jától számított 25 év; b.) kettõs sírhely ese-
betonkerítéssel párhozamos rész. Tehát illõ viselkedést. tén az utolsó koporsós betemetés napjától 
ott – az önkormányzat által épített kerítés A törvény 1. §-ának (2) bekezdése azt számított 25 év.”
– nem az evangélikus temetõt határolja.)is meghatározza, hogy kétféle temetési Az utolsó koporsós temetés napja pe-

Ez a szerzõdés azt jelenti, hogy a teme-szertartás történhet: van világi temetés és dig egyértelmû: amikor éppen a temetés 
tési szolgáltatásért, a nyilvántartásokért, van egyházi temetés. Tehát nem polgári történik, és onnan számítva kell az esz-
a temetõ rendjéért (nyitva tartás, ügyfél-és nem is társadalmi temetésnek nevezi a tendõk számát 25 évre kiegészíteni illet-
fogadás, szemételszállítás és hasonlók) a törvény azt, amikor nem egyházi szertar- ve más évszám van egyéb sírhelyeknél, 
„Rekviem” Temetkezési Vállalat felelõs.tásra kerül sor, hanem világi temetésnek. (urna, kripta).

Temetési szertartást természetesen Érdekességképpen említjük meg, hogy a A törvény és a kormányrendelet 
más temetkezési vállalatok is végezhet-világi temetés szertartásrendjét a temet- együtt egyértelmûen elõírja, hogy a teme-
nek temetõinkben, de például a ravatalo-tetõk határozhatják meg e törvény értel- tés alkalmával a sírhelyet úgy kell meg-
zó épületének bérleti díja is az üzemeltetõ mében. váltani, hogy a temetés napjától számítva 
vállalatot illeti.Az egyházi temetés esetében pedig az legyen érvényes 25 évig. Ez azt jelenti, ha 

Erre a – Presbitérium és az Egyház-egyházak évszázados liturgiai gyakorla- valakinek a temetés sajnálatos eseménye-
községi Képviselõ-testület jóváhagyása tának megfelelõen megy végbe a szertar- kor még éppen 4 évig érvényes a sírja, ak-
utáni döntésre azért volt szükség, mert az tás, amiben a legfontosabb a mondanivaló, kor a törvény és a rendelet értelmében a 
utóbbi esztendõkben jelentõs ráfizetés-vagyis Istennek az élettel, halállal, kárho- temetés elõtt 21 esztendõt kell kifizetnie. 
sel, azaz súlyos anyagi veszteséggel tud- Itt legfeljebb csak az lehet a kérdés, hogy a zattal, üdvösséggel kapcsolatos mondani-
tuk csak üzemeltetni a temetõinket. kettõs sírhely esetében mi a helyzet, mert valója. Az egyházi temetés elsõdleges tar-
Ugyanakkor gyakorta jogos, gyakorta egyszerre – rendkívüli esetektõl eltekint-talma Jézus Krisztusnak az a kinyilatkoz-
egyáltalán nem jogos zaklatásoknak vol- ve – egy temetés történik, és akkor a ket-tatása, hogy „aki hisz énbennem, ha meg-
tunk kitéve egyénektõl, szervektõl. Az tõs sírhelyen belüli érvényességi diffe-hal is, él”, vagyis annak a bibliai igazság-
említett vezetõség (presbitérium és kép- rencia léphet fel. Bár a „betemetés” kife-nak a hirdetése, hogy ennek a földi élet-
viselõ-testület – 95 tagú közösség) a teme- jezés egyértelmûen mind a két sír meg-nek kettõs tétje van: kárhozat vagy üd-
tõi tulajdonjogról nem hajlandó lemon- váltásának kötelezettségét jelenti.vösség. Szívünk utolsó dobbanása után, 
dani, tekintettel a település eredetére, tör- Tehát a rendelkezések értelmében az utolsó ítéletnek megfelelõen az örök-
ténetére, de átengedte az üzemeltetés jo- semmiféle nézetkülönbségre nem kerül-kévalóságot vagy a kárhozatban, pokoli 
gát és lehetõségét az említett „Rekviem” het sor a törvényt és rendeleteket ismerõ, helyzetben töltjük, vagy Krisztus kegyel-
Temetkezési Vállalatnak. értõ állampolgár és a temetõ fenntartója mébõl az Õ örök országában.

Az új törvény és az azt kiegészítõ kor- vagy üzemeltetõje között.Természetesen mindegyik egyház 
mányrendelet igen részletesen foglalko- Azzal természetesen nem tudunk mit maga határozza meg, hogy ezen az örök 
zik minden kérdéssel, így például a sír- kezdeni, ha valaki a kákán is csomót ke-mondanivalón innen még felvázolja-e az 
hely érvényességének a kérdésével is. resve, mindenféle kifogással magyarázza elhunyt életének a pályáját, vagyis rövid 

vélt igazát, mint az említett újság riport-életrajzot is mond az elhunyt iránti tisz-
Nézetkülönbség a jában, cikkében is történt. Az újságírót pe-telettel megfogalmazva, valamint beha-
sírhelymegváltásáról dig aligha lehet arra kötelezni, hogy is-tárolt módon a búcsúzók nevét is felso-
Ilyen címmel jelentetett meg egy új- merje a törvényeket és rendeleteket. A ri-rolhatja. Az Evangélikus Egyház lelké-

ságcikket Cs. R. aláírással a Békés Megyei porter utolsó kérdése tehát: Mi történik, szei gyülekezetünkben ezt a gyakorlatot 
Hírlap 2001. január 9-én, és azt a kérdést ha valaki ragaszkodik ahhoz, hogy csak a követik. Mindig azzal a kéréssel tesszük 

Új helyzet a temetõinkben
A XLIII. törvény és a 145/1999. (X. 1.) kormányrendelet értelmében
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sírhely lejártakor hajlandó újraváltani a 
sírt? – a törvény és a kormányrendelet ér-
telmében teljességgel helytelen és téves.

Az evangélikus egyházközség 
lelkészeinek temetési 
gyakorlata
Tekintettel arra, hogy a temetõ üze-

meltetésére nézve szerzõdést kötöttünk a 
Lászlóffy Bt.-vel, azaz a „Rekviem” Te-
metkezési Vállalattal, tájékoztattuk 
minderrõl a „Pieta” Temetkezési Bt-t is. 
Levelünkben a következõt írtuk le, min-
den félreértés elkerülése érdekében:

„Tájékoztatjuk Önöket, hogy az (evangé-
likus) egyházi szertartásnak továbbra 
sincs ún. feltétele. Ha sajnálatos is, hogy 
valaki nem járt templomba, a temetési 
szertartást az egyház lelkészei akkor is jó 
szívvel vállalják. Ha sajnálatos is, hogy 
valaki nem járult hozzá az egyház anyagi 
terheinek hordozásához, a temetési szer-
tartást az egyház lelkészei – anélkül, hogy 
hátralékok rendezését kérnék – jó szívvel 
és hittel vállalják.
Külön és kiemelten tájékoztatjuk Önöket, 
hogy az Evangélikus Egyház vezetõsége 
továbbra is ingyenes szolgáltatásként biz-
tosítja az egyházi temetések szertartását, 
tekintettel arra, hogy számunkra ez 
(örök)életmentõ igehirdetési alkalmat je-
lent. Tehát a temetés szertartását kérõnek 
rendeznie kell 1.) a sírhely árát a Gondno-
ki Hivatalban, 2.) a temetés történésével 
kapcsolatos kiadásokat (az üzemeltetõnél). 
Vagyis külön még temetési szertartásért 
nem kellett eddig sem, nem kell ezután 
sem fizetni.
Sajnálatos, hogy nagyon sokan hamis in-
formációk birtokában vannak: idõs néni 
sírva mondta, hogy azért nem kéri az egy-
házi temetést, mert nincs pénze »a papot« 
kifizetni. Tehát hangsúlyozzuk, a temetési 
szertatásért külön kiadás nincs. Mindig 
csak önkéntes adományt fogadhatunk el.”

(Ribár János)

MEGHÍVÓ

Már elõzetesen jelezzük, hogy 
2001. március 8–11-ig (csütör-
tök–vasárnap) böjti sorozat lesz a 
gyülekezetünkben. Vendég ige-
hirdetõ: Gáncs Péter lelkész, az 
országos (bel)misszió lelkésze. 
Az alkalmak minden este 17 óra-
kor lesznek, vasárnap délelõtt 
pedig a 10 órakor kezdõdõ isten-
tiszteleten ünnepeljük az Úr 
szent vacsoráját.
Egyrészt mindenkit szeretettel 
hívunk és várunk, másrészt kér-
jük, adják tovább ezt a hírt, vagy-
is szeretettel kérjük, hogy hívo-
gassunk másokat is  erre az alkal-
munkra.

Február 4-én, vasárnap 15 órai kezdettel egyik, kisebbik részét Z. G. orosházi la-
szeretetvendégséget rendezünk. Veres kosnak, aki az említett részben kondici-
Józsefre emlékezünk abból az alkalom- onálótermet kívánt mûködtetni. Ennek 
ból, hogy 150 évvel ezelõtt született. Elõ- érdekében átalakítási munkákra volt 
adást tart Koszorús Oszkár egyházme- szükség, s mivel nem a mi érdekünk volt 
gyei felügyelõ, Orosháza helytörténésze. az átalakítás, de érdekünk volt a bérbe-
Az orosházi születésû Veres József 1851. adás, úgy egyeztünk meg a bérlõvel, 
január 2-án született, január 3-án ré- hogy megfelezzük az átalakítás költségét, 
szesült a keresztség szentségében, majd ami mintegy 200 000 forintot jelentett.
1879-ben lett orosházi lelkésszé. Külön Sajnos a bérlõ nemcsak ennek az összeg-
érdekességként és nemzeti tudatra épülõ nek a felét nem rendezte le, hanem 2000 
örömként kell megemlíteni, hogy Veres márciusától a bérleti díjat is „elfelejtette” 
József orosházi lelkész is azok közé tar- fizetni. Ennél még súlyosabb, hogy már-
tozott, aki Turinban meglátogatta Kos- cius óta a rezsiköltséget sem fizeti, ami 
suth Lajost is, aki éppen akkor ünnepel- összesen 160 000 forintra rúg. Sajnos ha a 
hette 80. születésnapját. Veres Józsefnek bérleti díjat nem vesszük figyelembe, ak-
köszönhetõ az is, hogy Kossuth Lajos kor is gyakorlatilag és effektív módon 260 
Orosháza díszpolgára lett. 000 forint konkrét veszteséget okozott Z. 
(E számunkban – Koszorús Oszkár tollá- G. orosházi lakos az Evangélikus Egyház-
ból – Veres Józsefrõl tanulmányt olvasha- községnek.
tunk, azzal a szándékkal, hogy sikeresen Szóban – felszólításaink után – sosem ta-
készítsük elõ a megemlékezéseinket.) gadta tartozását Z. G., és fizetési készsé-

gérõl is nyilatkozott minden alkalommal, 
Február 24-én, szombaton 15 órai kez- de egyetlenegyszer sem teljesítette köte-
dettel a 2000. évi zárszámadást és a 2001. lességét. Ebben az esetben is ügyvédhez 
évi költségelõirányzatot tárgyalja meg a fordultunk. Az ügyet Dr. Horváth Antal 
presbitérium és a képviselõ-testület. A jogász vette kezébe.
zárszámadást természetesen pontosan Ha Z. G. rendezné az igen jelentõs tarto-
elõkészítve terjeszti elõ a pénztáros, mi- zását, akkor ugyanígy közzé tesszük a 
után a gyülekezeti számvevõszék azt Harangszó újságban a hírt, sõt köszöne-
könyvelési és törvényességi szempont- tünket is kinyilvánítnánk, azért hogy kö-
ból megvizsgálta. telességét teljesítette. Sajnos súlyos erköl-

csi válságban él nemzetünk. (A hivatalos 
Megloptak bennünket kétszer is. Saj- jegyzõkönyvekben a nevek természete-
nos komoly és sajnálatos veszteségek ér- sen teljesen kiírva szerepelnek, s mint el-
tek bennünket az elmúlt évben. Az orszá- szomorító adatok, bekerülnek az egyház-
gos egyház pénztárából 1999-ben kap- község történetébe is.)
tunk egy jelentõs összeget arra a célra, Mit kezdünk a megürült tornateremmel? 
hogy lecserélhessük a kicsit hangossá Ígéretes pályázati lehetõség jutott el hoz-
vált orgonamotort. Ismerõst, az orgonán- zánk, és éppen az újságszerkesztés idején 
kat többször is javító P. J. szegedi lakost készítjük elõ ennek az anyagát. A pályá-
bíztuk meg az ügy megoldásával, aki 450 zatunk neve kb. így hangozik: „Keresz-
000 forintot kért elõlegbe a motorvásár- tyén szabadidõközpont és klubhelyiség”. 
lásra, de 2000. április 8-án zaklató keresé- Azt tervezzük, hogy úgy alakítanánk át a 
sünkre úgy nyilatkozott, hogy nincs meg tornatermet, s a mellette levõ helyisége-
a pénz. Természetesen bíróságra került az ket, hogy alkalmas legyen erre a szabad-
ügy. A folyamat még nem záródott le. idõs célra. Mindenféle elfoglaltságot ter-
Amennyiben P. J. orgonajavító valóban vezünk, tanfolyamok szervezésére gon-
elvégezné a munkát, akkor a bírósági eljá- dolunk (pl. szabás-varrás, hímzés), de 
rást megszüntetnénk. Most reményked- gyógytornát is ajánlanánk rászorulók-
ve várunk, mert december közepén tele- nak. Most van a téma kialakulóban, tehát 
fonon jelentkezett, és ígéretet tett arra, minden részletét még mi sem látjuk, csak 
hogy kötelességének eleget tesz. Szoron- – a pályázati lehetõségnek köszönhetõen 
gó kíváncsisággal várjuk, P. J. ismerõsünk – formáljuk a terveinket. A szabadidõ-
helyre akarja-e állítani a becsületét? központ lehetõsége tévézéstõl kezdve 
Az ügyben sok segítséget kaptunk – sze- asztaliteniszig, csendes beszélgetéstõl 
retetbõl – Dr. Domonkos István ügyvéd közösségi alkalmakig terjedhetne. A pá-
úrtól, aki lelkii smeretesen igyekezett lyázat elkészítését hozzáértõ szakembe-
utánajárni az ügynek. rekre bíztuk.

Tornaterem. Nagyon komoly veszteség Templomfûtés. Változatlanul komoly 
ért bennünket a tornaterem miatt is: 1 év- gond, hogy még mindig nem tudtuk 
vel ez elõtt adtuk bérbe a tornaterem megoldani a templom fûtésének nehéz 
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kérdését. Pedig nagyon nagy szükség Országos Evangélikus Találkozó, a mil- harsogóan hamis, értékrend nélküli világ 
lenne rá, mert az orgonánk mögötti Gyõ- lenniumi évet lezárandó alkalom. Már sodrásában.”
ry Vilmos-teremben csak mintegy 220 2000-ben megkezdtük az elõkészülete- Köszönettel vettük testvérünk gondola-
szék van. Hála Istennek és köszönet a hû- ket, de lassan a célegyenesbe érve egyre tait, elképzeléseit.
séges gyülekezeti tagoknak, a legtöbb va- komolyabbá válik a helyzet.
sárnapi istentiszteleten ennél jóval töb- Egyrészt az ún. kibõvített elnökség 2001. Svájci protestáns gyülekezet érdeklõ-
ben vagyunk, és a téli hideg idején min- január 8-i ülésén megbízta Ribár Jánosné dése. Sokan emlékezünk rá, hogy Gabá-
dig kritikus állapotok alakulnak ki. So- gazdasági felelõst, hogy legyen a szerve- nyi Géza lelkész tavaly, 2000. szeptember 
kan nem férnek be az elsõ alkalommal a zõbizottság elnöke, és alakítsa ki a helyi végén szolgált nálunk Orosházán. A már 
terembe, következõleg ugyancsak sokan szervezõstábot, amely megszervezi a régen megboldogult édesapjára is – aki 
e probléma miatt inkább el sem jönnek, több száz, illetve több ezer vendég elszál- szintén lelkész volt Orosháza–Rákóczi 
úgyhogy az ügy jelenleg kezelhetetlen- lásolását, étkeztetését, mivel ezt a komoly telepen, még többen emlékeznek. A ta-
nek látszik. feladatot nekünk kell megoldani. Anyagi valy, köztünk vendégként szolgáló, egy-
Többen vannak, akik egyszerûen a terem forrást az Országos Egyház biztosít. kori orosházi gimnazista, Gabányi Géza 
„kicsisége” vagy „zártsága” és levegõt- A kétnapos találkozó mûsorának kialakí- lelkész jelenleg a svájci erlinsbachi gyüle-
lensége miatt nem szívesen vesznek részt tásában természetesen az Országos Egy- kezet lelkésze, és mint ilyen, magyaror-
ebben a téli idõben az istentiszteleten. ház is részt vesz. Az Országos Iroda ta- szági körutat szervez a gyülekezetének.
Mások a templom hidegségét kifogásol- valy, 2000 decemberében megválasztott 2001. szeptember 22-én érkeznek Ma-
ják. Egyrészt még sokakkal nem sikerült és beiktatott irodaigazgatója, Hafenscher gyarországra, s megtekintik többek kö-
megértetni, hogy az oszlopokon belüli Károly lelkész (2000. böjtjében igehirde- zött a fõvárosunk nevezetességeit, majd a 
padok melegítettek, másrészt valóban tési sorozatot tartott köztünk), valamint Duna kany art,  Visegr ádot , Ráck evét , 
nem túl hatékony ez a padfûtés (a számla az országos missziói lelkész, Gáncs Péter Egert, a Pusztát, és még sok egyebet.
hatékonyabb), bár a nem túlzottan fázó- vesz részt a közvetlen szervezésben, de A magyarországi kirándulásuk 8. és 9. 
sak számára – talán – kibírható. természetesen feladata lesz ebben min- napjait viszont Orosházán töltik majd el. 
Állandóan keressük az optimális megol- den esperesnek, lelkésznek, gyülekezeti Színes, német nyelvû körlevelükben ez 
dást. Volt árajánlat már olyan módszerre, tagnak országos szinten is. Nagyon olvasható:
amely melegvizet keringtet a pad alatti kérjük a helyi gyülekezetünk tagjainak „8. nap, szeptember 29. szombat: Reg-
csõben, olyan is, ami – a katolikus tem- segítségét, felajánlását (pl. szállás). Aki geli után indulás Dél-Magyarország 
ploméhoz hasonlóan – elektromos csõ se- bármilyen módon segítségünkre tud len- felé, Orosházára. Kapcsolatfelvétel az 
gítségével padfûtést biztosít. Természete- ni, kérjük, jelezze a Gondnoki Hivatal- ottani evangélikus gyülekezettel és az 
sen az anyagiak okoznak mindegyik eset- ban. egyházi iskola meglátogatása. Vacso-
ben gondot. Akár ez, akár az a megoldás ra és éjjeli szállás a gyopárosi Duna-
kerülne elõtérbe, 7–9 millió forintot jelen- Kedves, figyelemreméltó ajánlat. Egy ferr Hotelben. Közvetlenül a hotel 
tene az elkészítése. A villanyárammal magát egyelõre megnevezni nem kívánó mellett szép kilátású gyógyvizû tó 
még hálózatfejlesztési gond is van, az is kedves testvérünk nagyon jó szívû aján- van, fürdési és parkolási lehetõséggel.
milliós nagyságrendû lenne. lattal fordult az egyházközség vezetõsé- 9. nap, szeptember 30. vasárnap: reggeli 
Most ismerhettünk meg egy olyan fûtés- géhez. Levelében leírja, hogy külterüle- után a templomban közös istentiszte-
technikai módszert, amely talán megol- ten lakik, ahonnan nem könnyû a tem- let. Testvéri találkozás és tapasztalat-
dás lehetne. A neve „kerámiafûtés”, és az plomba, istentiszteletre való bejutás. csere a helyi gyülekezet lelkészeivel, 
ajánlásban ezt olvassuk: „5 m vagy annál Ezért jutott eszébe, vagy adta az ötletet Is- képviselõivel és gyülekezeti tagjaival. 
nagyobb belmagasságú épületekben ga- ten a számára, hogy nagy lakásának van Vacsora és éjjeli szállás a Dunaferr Ho-
rantáltan kellemes hõérzet.” Kaptunk olyan 5x5-ös méretû része, amit szívesen telben.”
színes prospektusokat is, amelyekben felajánl istentiszteleti alkalomra, sõt A 10. napon innen indulnak tovább elõbb 
fényképek mutatják be a módszert. Üze- egyéb egyházi tevékenység is lehetõvé Szegedre, majd négynapos útra Vesz-
mek és templomok nagy tereit lehet látni válhatna ott. „Diakóniai jelleggel” bármi prémbe, Zircre, Székesfehérvárra, Ti-
ezeken a képeken. Ugyancsak fontos in- elképzelhetõ lenne – olvassuk a levélben, hanyba, Hévízre, Pécsre, Siklósra, Pan-
formációkat szereztünk be olyan lelké- és még hozzáteszi: „az épületben kialakí- nonhalmára. A 15. napon Budapestrõl in-
szektõl, akiknél már évek óta ez a rend- tott egyházi tevékenység biztosíthatná a dul haza, Svájcba a csoport.
szer mûködik, és a megkérdezett két lel- környék számára a keresztyén útmuta-
kész nagyon pozitív értelemben nyilatko- tást”. A levél sokak számára fájdalmas KORRIGENDA. Az Orosházi Harangszó 
zott errõl a fûtési módszerrõl. Mind a két emléket is felidéz: ezzel a lépéssel szeret- legutóbbi számában Pusztainé Ravasz Il-
gyülekezet közepes nagyságúnak tekint- ne ez a testvérünk „azok emlékének dikó 1965-ben írt, templomunk mûvésze-
hetõ, ami azt jelenti, hogy a mi gyülekeze- adózni, akiket az elmúlt kommunista re- ti leírását tárgyaló egykori szakdolgoza-
tünknek is meg lehetne a módja erre a fû- zsim életük során megalázott, közöttük ta kapcsán néhány hiba történt, amiért a 
tési technikára. Az energiaforrás gáz. Fel- szüleim, nagyszüleim emlékének” – írja. Szerkesztõségnek elnézést kell kérnie a 
vettük a kapcsolatot a kivitelezõ céggel, a A továbbiakban is érdekes sorok olvasha- szerzõtõl is, az olvasótól is. Az egyik az 
felmérés és az árajánlat készítése folya- tók a levélben: arról ír, szeretné, ha ez az volt, hogy lemaradt a dolgozat felosztá-
matban van. épület „mementóul szolgálna azok szá- sát jelzõ „I. rész” felirat, valamint a dolgo-

mára, nekem, akik gyermekeiket tudat- zat keletkezési dátuma. A szakdolgozat 
Országos Evangélikus Találkozó, lanságból rábízták az ateista világ ideoló- II. része – anyagtorlódás miatt – a követ-
Augusztus 18–19., Orosháza. Ez lesz a III. giájára, s hagyták, hagyják vergõdni a kezõ Harangszó újságban jelenik  meg.
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Összeállította: Pleskó Józsefné

NÉPEGYHÁZI HÍREK

KERESZTELÉSEK (3 éven aluli gyermekek)

Rafael Zoltán és Nédó Tímea fia:
VINCENZÓ 2000. december 9.

Guttmann István és Tóth Anna leánya:
PETRA ANNA 2000. december 17.

Dancz Gyula és Kubicza Andrea fia:
MÁTÉ ATTILA 2000. december 23.

Krausz János és Gyemján Lenke fia:
ÁDÁM 2000. december 24.

Tóth Csaba és Sitkei Szilvia fia:
CSABA 2000. december 25.

Kondacs György és Mikó Erzsébet fia:
GOTHARD ATTILA 2001. január 7.

ISTEN ÁLDÁSA LEGYEN A GYERMEKEKEN ÉS CSALÁDJUKON!

TEMETÉSEK 2000. december 5.–2001. január 17.

Dér István (58) · Csizmadia Mihályné (Szemenyei Eszter 79) · Tóth 
Bálint (75) · Juhász Nagy Vilmosné (Gyõri Dani Erzsébet 89) · 
Gabnai Ferenc (52) · Uhrin Andrásné (Szekeres Katalin 92) · Tóth 
Lajosné (Berta Emília 86) · Szabó Antalné (Horváth Rozália 93) · 
Dimák János (80) · Szita Sándorné (Zábrák Eszter 90) · Fábri Ilona 
(90) · Demkó István Péterné (Németh Irén Magda 66) · Gyömrei 
József (65) · Sitkei Ferenc (88) · Nagy Jánosné (Holecska Katalin 76) 
· Regõs Ede (70).

A VILÁG PEDIG ELMÚLIK […] DE AKI AZ ISTEN AKARATÁT 
CSELEKSZI, MEGMARAD ÖRÖKKÉ. (1Jn 2,17)
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ADOMÁNYOK HARANGSZÓ ÚJSÁGUNKRA
(2000. december 5.–2001. január 17.)

Dr. Misurda Mihályné
Szikora József
Kardoskúti Gyülekezet
Gombkötõ Mihály és neje (Kardoskút)
Kovács Lászlóné
Szemenyei Ferencné
Gombkötõ Sándor és neje
Verasztó József és neje
Lázár Pál és családja
vitéz Benkõ Pálné
Szula János
Farkas József
Kovács Pálné
Szekeres Istvánné
Nyíri Istvánné
Kovács Ferencné
Tóth Sándor István
Varga Lászlóné
Pál Tamásné
Hegedûs Sándor és neje
özv. Ravasz Antalné
Szula Lajos és neje
Pleskó Pál
Gyarmati József
Sitkei Ferenc
Macher Lajosné
Brebovszki István és neje
Bakk Sándorné
Karkus Zsuzsa
Csepregi Sándorné
Név nélkül, de Istennél tudvalévõ 4 testvér

KÖSZÖNJÜK! ISTEN ÁLDÁSA LEGYEN AZ ADAKOZÓKON!

2000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
500 Ft
500 Ft

1000 Ft
1000 Ft
500 Ft

1000 Ft
500 Ft

1000 Ft
1000 Ft
500 Ft
500 Ft
500 Ft
500 Ft

3000 Ft
5000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1500 Ft
1000 Ft
820 Ft
500 Ft
600 Ft

1000 Ft
500 Ft

1000 Ft
7500 Ft

Családnév:

Házastárs:

Keresztnév:

Keresztnév:

Születési hely, idõ:

Házasságkötés:

Foglalkozás:

Gyermekek neve:                    Szül.:                    Ker.:

Születési hely, idõ:

Lakcím:

Foglalkozás: Adószám:

SZÜLÕK: apa:

SZÜLÕK: anya:

SZÜLÕK: Telefon:

SZÜLÕK: Telefon:

SZÜLÕK: apa:

SZÜLÕK: anya:

Lelkész:

Hol:

Adószám:

Konf.:                                              Megjegyzés:
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