
pünkösdi reménység lényege a is nemcsak hitet tett, hanem életét is áldo- sége, hogy újra fújni kezd a Lélek titokza-A megújulás. Ez történt az elsõ tanít- zatul ajánlotta fel. Erre nem került sor, sõt tos szele, és itt is bekövetkezik majd a lel-
ványok életében is, ez a mi, 21. századi re- Simon Péter az események váratlan for- ki feltámadás. Jelenleg nincs politikai 
ménységünk is. dulatának nyomása alatt nemhogy halált, nyomás, vagy hivatalosan támogatott tá-

A tanítványok azért szorultak rá a vagy börtönt merészelt volna vállalni, de madás, de van gyûlölködõ hangulatkel-
megújulásra, mert az elsõ nagyhét esemé- Jézustól elfordulva háromszor tagadta tés, ellenségeskedõ akusztika, ami sokak 
nyei nagyon összetörték a lelküket, hitü- meg. számára nagyon megnehezíti a Krisztus-
ket, reményüket. Néhány éven keresztül Azt már le sem kell írni, mennyire ki- hoz való visszatérést. 
együtt éltek a Názáreti Jézussal, követték borultak a tanítványok, látván Jézus meg- S van még egy nagyon fontos pünkös-
õt mindenhova. Átélték a csodálatos hal- kínzását, keresztre szegezését, halálát, s di elõzetes: a tanítványok közösségébe is 
fogást, a kenyérszaporítás rendkívüli al- ennek következtében minden reményük akkor jött el a Szentlélek, amikor együtt 
kalmát, leprások és sánták gyógyulását, szertefoszlott és feladták a hajdani szép voltak. Mert annak ellenére, hogy rette-
némák megszólalását, sõt halottak feltá- terveket. Majd megjelent köztük – har- netes csalódást éltek át a frissen felállított 
masztását, és természeti csodát is. Azaz madnaptól kezdve a 40. napig – maga a kereszt tövében, azok az elsõ tanítványok 
átélték az Úr Jézus páratlan hatalmát. Át- Feltámadott, és fizikai érzékszerveikkel együtt maradtak. S ebbe a közösségbe jött 
élték, hogy a Názáreti úr a betegségek fe- is látták, hallották, tapinthatták, érezhet- el a Szentlélek Isten tüzesen újjáteremtõ 
lett, a természet erõi felett, és egészen új- ték a Názáreti Jézust. De csak a Szentlélek valósága. 
szerûen beszélt Istenrõl, mint Atyáról, eljövetele gyógyította meg õket véglege- Várjuk mi is a Szentlélek Isten meg-
Fiúról, mint megváltóról. Teljesen pozitív sen. Csak a nagy, pünkösdi élmény adott újító valóságát: teremtsen minket újjá! 
kép alakult ki bennük, eszükbe sem ju- nekik hitet, reménységet, hívõ és bizony- Áradjon ki ránk és ébresszen bennünket 
tott, hogy drámai fordulatra is sor kerül- ságtevõ bátorságot. A pünkösdi tüzes hitéletre! Oly nagy hiba megfosztani ma-
het. Annyira pozitív kép alakult ki ben- nyelvek újraélesztették a hitet bennük. gunkat azoktól a csodáktól, élményektõl, 
nük, hogy meg sem hallották, meg sem A nagy megrázkódtatás után (kereszt áldásoktól, békességtõl, világosságtól, tá-
értették, amikor maga a Názáreti – aki és kínhalál) a Feltámadottal való váratlan masztól, amit csak az Élõ Isten Szentlelke 
Emberfia és Isten Fia egyszerre – beszélt találkozás után a Szentlélek eljövetelére adhat Jézus Krisztus által. Oly nagy hibát 
nekik a kereszt felé vezetõ útról. Annak volt szükségük. S a Szentlélek eljött… S követ el a hit nélküli ember, amikor le-
ellenére, hogy háromszor is felhívta tanít- indulhatott az egyház története. mond a csodáról, az örömrõl, a remény-
ványai figyelmét a keresztáldozat szük- A 21. századi és az orosházi remény- rõl, a lelki messzelátásról! Nem is igazán 
ségességére, a tanítványok csak a szá- ségünk is ez. Az elsõ tanítványok rapid érthetõ, hogy a hit és béke csodáját ho-
mukra szépet és jót, a kellemest és a hasz- módon és rövid idõn belül élték át hitük gyan lehet felcserélni a hitetlenség szár-
nost akarták látni. és reményük összeomlását. Itt, a mi ko- nyat szegõ, lelket sárba rángató semmijé-

S amikor bekövetkezett a letartózta- runkban és a mi vidékünkön évtizedekig re, hogy lehet a széprõl lemondani a torz 
tás, majd a kirakatper és a halálos ítélet, a tartó politikai nyomás és támadás hatá- javára? Felfoghatatlan logika, hogy a 
tanítványok teljesen megrendültek. Mint sára ezrek és tízezrek vesztették el a hitü- minden tekintetben önzõ ember lemond 
közismert, ebben a lelki állapotában Si- ket, és ezzel sajnos nagyon sok mindent. a saját üdvösségérõl? 
mon Péter háromszor is megtagadta azt a Mennyiségben és minõségben megrogy- Marad a sóhajunk, az énekünk: Jövel 
Mesterét, aki mellett még órákkal azelõtt gyant gyülekezeteink egyetlen remény- Szentlélek Úristen… Ámen!

Pünkösdi reménység
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újjászületés csodáját. Õ a kegyelmes Is-
ten, aki megérteti velünk a leírt és a hirde-
tett igét. Õ az éltetõ Isten, aki életre hív, és 
az örök élet lehetõségét hozza el hozzánk. 
A Szentlélek az, Aki által megtudom, Is-
ten az én Teremtõ Atyám és Jézus Krisz-
tus az én Megváltóm.

Pünkösd ezért kötelez hálára és ezért 
hív bennünket gyülekezeti közösségbe. 
Hiszen a Szentlélek munkája nélkül még 
mindig bûneinkben lennénk, nem ismer-
nénk sem Atyánkat, sem Krisztusunkat, 
nem létezne gyülekeztünk, de az egyház 
egésze sem. A Szentlélek Urunk közöt-
tünk megnyilvánuló, irgalmas, szeretõ je-
lenléte. S ahol az Úr Lelke, ott van áldás, 
személyes hitre ébredés, gyülekezetépü-
lés, misszió.

Készüljünk ezért köszönettel és nyi-
tott szívvel pünkösdre, s ne zárkózzunk 
el életünk egyetlen napján sem a Szentlé-
lek munkája elõl.
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Kicsoda a Szentlélek?

Skorka Katalin:

z az egyetlen kérdés nem csupán so- használjuk, egyben hitvallást is teszünk E kat sejtetõ, de válaszokat is magá- arról, hogy az élet Isten ajándéka, Tõle 
ban rejtõ cím. Pünkösd a keresztyén vi- ered, Nélküle nem lenne. Istennél, a 
lágban sajnos nem rendelkezik akkora je- mennyei Atyánál van az élet kiinduló-
lentõséggel, mint karácsony és húsvét. pontja, õ a mi Teremtõnk.
Ahogyan a teológia tudományában, úgy E gondolatmenet végén gyorsan elju-
az egyház gyakorlatában is szinte mosto- tunk oda, hogy az a Lélek, Akirõl szó-
ha sors jutott neki. Az ünnep vörös, dina- lunk, szent, mivel Isten lelke. Az egyház 
mikus színe olyan szokatlan, s annyira fi- története során vita alakult ki arról, hogy 
gyelemkeltõ – nem véletlen kapta õseink- vajon melyik isteni személy küldi a Lel-
tõl a tûz és a vér színét. Mégis, kevés elõ- ket. Az ún. filioque-probléma (a latin szó 
készület és hétköznapi templomlátogatás jelentése „és Fiútól”). A görög teológusok 
jellemzi az egyházi esztendõ harmadik nehezen bírták elképzelni a kettõs szár-
nagy csomópontját. Ez a rövid írás szeret- mazást, filozófiailag hatalmas gondot je-
ne közelebb férkõzni a Szentlélek Isten lentett nekik. A 9. században a Niceai hit-
titkához, és megvilágosítani számunkra vallás szövege kiegészült ezzel a rövid 
az ünnep óriási jelentõségét, pünkösd há- kis betoldással, jelezve, hogy a Szentlélek 
lára kötelezõ csodáját. nem csak az Atya, hanem a Fiú lelke is. 

Szentlélek. Lélek: a magyar nyelv tra- Ha normaként vesszük elõ a Szentírást, 
dicionálisan ezt a szót használja a mindig, akkor pl. Jn 20,22 lehet segítségünkre, 
mindenütt jelenlévõ, de testileg megfog- amikor az Úr Jézus így szól tanítványai-
hatatlan isteni személyre.  Sok nyelv nem hoz: „Vegyetek Szentlelket.”, illetve Lu-
tud különbséget tenni a szellem és lélek kács 24,49 „én elküldöm nektek, akit 
szavak között. Mi az embert test–lélek– Atyám ígért”. A Lyoni Zsinat az egyház-
szellem triochotomikus rendszerének történet során lezárta a vitás kérdést, és 
valljuk, ezzel is jelezve materiális, értelmi megállapította, hogy a Szentlélek mind-
és érzelmi jellegünket. Némely pogány – két isteni személytõl, Atyától és Fiútól 
pl. indián – kultusz szellemi valóságként ered. 
képzelte el istenségét. Sok új keresztyén A cím kérdõ szava egy személyre irá-
irodalmi alkotás is Szent Szellemnek nyul: Kicsoda Õ? Isten valóságát emberi 
mondja Urunk láthatatlanul közöttünk elme nem értheti meg. (Róm 11,33–36) 
tevékenykedõ valóságát. Mielõtt nyelvi Szentháromság egy igaz Istennek nevez-
és teológiai mélységekbe érkeznénk, le- zük Urunkat, aki Atya, Fiú, Szentlélek. A 
gyen elegendõ csupán annyi, hogy a lélek Szentháromságot a teológia tudományá-
szó használata nem csupán a hagyo- ban Dr. Nagy Gyula professzor úr a titkok 
mányhûséget szolgálja , hanem elébe titkának nevezi. Urunk kinyilatkoztatá-
megy a félreérthetõ teóriáknak, és elhatá- sának megtapasztalása mondatja velünk, 
rolódásunkat is kifejezi a nem Szentírás- hogy Õ három személy. Nem úgy sze-
ból tájékozódó vallásosságtól. mély, mint egy személyiség, melynek 

János evangéliumában ezt olvassuk: használata esetén érthetnénk úgy, hogy 
„Isten lélek” (Jn 4,24). A héber „ruach” egy önálló értelemmel, érzelemmel és 
szó szelet jelent – az Úr Jézus is használja akarattal rendelkezõ istenség a Szentlé-
ezt a képet, amikor Nikodémussal beszél lek – hiszen mégiscsak egy Istenünk van 
(Jn 3,8). Viszont semmiképpen sem egy –, hanem megkülönböztethetõ, önálló 
természeti erõ szintjére akarja ezzel csök- léttel rendelkezõ és valóságosan, szemé-
kenteni Isten valóságát. A keleti népek ta- lyesen jelenvaló Úr Õ. Nem csupán erõ, 
pasztalták a különféle irányból érkezõ vagy hatalom, amely árad és lenyûgöz, 
szél energiáját, felfrissítõ (nyugati szél) erõterébe von, hanem személy, Aki meg-
vagy forróságával mindet elpusztító szólít, hozzánk lép.
erejét (keleti szél). Isten az, aki népét igé- Kicsoda a Szentlélek? Augustinus így 
jével, áldásával élteti, de bíraként is felet- fogalmazott: „… munkája által élhetünk 
te áll. Nem tudjuk, hol lakik, csak munká- Istenben, és Õ bennünk. De ez a szeretet 
ja nyomán léphetünk Vele kapcsolatba. A hatása. Tehát a Szentlélek: Isten, aki sze-
szél egyszerû, könnyen érthetõ képe retet.” Õ a szeretõ Isten, Aki vigasztalja 
megfelel arra, hogy Istenrõl számunkra népét, bajok közepette. Õ a szeretõ Isten, 
több, nagyon fontos igazságot tárjon fel. Aki párfogásába veszi a gyengét és felka-

Lélek–lélegzet. Amikor Isten embert rolja az elesettet. Õ az irgalmas Isten, aki 
formált, saját leheletét, az élet leheletét le- erõt ad a megfáradtnak és megkísértett-
helte belé, így lett az ember élõlénnyé. nek. Õ a szentséges Isten, Aki megítéli 
(1Móz 2,7) Amikor ezt a szép szavunkat bûnünket, és lehetõvé teszi számunkra az 

Hajnal óvodánk 
legfrissebb hírei

Tavasz folyamán óvodánkban is meg-
történt a beiratkozás. A 29 iskolába 
menõ nagycsoportos helyére 26 gyer-
meket vettünk fel. A gyakorlat azt iga-
zolja, hogy õszig még több szülõ ke-
resi fel óvodánkat, ez a mostani re-
ménységünk is. 
Lassan befejezõdik a tanév, és az óvo-
da is nyári rendje szerint mûködik 
majd. Az óvodai évzáró istentisztelet-
re hosszú évek hagyományához visz-
szatérve pünkösdhétfõn (június 4-én) 
10 órakor kerül sor templomunkban. 
Erre az alkalomra szeretettel hívjuk és 
várjuk gyülekezetünk minden kedves 
tagját! A rövid, gyermekek számára is 
érthetõ liturgia és igehirdetés után 
visszatérünk a Hajnal Óvodába, ahol a 
ballagók elköszönése következik.
Kérjük a kedves Testvéreket, gondol-
janak mindig szeretettel és imádságos 
lelkülettel egyházközségünk legfiata-
labbakat összetartó intézményére: 
családokra, gyermekekre, ott hivatá-
sukat betöltõkre. Látogassanak el 
hozzánk! Hívogassanak és küldjenek 
gyermekeket azzal a meggyõzõdés-
sel, hogy ezzel is gyülekezetünk 
épülését, és Isten népének gyarapo-
dását szolgálhatják!

Skorka Katalin

Kelj fel,

és járj!
[Mt 9,5]
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Koszorús Oszkár:

Elõdeinkre emlékezve…

Kedves Evangélikus Testvéreim! életében. Azt sem tudta, hogy a Békés me- jának neve eredetileg Molitórisz. Nagy-
gyei Orosháza tízezres lélekszámú gyüle- apja Molitórisz János és apja Molitórisz Tisztelt Vendégeink!
kezetének egyik lelkészét, Balassa Pált a Gábor jeles szarvasi tanítók voltak. Dr. 
világi hatalom eltávolítja parókusi állásá- Molitórisz Pál ügyész úrtól a közelmúlt-rosházi tudatunkat, evangélikussá-
ból. Miután az Orosházáról elszármazott ban kapott családfa szerint heten voltak O gunkat erõsítõ hagyománnyá vált 
Székács József pesti lelkész a jelölést nem testvérek, Károly a legfiatalabb. Lázár az, hogy az 1744. április 24-i városalapítá-
fogadta el, 1850-ben Torkos Károlyt vá- Zsolt nagytiszteletû úr segítségével a si évfordulóhoz legközelebb esõ vasárna-
lasztották meg Mikolay István mellé. szarvasi Ótemplomi evangélikus egyház pon emlékkövet állítunk egy régi lelké-
1856-ban a bányai egyházkerület jegyzõ- anyakönyvébõl sikerül t kikutatnunk, szünknek és egy volt jeles tanítónknak. 
je, 1858-ban a békési egyházmegye espe- hogy Molitórisz Károly 1808. augusztus Ma a 13. és a 14. követ avatjuk Torkos Ká-
rese lett. 3-án született. Keresztapja Doleschal Sá-roly lelkész és Molnay Károly tanító úr 

Gyakran hallunk, olvasunk manap- muel jegyzõ, Szarvas város 1848-ban al-tiszteletére.
ság báró Podmaniczky Frigyesrõl, a béke- kotmányosan választott polgármesteré-Ilyenkor illõ felidéznünk, hogy evan-
beli Budapest legnagyobb fejlesztõjérõl, nek Doleschal Jánosnak az apja.gélikus hitük megtartásáért milyen há-
aki 1861-tõl 1906-ig megszakítás nélkül Molitórisz Károly neve 1831-ben tû-nyattatást kellett elviselniük a protes-
tagja volt a képviselõháznak. Arról most nik fel a szarvasi tanítók között, majd tánsüldözés korában a zombaiaknak és a 
csak egy mondatot szólunk, hogy Torkos 1834-ben a Mezõberénybõl Szarvasra Dunántúl más településein élõknek. 
Károly esperes mellett báró Podmanicz- költözött gimnázium magyar nyelv és Orosháza-pusztára menekülve is évtize-
ky Frigyes volt négy évig a békési egy- irodalomtanára volt, feltehetõen 1840-ig.dekig a fenyegetettség jutott nekik osz-
házmegye felügyelõje, országos fórumo- A gimnázium igazgatója ekkor bátyja, tályrészül. Többször szóltunk Horváth 
kon – Torkossal együtt – többször képvi- Molitórisz Adolf. Aztán rövid idõre Sel-András lelkészünk anyakönyvi bejegyzé-
selte egyházmegyénket. mecbányára kerül, hogy az ottani evan-sérõl, melyben leírta az egyházközség 

Napi gyülekezeti szolgálata, az oros- gélikus gimnáziumban felállítandó ma-alapítását. Az elsõ anyakönyv egy igével 
házi egyházközség lelki építése mellett gyar tanítói széket megszervezze. A Petõ-kezdõdik: Mindenek tisztességesen és rend 
1854-ben teljesen újjáépítették a felvégi fi-irodalomban is felbukkan a neve, szerint follyanak ti közöttetek (1Kor 14,40). 
paplakot, ahol Veres Józsefet megelõzõen Szeberényi Andor 1882-ben úgy emléke-Horváth pap szép vezérlõigét választott 
õ lakott 28 évig. zett, hogy „Selmecbányán Petõfi egy csinos az orosháziaknak. Az alapítástól eltelt 

1856-ban – negyedikként – egy 16 má- házban lakott, hol késõbb Molnay Károly ta-257 évben szerencsére mindig voltak 
zsás harangot vettek a hívek adományá-olyan lelkészek és tanítók, akik vigyáztak nár is szállással birt.” 1840-ben Orosházán 
ból. A feliratban Mikolay István és Torkos arra, hogy minden tisztességesen és rend is beindult az ún. reáliskola, ami a kötele-
Károly lelkészeik neve mellett Kis István szerint folyjon helyi evangélikus egyhá- zõ elemi iskola utáni újabb kétéves hely-
bíró, Pukánszki Mihály albíró, Jankó Mi-zunkban. Erre törekedett Torkos Károly ben tanulást biztosította. Bizonyára nem 
hály képviselõ és Pusztai Ádám gondnok és Molnay Károly is. Ilyenkor szokás fel- járunk messze az igazságtól, ha azt 
neve szerepelt. (Ez a harang 1882-ben állí-idézni azt is, hogy ezek az elõdeink mi- mondjuk, hogy a reáliskola létrejöttéhez 
tólag megrepedt, jelenleg nem tudjuk, mi lyen örökséget hagytak ránk, miért érde- hozzájárult Orosháza polgárosodó lakos-
lett a sorsa.) Az iskolák létesítését nem le-mesek a mai kor emlékezetére. ságának kulturális igénye. Az 1 évig itt 
het egy lelkész nevével fémjelezni, Tor- munkálkodó Balassa János professzort 
kos idejében, 1862-ben a 6. (ma Táncsics Torkos Károly kiemelkedõ képességû lelkésszé választották Szentesen, új ta-
utcai) evangélikus iskolát, 1865-ben a 7. és hatalmas munkabírású lelkész volt. nárt kellett hívni. A megválasztott Kutsak 
(ma Bajcsy-Zs. utcai) iskolát építették fel. Családjának tagjai évszázadokra vissza- József lébényi tanító nem foglalta el állá-
Amikor Gyõry Vilmos Budapestre távo-menõen jelentõs szerepet játszottak evan- sát, így az egyházi vezetésnek azonnal 
zása után Torkos egyedüli lelkészként gélikus egyházunk életében. Felmenõi cselekednie kellett. Felkérték Mikolay Ist-
szolgált közel két évig, 1878-ban a 8. (ma között több papot és tanítót találunk. Ap- ván hitszónokot, hogy írjon Molitórisz 
Zombai utcai) és a 9. (ma Kettõssánc-téri) ja, Torkos István is lelkész volt, õ maga is Károly professzor úrnak, a legközelebbi 
egyházi iskolát hozták létre Orosházán. erre a pályára készült soproni kisdiák- vasárnapon „szónoklásban, éneklésben, or-
„Az éltes és beteges lelkész”, ahogy a kano-kora óta. A középiskola elvégzése után gonálásban és katekizálásban a próbát meg-
nika vizitációs jegyzõkönyv említi a 65 ugyanott teológiai tanulmányokat folyta- tenni szíveskedjen az egész gyülekezet elõtt.” 
éves Torkost, 1878. szeptember végén ál-tott, amit Bécsben fejezett be. A gróf Zay Bizonyára sikerült a bemutatkozás, mert 
lítólag Budapestre utazott evangélikus családnál, majd Benyovszky Péter pesti 1841. november 14-tõl Molitórisz Károly 
egyházkerületi gyûlésre. A gyûlés kora-ügyvéd gyermekei mellett nevelõskö- „a nagyobb férfigyermekek oktatójának, pro-
beli jegyzõkönyvében sem a jelenlévõk, dött, amikor 1843-ban meghívták kecske- fesszorának elválasztatott” – mint ahogy a 
sem a távollévõk között nem szerepel a méti igehirdetõnek. Hamarosan a nagy jegyzõkönyv írja. Ezek a nagyobb férfi-
neve. Halálának rejtélye azóta sem oldó-esperesség fõjegyzõje lett. Mély hazafi- gyermekek 11-12 évesek lehettek.
dott meg.ságról tanúskodó beszédeket tartott az Az iskolai munka mellett alkalman-

1848–49-es forradalom és szabadságharc ként igehirdetéseket is tartott és kántori 
A másik kõvel Molnay Károly lelkész-idején, Kecskeméten. Ezek a beszédei szolgálatot is ellátott.

tanító emléke elõtt tisztelgünk. Róla nem gépiratban terjedtek az 1950-es években Ahogy a jegyzõkönyv írja, a „legfõ-
neveztek el utcát, mint Torkos Károlyról, Orosházán. vebb” iskolában az alábbi tantárgyakat ta-
a helyi egyház- és iskolatörténet iránt ér-1848–49-ben még õ sem tudta, milyen 
deklõdõk is csak a nevét ismerik. Család-mélyreható változások jönnek egyéni Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról olvashatjuk a régi iratokban, hogy Oros-
háza képviseletében esperességi közgyû-

nították: Uj-testamentum, Nagy Káté, Egye- lésekre „követül” választották. Viselkedé-
sében, egész életvitelében minta volt ta-temes és magyar történet, A reformáció törté-
nítványai számára.nete, Európa és Magyarország földleírása, 

1866. augusztus elején meghalt felesé-Egészségtan, Földészet és gazdasági tudo-
ge, Bezegh Anna, akivel 30 évig éltek há-mány, Természettudomány, Levelek és szer-
zasságban, nem sokkal azután õ is bete-zõdések írása, Számvetés, Egyházi énekek ösz-
geskedni kezdett. A presbitérium felkér-szes dallamai, Helyes- és szépírás, Deklamá-
te, hogy tanári címe megtartásával vegye ciók Berzsenyi, Csokonai stb. verseibõl.
át az alvégi vegyes iskola vezetését, majd Molitórisz Károly professzor magyar 
Hermann Pál tanító hirtelen halála után a nemzeti érzésére jellemzõ, hogy – a kor 
Hermann-iskola átvételét javasolták hazafias hangulatától áthatva – Oroshá-
Molnay Károly számára. Az új tanévet zán nevét Molnayra változtatta. (Adolf 
azonban nem tudta megkezdeni, mert testvére is Molnayra magyarosított).
1868. augusztus 26-án õ is hirtelen meg-Megállapíthatjuk, hogy a reáliskolá-
halt. Az alig 60 éves embert Gyõry Vilmos ban hasznos ismereteket oktattak. Moli-
nagy részvét mellett temette el.tórisz arra törekedett, hogy tanítványai 

Pál apostolnak a rómaiakhoz írott le-megértsék a környezõ világot, szorgal-
vele 8. fejezetének 14. versével fejezem be mas, tisztességes, jellemes, kötelesség-
beszédemet: Akiket pedig Isten Lelke vezé-tudó állampolgárok legyenek. Egyúttal jó 
rel, azok Isten fiai. Torkos Károlyt és Mol-magyarokat, jó orosháziakat és hûséges 
nay Károlyt Isten lelke vezérelte. Álljunk evangélikusokat igyekezett nevelni. Te-
meg kegyelettel emlékük elõtt!kintélyes ember volt, az egész gyülekezet 

elõtt végzett lelkészi szolgálatai mellett 
egy ideig az egyház jegyzõje is, többször Elhangzott a 2001. április 22-i emlékkõavatáson.

indenki hivatalos! Lassan és csak azért, mert európai hírûek, ha- Mûvelõdési Központ színháztermé-M biztatóan érkeznek az ország nem mert valóban nagyon gazdag és ben lesz, a Lutheránia koncertje a 
minden részébõl a jelentkezések, léleképítõ koncertek fûzõdnek a Lu- templomunkban, és – mint említet-
akik részt szeretnének venni az or- theránia nevéhez. tük – a fiatalok koncertje a Kossuth-
szágos találkozón. Olyanok is van- S külön látványosság lesz a fiata- szobor közelében.
nak, akik csak 1 napra jelentkeztek lok utcai mûsora. A pilisi Izsóp együt- A legnagyobb élmények egyike a 
be, de a nagytöbbség mindkét napon megnyitóalkalom lesz, amikor át-
szeretne itt lenni. Kellõképpen meg- vesszük a Találkozó zászlaját az elõzõ 
oldódtak a szállás- és az étkeztetési helyszín (Csömör) képviselõitõl, majd 
gondok is. A program is kialakult, D. Szebik Imre püspök-elnök megnyi-
mint ahogy azt már többször közzé- tó beszéde következik, valamint D. 
tettük. Dr. Harmati Béla püspöknek a Talál-

Az orosházi evangélikusoknak is kozót megnyitó igehirdetése a Mt 9,5 
érdemes feliratkozniuk a résztvevõk elsõ részérõl: „Kelj fel…”
listájára, hogy megkönnyítsék ne- Tehát mindenki hivatalos! Szinte 
künk, szervezõknek a létszám átte- azt kell mondanom, hogy minden 
kintését, de – természetesen – e nél- orosházi evangélikusnak lelki és er-
kül is hivatalos mindenki a kétnapos kölcsi kötelessége figyelemmel kísér-
ünnepségre, a Találkozóra. Kérjük is ni az eseményeket, azokon részt ven-
a helyi evangélikusokat, hogy minél ni, valamint segíteni a vendégeket 
többen jöjjenek el, s vegyenek részt a abban, hogy jól érezzék magukat a 
különféle rendezvényeken. mi kis városunkban!

Ennek érdekében külön is kiemel- Szívbõl reménykedünk, hogy min-
jük a Budapesti Evangéliumi Színház denki meghallja kérésünket, és váro-

tes és az orosházi keresztyén fiatalok augusztus 18-i színházi elõadását (Sík sa, egyháza iránti szeretetbõl magáé-
közös koncertet adnak majd a Kos-Sándor: István király). Jeles fõvárosi nak érzi a III. Országos Evangélikus 
suth-szobor közelében.mûvészek adják elõ ezt a jeles és sok Találkozót!

Mindhárom alkalom augusztus áldást jelentõ alkotást. 
18-án, 19.30-kor kezdõdik: az Evan-De a híres Lutheránia koncertje is Ribár János
géliumi Színház elõadása a Petõfi megtisztelõ figyelmet érdemel, nem-

III. Országos Evangélikus Találkozó
2001. augusztus 18–19.

Reviczky Gyula

PÜNKÖSD

Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szivek megnyilnak.

Hogy elõször tünt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába' támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a gyõzedelmes eszmét.

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed'
Ma is minden bánkodó szivének,
Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba':
Világitó sugaradat áldja.

Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világositsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívbõl szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!

Piros pünkösd, szállj le a világra,
Tanits meg uj nyelvre, uj imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!

N

Tanévzáró istentisztelet 2001. június 17-én, vasárnap 10.00 órai kezdettel. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
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Számvetésre 
készülve

arabokra szakadt, szilánkokra tö-D redezett világban élünk, emberi 
kapcsolataink rendszere is ilyen széttöre-
dezett. Lehet, hogy életünknek ezt a töre-
dezettségét sokszor nem is érezzük, a mo-
dern világ felszínes kényelmet nyújtó ku-
lisszáinak köszönhetõen.

Talán olykor jól érezzük magunkat. A 
valóságban azonban egymástól lelki fa-
lakkal elválasztva, szerepeink álarca mö-
gé bújva élünk, és ezeken át érintkezünk 
egymással, igen felszínesen. Különbözõ 
belsõ világokban élünk, egymást alig-alig 
megismerve és kiismerve. Nemhogy egy-
mással együtt érezni nem tudunk, sok-
szor még egymás szavait is félreértjük. 
Pedig állítólag egy nyelvet beszélünk. A 
szó szoros értelmében nem értjük meg 
egymást. Talán próbálkozunk egy dara-
big, aztán fel is adjuk, és éljük a magunk 
elszigetelt életét. Nem egymással, csak 
egymás mellett.

Számomra mindennapos élményt je-
lentenek az elõbb leírtak. Az örömök mel-
lett a szomorúság, szorongás forrása. A 
lelkészi szolgálat igazi terhe számomra 
az, hogy a nagyon fontos üzenetet ilyen 
körülmények között kellene átadnom 
másoknak.

Ahol az embereknek alig van közük 
egymáshoz a mindennapi élet szintjén, 
ott vajon hogyan jöhetne létre igazi test-
véri közösség? Mert valóban úgy érzem, 
hogy alig van közünk egymáshoz. Min-
denkinek megvan a maga munkája, a ma-
ga otthona, a maga kedvtelése, a maga 
baráti köre. Mindezek változtathatók, és 
egy emberen belül is ezeknek a köröknek 
alig van érintkezési pontjuk egymással. 
Más az ember otthon, más a munkahe-
lyen, más a klubban. És megint más a 
gyülekezetben.

Lehet, hogy a hiba önmagamban kere-
sendõ, s csak másokra vetítem a magam 
belsõ kételyeit, a magam hibáit. Ha mind-
ezt valóban csak én látnám így, az komo-
lyan el kellene, hogy gondolkoztasson ar-
ról, vajon valóban szabad-e emberekkel 
foglalkoznom. Akár lelkészként, akár 
máshogyan.

Lassan két év segédlelkészi szolgálat 
van mögöttem. Alkalom ez arra, hogy vé-
giggondoljam: ezt kell-e csinálnom, sza-
bad-e ezt csinálnom. Szeptember 13-án, 
ha minden jól megy, Isten segítségével le-
teszem a lelkészvizsgát. Ezután választ-
ható leszek parókus lelkésznek. Dönte-
nem kell majd, hogy szeretnénk-e marad-
ni, és döntenie kell a gyülekezetnek is, 
hogy akar-e engem lelkészként tovább itt 
látni.

Nagy Ervin

Érték vagy minõség?

Fürst Enikõ:

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a he-
lyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égbõl, amely betöl-
tötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg elõttük, 
amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlé-
lekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, 
hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok kö-
zül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott 
ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta 
õket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: „Íme, akik beszélnek, nem 
valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja õket mindegyikünk a 
maga anyanyelvén: […] halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges 
dolgairól.” Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: 
„Mi akar ez lenni?” Mások azonban gúnyolódva mondták: „Édes bortól részeged-
tek meg.” Ekkor elõállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzá-
juk: „Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyel-
jetek szavaimra! Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap 
harmadik órája van. Hanem ez az, amirõl Jóel így prófétált: Az utolsó napokban, így 
szól az Isten, kitöltök Lelkembõl minden halandóra, és prófétálnak… (ApCsel 2,1kk)

Olvassuk együtt a Bibliát: pünkösdi történet

evelet kapni mindig öröm – így va- nyesen felborult, minden összekuszáló-L gyok ezzel mindannyiszor, amikor dott. Az ember gyakran már saját mohó-
levelem érkezik Pécsrõl, egykori kedves ságának rabszolgájává lesz. Elpusztítja a 
tanáromtól, Péterfia Zoltántól. Minden magzatot, hogy ne legyen útban, hogy ne 
alkalommal szóba hozza a Magyar Fé- akadályozza a mind nagyobb gazdagság, 
szek Alapítványt, melyet az õ jelentõs a gondtalan, fényûzõ életkörülmények 
közremûködésével hoztak létre és mû- megteremtésében.
ködtetnek, a megfogant élet védelmére. Gyilkolnak az utcán, autóban, bárhol. 

Feleségével, tizenegy gyermek szülei- Gyilkolnak az alkohol, a drog esztelen ká-
ként, szavak nélkül tettek bizonyságot ar- bulatában, vagy egyszerûen gyûlöletbõl, 
ról, hogy a gyermeket szó szerint Isten ál- de leginkább pénzért…
dásának tekintették. Élete alkonyán szív- „Minõség…” Hetekkel ezelõtt elbor-
ügye a megszületésük elõtt halálra ítélt zadtam, amikor egy ápolónõt faggatott a 
magzatok megmentése, az emberek lelki- riporter arról a különleges kórházról, 
ismeretének felrázása, a közvélemény, a ahol gazdag betegek, jó pénzért, szállodai 
közgondolkodás formálása. Az õ kezde- kényelemben gyógyulhatnak, s ahol jó 
ményezésére került az esztendõ jeles dolgozni, mert itt „a beteganyag minõsé-
napjai közé „A magzatok világnapja”. ge” jobb, mint másutt. Ez a szélsõséges 

Legutóbbi levelében megemlékezett példa talán ritkaság, de sajnálatos tény, 
az idén március 24-én megtartott életvé- hogy a pénz, ami a mindennapi élet va-
dõ demonstrációról, amelyen D. Dr. Har- lódi szükségleteihez, a kulturált, tartal-
mati Béla püspök úr is felemelte szavát az mas élet feltételeinek elõteremtéséhez va-
életet fenyegetõ veszedelem ellen. lóban kell, túlnõtt valóságos szerepén. 

Sokan talán bele sem gondolnak, mi- Sokak szemében a vagyonszerzés életcél-
csoda rettenetes dolog a mûvi abortusz! lá, a gazdagság „az ember minõségének” 
Fel sem fogják, hogy gyilkosság! Gyilkos- meghatározójává vált.
ság, melynek áldozatai a leginkább ki- Érték helyett minõség…
szolgáltatottak, a legvédtelenebbek: az Mûveltség helyett talmi csillogás…
alig fejlõdésnek indult apró életek! A lélek gyümölcsei helyett sivár üres-

Hivatkoznak a megélhetési gondokra, ség…
az anyagi biztonság hiányára, arra, hogy Ha fel nem ébredünk, ha vissza nem 
a modern ember számára igen fontos „az hõkölünk, ki tudja, hová jutunk?
élet minõsége”, a jólét, ami boldogít! Pünkösd ünnepén kérjük Istent, adjon 

Kényelemszeretet, önzés… Rettenetes ébredést, adjon igaz megtérést, árassza 
belegondolni, hogy önös érdekeinek  ránk Szent Lelkét kegyelmesen, hogy el 
szolgálatában mire képes az ember. ne vesszünk!

Az emberiség értékrendje végérvé-
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Mi a megfejtés?
A helyes megfejtõk jutalmat érdemelnek!

Ribár János:

helyzet nagyon rejtélyes, érdemes ség (Stadt ohne Gott – azaz Isten nélküli A felette elgondolkodni, és kísérletet város – írta egy bizonyos Robinson püs-
tenni a megfejtésre. Leírom a jelenséget: pök), az egyháztól való elidegenedés, s 
elõször beletörõdtem, aztán meglepõd- valamiféle felvilágosodást emlegettek. S 
tem, majd csodálkoztam, most pedig töp- minél kisebb egy település, minél kevés-
rengeni kezdtem. bé iskolázottak a lakói, annál jobban meg-

1.) Beletörõdtem: elõször beletörõd- maradnak a vallás bûvöletében, hiszen 
tem abba, hogy a temetésen a sírnál vég- nem elég tudósok, nem elég értelmesek, 
zett liturgikus mondatban hiába mondja nem elég mûveltek, stb. – ezért hát a val-
ki a sírnál a lelkész: „Mondjuk el együtt lás még fogságban tartja õket. Erre bekö-
az Apostoli Hitvallást”, utána az Úr Jé- vetkezett korunk nagy, nem meg jósolt 
zustól tanult imádságot, szinte csak ket- meglepetése, hiszen éppen fordított hely-
tesben mondja a kántorral. Nagyon rit- zet adódott elõ a statisztikák szerint, 
kán hallani, hogy esetleg mégis velünk vagyis, hogy a magasabb iskolai végzett-
„együtt” mondja valaki(k). Beletörõd- ségûek között sokkal magasabb a vallá-
tem, mondván ilyen korban élünk, szeku- sosság százaléka, mint az iskolázatlanok, 
larizmus (= elvilágiasodás), elidegenedés vagy csak elemi, általános iskolával ren-
az Egyháztól, keresztyénségtõl, hittõl, és delkezõk között. Csodálkoztam.
a legtöbben már nem is tudják a Hitvallás 4.) Töprengtem és töprengek: miután 
és az Imádság évszázadok óta elõírt szö- többször is megértem, hogy ha vidékiek, 
vegét. Beletörõdtem. fõvárosiak által rendezett temetésen ve-

2.) Meglepõdtem: másodszor megle- szek részt, mint fungens, azaz szolgáló 
põdtem az egyik temetésen. Nem oroshá- lelkész, akkor együtt mondja velem, ve-
zi elhunytról volt szó, csak innen szárma- lünk a gyászoló gyülekezet az Apostoli 
zott, egész életét az ország egy egészen Hitvallást, a Miatyánkot. S ez nagyon 
más részében élte le. Utolsó kívánságai- nagy lelki élmény. Ha helyi temetés van, 
nak egyike azonban az volt, hogy szeret- akkor néma csendben hallgatja az olykor 
ne az orosházi szülõföldben nyugodni, s népes, máskor kevésbé népes gyászoló 
a hozzátartozók ennek eleget is tettek. gyülekezet a lelkész és a kántor hangos 
Mintegy 15 családtag, barát, ismerõs jött Hitvallását, Miatyánkját. Olykor szétte-
össze – mind messzi vidékrõl – az alvégi kintek magam körül, kedves ismerõs ar-
temetõben, és már az igehirdetés alatti ér- cokat is látok, akik szintén (rémült?) né-
zékelhetõ figyelem is meglepett, de az maságba burkolóznak, mint akik tudják, 
meg különösen is, hogy a sírnál teljes egé- sejtik, érzik, hogy mondani kellene a Hit-
szében, kivétel nélkül mindenki (messzi vallást, a Miatyánkot, de jobb itt és most 
vidékrõl!) eleget tett a liturgikus felszólí- hallgatni.
tásnak, és valóban velünk mondták szé- Május 16-án Szegeden temettem. Egy 
pen, értelmesen az Apostoli Hitvallás és a orosházi származású, de évtizedek óta sze-
Miatyánk sok évszázados, illetve kétezer gedivé lett fiatal (56) testvérünket kellett 
éves szövegét. Nagyon jó érzés volt, felol- elkísérni utolsó földi útjára a szegedi Fo-
vadt a lelkem a közös hitvallás és a közös gadalmi templom kriptájában. Már az is 
imádkozás szövegében, szövetében, más meglepett, hogy milyen sokan vettek részt 
fényben tûnt fel a halál. Meglepõdtem. testvérünk hamvasztás utáni temetésén 

3.) Csodálkoztam: hogy egymás után (nyugvóhelyre), az pedig különösen, hogy 
több temetés is volt, úgymond vidékrõl, a hatalmas gyülekezet egyhangúan, han-
és mindegyik esetben ugyanazt éltem át: gosan mondta velünk az elõírt szövegeket. 
amikor elhangzott a felszólítás: „Mond- Mindenki, a hatalmas gyülekezet, akik pe-
juk el itt a sírnál az Apostoli Hitvallást”, dig nyilván a legkülönfélébb helyrõl jöttek 
mindenki vagy majdnem mindenki ve- (többségük nem is evangélikus volt), de 
lem, velünk mondta. Fõleg Budapestrõl együtt mondták az evangélikus lelkésszel, 
jötteknél figyeltem meg ezt a velünk kántorral a szent szöveget.
imádkozást, és nagyon csodálkoztam. S ezen töprengek? Vajon itt miért nem 
Hajdani kóbor, felejthetõ és okoskodó mondjuk együtt? Vajon itt miért ennyire 
szociológusok, sõt hasonlóképpen okos- néma a gyászoló gyülekezet, s nem vallja 
kodó teológusok is valami olyasmit ma- meg a hitét, nem mondja az Úrtól tanult 
gyarázgattak elbizonytalanodott kortár- imádságot? A lelkész és a kántor igyek-
saiknak, hogy a városokban, az iskolázot- szik, a lelkész még a szöveg hangsúlyozá-
tabbak között alakul ki elõször a hitetlen- sával is jelezni akarja, hogy ez most közös 

szolgálat lenne a nyitott sír, a leeresztett 
koporsó, vagy a nyugvóhelyére elhelye-
zett urna mellett. De csak csend van, halá-
los, halotti, néma, bénult csend.

Töprengek, mert ennél még sokkal 
rosszabb a helyzet. Sõt, ez már botrány, 
szégyen! Nem értem, miért süllyedhe-
tünk ilyen elképesztõen mélyre? Hogy le-
het(nek) valaki(k) ennyire kulturálatlan, 
mûveletlen, viselkedni nem tudó(k)? Mi 
történt? Mi történt?

Annyi, hogy temetõi út mellett volt a 
sír, a gyászolók kisebb része a sírok kö-
zött, nagyobb része a temetõi úton álldo-
gált, s menekülõ némasággal hallgatta a 
Hiszekegyet, a Miatyánkot. Jobbról is, 
balról is gyalogosok. Idegenek. A temeté-
sen résztvevõk megfelelõen, többségük 
feketébe felöltözve. Az idegen gyalogo-
sok viszont kezükben kerti szerszámmal 
vagy kerékpárt tolva mentek – többnyire 
közönséges utcai öltözetben – át és ke-
resztül a gyászoló tömegen. De nem ha-
ladva, hanem bámészkodva, mint aki vá-
sáron vagy utcai színjátékon van, és csak 
azért nem áll meg bámulni a sírokat, a 
lelkészt és a kántort, mert – sajnos – siet.

Nemrégen, szombat délelõtt is így jár-
tunk. Annak ellenére, hogy nem szívesen 
vállaljuk a szombati temetést, most mégis 
arra került sor. Tarka ruhás asszony, csap-
zottan, vállán kapával, lassan, bámész-
kodva haladt – nem zavarta a helyzet. 
Felnõtt együtt a gyermekével, beszélget-
ve! A sírnál mintegy 15 perc az eltöltendõ 
idõ, ez alatt kb. 8-9 fõ gyalogolt keresztül 
a gyászoló gyülekezeten. Mit mondjunk? 
Mi hát a megfejtés?

Hogyan magyarázzuk meg, hogy:
1. Nem illik a gyászoló gyülekezet kö-

zött sem felöltözve, sem gyalogosan, sem 
kerékpárral átgázolni!

2. Nem illik a szertartás közben ciga-
rettázni, beszélgetni. Aki minden áron rá 
akar gyújtani, az menjen messzebb a gyá-
szoló gyülekezettõl, aki pedig beszélget-
ni akar, az meg még messzebb!

Nagyon szomorú, hogy mennyire ala-
csony színvonalú lett a viselkedéskultú-
ra, s csak tehetetlenséggel nézzük, hogy 
milyen sokan vesztették el istenhitüket, s 
tekintik semminek a „szeretett hozzátar-
tozót”. Hiszen ha nem hiszek az örökké-
valóságban, az üdvösségben, akkor sem-
mire, megsemmisülésre ítéltem azt, akit 
„soha” nem akarok elfelejteni. Memóri-
ánk végessége azonban meglepõen kurta.

Vajon mi a megfejtése ennek az egész, 
szinte már tragikomikus helyzetnek? 
Hogy lehet az, hogy az emberek már szin-
te semmit nem tisztelnek? A másik gyá-
szát sem. A halált sem. Szörnyû, hogy a 
hitetlenség, az istentagadás szelleme ho-
va süllyesztette az embert! Tisztelet a ki-
vételnek, de sokakat saját maga alá.

Ennek nem szabadna így maradnia! 
Ezért is kellene nagyon a lelkek pünkösd-
je, a lelki-szellemi újjászületés!
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Pusztainé Ravasz Ildikó:

z oltárkép Pesky József (1795–1862. nagyváradi orgonakészítõ mesternél ren- mint az orgona sípszekrényének íveltsé-A április 26.) munkája. a kép bal sar- delték meg az új orgonát. Készítésével gével összhangban áll.
kán nyomtatott nagybetûkkel látható: probléma lehetett, sokat utaztak az elöljá- Pilaszterek, párkányok bontják meg a 

rók Nagyváradra a „tsinálás megtekinté- fal síkját, kívül és belül egyaránt, de 
„P…: LOS: PESKY PEST 1838” sére”. 1832. október 22-én mégis ideszállí- ugyanezek alkalmazása az oltárfalnál és 

tották, és a szarvasi kántor urat, Chovan a sípszekrénynél is megtalálhatók. A ba-
Az 1838-as pénztárnaplói bejegyzés sze- Zsigmondot elhívták megvizsgálni. Az új rokk stílusra jellemzõ voluta-díszítés a to-
rint a kép 100 pfrt-ba került. A festõcsa- orgona 4500 vfrt-ba került. A szószékol- ronysisaktól kezdve végigvonul a nyuga-
ládból származó mester oltárképet készí- tárral szemben van a 140 cm széles szer- ti oromzaton, a déli homlokzaton, a belsõ, 
tett még a Moson megyei Levél község és kezettartó szekrény kétemeletes játék- mennyezetig futó pilaszter felsõ részén, 
a nagybörzsönyi evangélikus templom asztallal, ami 20 regiszteres, 20 pedálos, a az oltárfalon, az ottani ion oszlopfõn, és a 
oltárára is. 1829-ben Raics János kanonok, fehér billentyûk száma 64, a feketéké 44. lelkészi pad végén is. A stilizált naprafor-
1834-ben Kölcsey portréját festette meg. A jobb- és baloldalon lévõ, barokkosan fa- góvirág-dísz a mennyezetig futó pilaszte-

Az orosházi evangélikus templom ol- ragott sípszekrényben 951 síp van. ren, a mennyezeten, és fõleg a faragott ré-
tárképe bibliai jelenetet, az utolsó vacso- A sípszekrényen fellelhetõ az oltárnál szeknél – oltárkereteken, padok oldallap-
rát ábrázolja. A tizenhárom fõs kompozí- is felhasznált barokk díszítés. Az oltár fe- ján – található meg. Vázaformájú díszítés 
ció jellegzetes késõ barokk festõi eszkö- lõli oldala díszesebb, aranyozott és festett áll a nyugati és déli homlokzaton, az ol-
zökkel van megszerkesztve. Az olasz is. Jobb- és baloldalon a szélsõ sípszekré- tárfal párkányán és a sípszekrényen, eze-
mesterektõl eredõ pincevilágítást Pesky nyek alacsonyabbak a középsõknél. A ken levél, illetve fonatdíszítés is van, de a 
József is alkalmazza. A szimmetrikus sarkoknál elhelyezett oszlopok féloszlop- mennyezeti körformán, oltárfalon, oltár-
festményen a fentrõl áramló fény kelle- ba mennek át, az oltárnál szintén, és így kereten csak fonatdíszítés van.
mesen szétoszlik az alakokon. A fõalakot, ívelt, körbefutó felsõ párkánysorhoz kap- A barokk stílus jegyei sajnos nem tel-
az utolsó vacsorát kiosztó Jézust kissé ki- csolódnak. A tetején aranyozott, levéldí- jes értékûek a 18. századi egyházi edé-
emeli. A körülötte ülõ tizenkét tanítvány szes vázaforma van. Említésre méltó még nyeken és harangon.
körvonala lejjebb esik, mint a fõalak kon- az oszloptartók ívelt kiképzése. Igaz, az elsõ világháború sok fémkin-
túrja, ezáltal is hangsúlyozódik szemé- Az orgonát igen gondozták. Nagyobb cset kívánt. Az orosházi evangélikus egy-
lye. Az elõtérben lévõ három tanítvány javítások 1857-ben Farkas János, 1886- ház két harangot 74 orgonasípot és több 
sötétbe hajló kontúrja lazább. A Jézus ban Saskó Márton által, ezt követõen egyházi edényt is adott.
mellett ülõ – jobbról 4, balról 5 – ember ar- 1901-ben, 1909-ben, 1920-ban és 1959-ben A megmaradt egyházi edények közül 
ca és ruházata ködös, homályos. A fõalak voltak. 1962-ben villanyfújtatásra alakí- legrégebbiek az úrvacsorai borkancsók. 
egységbe fogottabb. A sötét háttér a kép totta át az egyház, közadakozásból. A kettõ közül egyiken van felirat: „C. P. A. 
jobb oldalán elõre vonul, az elõtérben ülõ Az orgona középsõ része elõtt a tagolt 1765” Az ónkancsó felfelé keskenyedõ 
három tanítvány alakja szintén sötét. Kö- párkányzaton ül a három, fából faragott hengeres testén két övgyûrûs ékítmény 
zülük a középsõ, Júdás elforduló alakja angyal, mely Dunaiszky Lõrinc munkája. van, az alsó és felsõ szélétõl egyenlõ tá-
kissé a kép bal oldalára csúszik. Széles A két szélsõ angyal harsonát fúj, majd- volságra. Billentõs, tagozott fedele bolto-
mozdulattal, gonosz arckifejezéssel tá- nem egyezõ beállításban, a középsõ az zatos, amire gömbemelõ illeszkedik. Füle 
vozni készül. Lehajló alakja érvényesülni elõtte elhelyezett kettõs üstdob megszó- kérdõjelidomú.
engedi a középre helyezett világító fehér laltatására készül. Mindhárom emlékez- A három lábbal, fogantyúval ráerõsí-
asztallapot. tet a barokk festményeken ábrázolt put- tett ónkancsó jeltelen. A lábon angyal-

Színeiben igen kellemesek az arcok, tókra. Kövérkés gyermektestük, párnás szárny között hajfürt, s angyalfej van. 
kezek melegsárgás árnyalatai és a haj kezecskéjük, a vállukra omló ruharedõk Szintén felfelé keskenyedõ, a hengeres 
hamvas szürke színe. Jézus tunikájának szépen megformáltak. Aranyozott vol- formán középen van az övgyûrû.
világos koráll színe a kékes tóga kont- tukkal, a zenélõk mozdulataival beleil- A két darab, 40 dkg súlyú, belül ara-
rasztjával kiemeli a központi alakot a ta- leszkednek környezetükbe. nyozott, dísztelen kehely 1911-bõl való, 
nítványok körébõl. A mellette ülõ tanít- Az orosházi evangélikus templom tokkal együtt. Feliratuk:
ványok pasztelles ruhája elmosódik. Az mûvészettörténeti érték: mûemlék. Ez a 
elõtérben ülõ három tanítvány római öl- fõbejárat mellett elhelyezett táblán is ol- „AZ OROSHÁZI
tözékének sötét színe összefolyik a jobb- vasható. ÁG. EV. EGYHÁZNAK A HIVEK 
ról elõre jövõ háttérrel, és sem a ruhák re- A templom megõrzi a barokk stílusje- ADOMÁNYA. 1911”
dõzetei, sem színárnyalatai nem vehetõk gyeit, mely építészeti, szobrászati (fafara-
ki tökéletesen. A bibliai jelenetet ábrázoló gások) és festészeti vonatkozásban is fel- A 13 dkg-os sima ezüst ostyatányéron: 
kép kellemes összhatású. ismerhetõ. Az 1832-ben hozzáépített rész „1911” jelzés látható. A betegek részére 

A templom felépítésétõl, 1786-tól volt összhangban áll a toronnyal és az elõzõ egy kisebb, talpazatán préselt díszítésû 
orgona a templomban, állítólag a nyugati templommal. Boltíves kiképzése a keleti rézkehely tartozik még a kegyszerekhez.
karzaton. A déli toldalék építésekor a tá- és nyugati részhez illeszkedik, szegment- A 9 és 16 mázsa súlyú harangokat, 
piószelei egyháznak adták el 200 váltó- íves ablakkal, a szószékoltár és az oltár- amelyeket 1915-ben elvittek, 1856-ban és 
forintért. 1830-ban Komornik Benedek kép keretének ívelt kiképzésével, vala- 1870-ben öntötték. Az 1744-ben Zombá-

Az orosházi evangélikus templom
mûvészettörténeti elemzése – III. rész
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ról hozott 104 font súlyú harang 1882-ben urálást 1920-ban Zimmermann József és 
megrepedt. Ezt felmentették a beszolgál- Hajdu Sándor építészek végeztek. A 
tatástól. Egy idõben az egyházi hivatal- homlokzati rész, a tetõszerkezet helyre-
ban, azután az orosházi múzeumban hozása ekkor volt. A belsõ, külsõ falakat 
volt, jelenleg a templomban, a lelkészi meszelték, az oltárt aranyozták és újra-
pad elõtt nyert elhelyezést. festették.

Hamarosan pótolták a harangokat. A templomkert kovácsolt vaskerítés-
Ma a torony harangházában négy harang sel van körülvéve, ezt 1928-ban Untervé-
van. A legnagyobb 16 mázsás. Felirata: ger Jenõ kovácsmester készítette.

Az orosháziak templomszeretete 
„ISTEN DICSÕSÉGÉRE ÖNTETTÉK nemcsak az istentiszteletek látogatásá-
AZ ÚRNAK 1923 ESZTENDEJÉBEN ban nyilvánult meg, hanem a templom 

AZ 1914–1918 ÉVIG TARTOTT rendbentartásában is. A renoválások költ-
VILÁGHÁBORÚBA ELVITT NAGY ségét az adományokból fedezték, de több 

HARANG HELYETT AZ OROSHÁZAI esetben kétkezi munkával igyekeztek az 
ÁG. EV. EGYHÁZ EGYES HIVEI.” orosháziak templomukat rendbe hozni, 

mûemléküket megõrizni.
A hatmázsás harang felirata ugyanez. Legutóbb 1959–1960-ban, két éven át 

A legkisebb harang 90 kg súlyú, 1923-ban volt nagyobb renoválás. Kívül sárgára, 
tanítók és gyermekek gyûjtöttek rá, ezért belül fehérre meszelték, tetõzetét kijaví-
a gyermekek harangja. A legrégebbi, ki- tották. Az oltárt és az orgonát is újrafes-
lenc és fél mázsás harangra a következõ- tették. A toronysisakot 1963-ban újrabá-
ket írták: dogozták és zöldre mázolták.

„ECC. EVANG. OROSHAZIENSIS 
A templom mai környezete CURAVIT FUNDI PESTINI PER 
(1965)HENRICUM EBERHARD 1818,

SUB PASTORIBUS J. SIMONIDES,
Az orosházi evangélikus templom ba-

J. SZIGETHI INSPECTOR
rokk stílusával, színeivel harmonikusan 

P. MATHON, JUDICE AND PATAKI,
beilleszkedik környezetébe. A tõle 

LEGISLATORE STEPH. HORVATH,
északra esõ paplakás renoválása elõtt 

CURATORE FRANC. TÓTH.”
még jobban összhangban állt vele. A tem-
plomtól keletre, 1955-ben épült gimnázi-
um épülete neoklasszicista stílusával kel-A templom nagyobb javításai
lemes hatással zárja le a templom elõtti 

Az orosháziak a torony, majd a tem- tér egyik oldalát. A délre lévõ, valaha egy-
plom renoválásáról mindig gondoskod- házi tulajdont képezõ épülettömb jó rálá-
tak. Elõször is az 1777-ben felépített to- tást biztosít a templom fõhomlokzatára. 
rony került rendbehozatalra 1828-ban. Si- A tér kialakítása után délrõl egy eklekti-
sakját 262 tábla rézzel fedték le. Az 1832- kus stílusú szállodaépület lesz, szemben 
ben felépült toldalékkal egy idõben külsõ a templommal. Ennek masszív tömbje 
és belsõ meszelés volt. Hamarosan, 1842- eléggé jó harmóniát biztosít az eddig fel-
ben a templomtetõt zsindelyfedés helyett sorolt épületekkel. A nyugati oldalon ta-
cseréppel cserélték ki. lálható és szabaddá váló tanácsháza épü-

A templom belsõ terét 1847-ben heil- lete modern, lapos tetejével, élénk színei-
hami lappal kövezték ki. Az oltár elõtt két vel az új építési irányzat képviselõje. Ez 
piros kocka jelzi az 1832-ben – a kolerajár- eléggé elüt a teret körülvevõ épületek – 
vány idején – égetett fertõtlenítõ füstölõ- különösen a templom – stílusától, vele 
szerek helyét. kontrasztban áll, a magas növésû fákkal 

A torony fedését 1861-ben a hívek ja- való elválasztása, takarása indokolttá vá-
vították ki, 1927-ben bádoggal borították lik. E tér, Orosháza egyetlen mûemléké-
a sisakot. (A toronysisak feletti rész még vel, az evangélikus templommal, építé-
mindig réz.) szetileg is jelentõs.

A villanyvilágítást 1917-ben közada-
kozásból vezették be. Nagyarányú resta- VÉGE

A húsvét ünnepe elõtti és utáni 
vasárnapok hangulatát meghatá-
rozta, hogy sok család döntött 
úgy, elhozza megkeresztelni gyer-
mekét. Az ismerõs arcokon kívül 
olyan kisgyermekekkel is megis-
merkedhetett csoportunk, akik 
még éppen, hogy csak elkezdtek 
járni. Jó volt örülni azokkal együtt, 
akik már régebb óta velünk kezdik 
a hetet, a gyermek-istentisztelet 
rendszeres résztvevõi, az új csöpp-
ségek jelenléte pedig különösen is 
vidámsággal töltött el bennünket. 

Május 12-én Szarvasra tettünk 
egy kirándulást. Jutalomút volt ez 
azoknak, akik minden vasárnap, 
vagy csaknem minden alkalom-
mal eljönnek a templomba, gyüle-
kezeti közösségbe. A rövid buszo-
zás és megérkezés után az arboré-
tum fái alatt uzsonnáztunk, majd 
különféle csoportos játékkal töl-
töttük ki idõnket. Megtekintettük 
az Ótemplomot is, ahol nagyon 
színvonalas történelmi visszate-
kintést kaptunk. Ebéd után egy 
sétát tettünk a különleges fák kö-
zött, utána pedig még várt ránk 
egy háromnegyedórás hajóút a 
Körösön. A több mint 35 fõbõl ál-
ló csoport kifáradva, kipirulva, de 
szép élményekkel gazdagodva 
tért haza.

Reméljük, hogy következõ ta-
vasszal ismét eljutunk valamelyik 
közeli városba, azokkal együtt, 
akik szívesen hallgatják Isten igé-
jét, és megszentelik az ünnepna-
pot.

A nyári hetekben sem szûnik 
meg alkalmunk, hiszen – bár vé-
get ér az iskola – a lelki épülésre, 
felfrissülésre mindig szükségünk 
van; Urunk parancsa, hívása a 
szünidõben is érvényes.

SÁMUEL
HÍRADÓ

Szabad elgondolkodni…

Ismeretlen fekete bölcs írása
dél-afrikai fehér szomszédja ajtaján:
Mikor megszületek: fekete vagyok.
Mikor felébredek: fekete vagyok.
Mikor rosszul vagyok: fekete vagyok.
Mikor lesülök a napon: fekete vagyok.
Mikor fázom: fekete vagyok.
Mikor meghalok: fekete vagyok. De TE!

Mikor megszületsz: rózsaszín vagy.
Mikor felébredsz: fehér vagy.
Mikor rosszul vagy: zöld vagy.
Mikor lesülsz: piros vagy.
Mikor fázol: kék vagy.
Mikor meghalsz: lila vagy.
És még van képed engem színes
bõrûnek nevezni?

III. Országos
Evangélikus Találkozó

Orosháza, 2001. augusztus 18–19.
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Minden vasárnap délelõtt 10 órai kezdet- részletekkel is, s olyasmivel, ami a hívõ 
embert, vagy a keresõ embert foglalkoz-tel, este 18 órai kezdettel istentisztelet. A hó-
tatja, ugyanis a rövidebb istentisztelet nap elsõ vasárnapján mindig ünnepeljük az 
után ott lehet maradni a gyülekezeti te-Úr szent vacsoráját.
remben beszélgetni és közös imádságot Miért fontosak az istentiszteleti alkal-
mondani. Magányra panaszkodóknak, mak? Mert hit csak az igehirdetés hallásá-
önmagukat és az életben helyüket nem ból keletkezik! Tisztában vagyok azzal, 
találóknak különösen is alkalmas idõ-hogy a kövekbõl is utódokat támasztani 
pont ez a beszélgetésre. De nemcsak ma-tudó Isten Lelkét nem lehet templomfa-
gányosok, vagy helyüket nem találók, ha-lak közé zárni, és Õ ott mûködik, ahol 
nem az igében jobban elmélyedni vágyók akar, s úgy teremt hitet, ahogy neki tet-
figyelmét is szeretnénk ezekre az alkal-szik, de a magunk részérõl meg kell ad-
mak felhívni.nunk önmagunknak azt a lehetõséget, 

hogy a Lélek hitet teremtsen kiszikkadt 
Ifjúsági alkalmainklelkünkbe. A hit hallásból van – ezt nem 
Fontosságát kérdezniük sem kellene kisebb ember, mint Pál apostol jelentette 

azoknak, akik csak egy kicsi rálátással is ki. Ezért, ha nem veszünk részt az isten-
rendelkeznek, hogy milyen rettenetes ve-tiszteleteken, ha nem hallgatjuk Isten 
szélyek leselkednek ezekre az ún. „mai szent igéjét, akkor kitesszük magunkat 
fiatalok”-ra. Egy szóban kifejezve: az el-annak a veszélynek, hogy a mustármag-
züllés veszélye. Annak a veszélye, hogy nál is jóval kisebb hitecskénk teljesen el-
torz, mocskos lesz a beszédük, és fenye-párolog. Pedig az élõ hit: öröm, derû, erõ, 
getõ valóság a kábítószer, és éppen ezért a sugárzás, békesség, gyõzelem, a lélek 
bûnözés is; mindez a bölcs fiatalokat, egészsége! Ha valaki elveti magától ezt a 
vagy bölcs szüleiket arra kellene, hogy in-szent kincset, a hitet, akkor olyan, mint 
dítson, hogy minél többen bekapcsolód-aki a saját szemét szúrja ki, vagy teszi 
janak a gyülekezet ifjúsági életébe. Mert tönkre érthetetlen módon. Önmagának 
ez egy bizonyos védelmet, lelki támaszt, ellensége, aki az Isten kínálta kincset, a 
fényt, útmutatást jelenthetne az amúgy is hitet, az üdvösséget elveti.
a keresés lelki állapotában levõ fiatalok 
számára. Alkalmaink: minden szomba-Minden csütörtökön 18 órai kezdettel hét-
ton 16.30-tól a fiatalabb korosztály van köznapi istentisztelet a gyülekezeti teremben.
együtt, s minden szombaton 19.30-tól az Miért fontos a csütörtöki istentiszte-
idõsebb korosztály. Ugyancsak itt emlí-let? Mert az igeértelmezés, -értés részle-
tendõ, hogy minden vasárnap délelõtt 9 teibe tekintünk bele ilyenkor. A hallatlan 
órai kezdettel gyermek-istentiszteletet is fontosságú vasárnapi és ünnepi istentisz-
tartunk.teletek általában nagyvonalakban szól-

nak az ige diktálta legfontosabb dolgok-
Ribár Jánosról. Csütörtök este lehet foglalkozni a 

Gyülekezeti alkalmaink
a nyár hevében

ihenésképpen, szellemi-lelki felfris- (dr. Tomka Miklós), vallásfilozófiával Az ott töltött három nap mindezeken P sülésképpen vettünk részt felesé- (Mezei Balázs) és irodalomtudománnyal túl alkalmat adott találkozásokra. Vi-
gemmel azon a konferencián, melyet egy- foglalkozó egyetemi tanártól (ifj. dr. Fa- szontláttuk több volt évfolyamtársunkat 
házunk fiatal lelkészei számára szervez- biny Tibor), és persze lelkészektõl is. Két és más volt teológustársunkat, akik ma 
tek. Az evangélikus egyház nemrégen át- püspökünk is velünk tudott lenni egy es- már kollégák. Barátokat, akikkel igen rit-
adott új oktatási központjában, Révfülö- tén, egyházunk és teológiánk közállapo- kán találkozunk. Beszámolhattunk egy-
pön került erre sor, május 14–17. között. tairól beszélgethettünk velük. másnak szolgálatunk nehézségeirõl, örö-

Kényelem, nyugalom, teljes ellátás, Visszatértek azok az élményeink, ami- meirõl.
szép természeti környezet, ez adta a kül- kor az egyetemen egy-egy jó elõadás után S nem utolsósorban: jó volt néhány 
sõ keretet. Ezt volt hivatva megtölteni élénk vita bontakozott ki. Újra élveztük a napra kilépni abból a környezetbõl, ami a 
belsõ tartalommal az elõadások és áhíta- szellemi pezsgést, érdeklõdve figyeltük a lelkészi szolgálatunk állandó itthoni ke-
tok sora. nálunk jóval bölcsebb, olvasottabb, ta- retét adja, s jó volt némi kitekintést kapni. 

Tartalmas, szellemi felüdülést adó pasztaltabb lelkészkollégáink hozzászó- Köszönjük a lehetõséget!
elõadásokat hallhattunk szociológustól lásait, meglátásait. Nagy Ervin

Lelkészkonferencián jártunk

OLVASTUK…
Miniszterelnöki 

megnyilatkozás a katolikus 
konferencián

„Neveléssel
a boldogabb családért”

Magyarország a családot leginkább 
tisztelõ, leginkább fontosnak tartó 
népek sorába tartozik, s ezen belül is 
igen elõkelõ helyet foglal el – errõl Or-
bán Viktor miniszterelnök beszélt a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia legutóbbi háromnapos nemzetkö-
zi tanácskozásának zárónapján, Bu-
dapesten. A „Neveléssel a boldogabb 
családokért” címû konferencián a mi-
niszterelnök más országok – köztük 
az Amerikai Egyesült Államok – példá-
ját említve kijelentette, hogy amikor a 
magyar polgári kormány azt teszi, 
amit tesz, akkor igenis a történelem 
fõutcáján halad. Orbán Viktor hozzá-
tette: a világon mindenhol rájöttek ar-
ra, hogy a család szétesése nemzeti 
tragédiához vezethet. A kormányfõ 
véleménye szerint a válások magas 
száma ellenére Magyarországon az 
emberekben ott él a vágy, hogy csalá-
di kötelékben éljék le életüket. Kife-
jezte azon meggyõzõdését, hogy az 
elmúlt 30-40 év európai gondolko-
dásmódjának kiigazításában, a család 
helyének újbóli megtalálásában a ma-
gyaroknak is szerepük lehet. A jövõt 
illetõen, társadalmi vitát kiváltó téma-
ként említette meg a vasárnapi nyitva 
tartás ügyét, az abortuszkérdést, az 
iskolai hittan tanrendbe illesztését, 
valamint az egyházi házasságkötés ál-
lami elismerését. (mti)

Találkoz(z)unk augusztus 18-án!
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Orosháza értékeinek õrzése
Verasztó Antal könyve Veres Józsefrõl

Koszorús Oszkár:

eles lelkészeink elsõ vonalába tarto- magyar evangélikus lelkészi kar nevében igény. Az elkövetkezendõ munkák között J zik az 1879-tõl 1913-as haláláig Oros- az õ imájával indították útnak Torinóból napvilágot láthatnak jelenlegi lelkésze-
házán szolgált Veres József. Az iparos csa- Budapestre a nagy államférfi koporsóját. ink igehirdetései, esetleg kedvenc kutatá-
ládból származó ifjút kivételes tehetség- Verasztó az eseménytörténeten túl felvil- si területükrõl állíthatnak össze tanul-
gel áldotta meg az Isten, amit nem saját lantja a társadalmi hátteret, bepillantha- mánykötetet. Levéltárunkban is rengeteg 
elõrejutása érdekében kamatoztatott, fia tunk Veres szakirodalmi és egyháztörté- egyedülálló egyház- és várostörténeti do-
minden lépésével igyekezett egyháza és a neti, az evangélikus népiskolák és az kumentum van, alkalmanként ezekbõl is 
köz javát szolgálni. orosházi polgári iskolák érdekében kifej- közreadható értékes és érdekes váloga-

A most napvilágot látott kis könyvecs- tett maradandó munkásságába. tás. Azt kívánjuk, hogy a késõbbiekben 
ke a 150 éve született Veres József emléke Az Orosháza története iránt érdeklõ- megjelenõ minden füzet kézbevétele le-
elõtt tiszteleg. A kötet egy tervezett soro- dõk számára máig nélkülözhetetlen Ve- gyen olyan esemény, mint most Verasztó 
zat, az Orosházi Evangélikus Füzetek 1. szá- res József 1886-ban írott színvonalas és el- Antal Veres József-kötete.
ma, s ebben Ribár János esperes-lelkész mélyült könyve. A település aprólékos is-

Verasztó Antal:merete alapul szolgált neki arra, hogy a Ajtónyitás múltra és jövõre címmel köszön-
Elindult Orosházáról – Orosházára, képviselõházban felelõsséggel szóljon a ti a kiadvány fellapozóit. Verasztó Antal 
Orosházi Evangélikus Füzetek 1.tanügyrõl, az ipari és mezei munkások jól érezte, hogy az Elek László által köz-
Orosháza, 2001.helyzetérõl, a feszítõ szociális kérdések-zétett, Gyõry Vilmosról szóló munka után 
Orosházi Evangélikus Egyházközség,rõl.Veres Józsefnek kell következnie az oros-
52 lap + 13 melléklet. Ára 300 Ft.Ebbõl a kötetbõl és Verasztó elõzõ házi lelkészekrõl írandó monográfiák so-

könyveibõl (Az orosházi temetõk története; rában, nemcsak az évforduló miatt. 
Amint a szerzõ mondja, hogy „dicseke- Zomba és Orosháza kapcsolattörténete; Az 
désünk lehessen”. orosházi szárazmalmok, szélmalmok nyomá-

Találó a könyv címe: Elindult Oroshá- ban stb.) megállapíthatjuk, hogy a szerzõ 
szereti Orosházát. Évek óta kitartóan ku-záról – Orosházára. Veres itt született, csa-
tat egyházunk levéltárában is, szabad-ládjából elsõként a híres szarvasi fõgim-
idejét szellemi értékeink megõrzésének náziumban tanulhatott, majd Sopronban 
szenteli. Tudja azt, hogy egyetemes törté-és Halléban végezte el a teológiát, aztán 
nelmi ismereteink mellett a magyarság, a néhány év után hazatért. Nagy ívû pályát 
régió, sõt szûkebb pátriánk történetének futhatott volna be bárhol az országban. 
feldolgozása is szükséges. Tudja a régi Akkor, ha továbbra is a soproni fõiskola 
igazságot: csak azt szerethetjük igazán, tanára marad, s bizonyára akkor is, ha 
amit ismerünk.eperjesi vagy pozsonyi teológiai tanár 

Értékesnek tartjuk a kötetet azért is, lesz, vagy valamelyik nagyváros evangé-
mert új adalékokat tesz közzé Veres Jó-likus gyülekezetét pásztorolja. Kiemelke-
zsef családjának elõtörténetérõl, vala-dõ képessége, mozgékony szellemisége, 
mint felesége, Horpácsy Júlia famíliájáról munkabírása, bármely magas tisztségre 
is. A füzetben látható fotók jelentõs része hivatottá tette. Ezek helyett engedett a hí-
ismeretlen, eddig oldalági leszármazot-vó szónak, Torkos Károly eltûnése után 
taknál lappangott.az ország akkor legnépesebb magyar 

Azt sem hallgathatjuk el e könyvis-anyanyelvû evangélikus egyházát, szülõ-
mertetés kapcsán, hogy Verasztó Antal-faluját, Orosházát választotta. Aztán be-
nak ez a munkája az országos egyháztör-bizonyosodott, nem döntött rosszul, az 
téneti pályázaton harmadik díjat nyert, s orosházi ember életével érzelmi és tudati 
jó ha tudjuk azt is, hogy az ifjúságiak kö-közösséget vállaló, országosan is tisztelt 
zött az orosházi Száraz Csenge Balassa egyházi vezetõ, közéleti ember lett belõle.
Pál lelkészünk életpályájának bemutatá-Veres József elsõsorban lelkész volt és 
sáért elsõ díjat kapott. Mindkettõjüknek a békési egyházmegye esperese, ezzel a 
gratulálunk!szolgálattal teltek mindennapjai, virra-

A leendõ olvasóknak szeretettel aján-dattól lámpaoltásig. A füzet szerzõje rész-
lom Verasztó Antal újabb kiadványát az-letesen szól a politikus Veresrõl is, aki he-
zal a nem titkolt szándékkal: ismerjük lyi képviselõ-testületi munkáján túl 1884-
meg jobban Veres József esperes-lelké-tõl 1910-ig – egy ciklus megszakítással – 
szünk küzdelmekkel teli pályáját, merít-az orosházi választókerület országgyûlé-
sünk belõle erõt és hitet.si képviselõje volt. Szokták róla emleget-

Reménnyel teli szívvel várjuk az ni, hogy életének meghatározó eseménye 
Evangélikus Füzetek sorozat további da-volt az emigrációban élõ Kossuth Lajos-
rabjait. Évi két kötet az anyagi szorítások sal való találkozása. Késõbb az a megtisz-
között is megjelentethetõ, talán lesz rá teltetés érte, hogy az országgyûlés és a 

1000 Ft
1000 Ft
3000 Ft
500 Ft

2000 Ft
2000 Ft
1000 Ft
500 Ft

1000 Ft
500 Ft

1000 Ft
1000 Ft
2000 Ft

10000 Ft
1000 Ft
5000 Ft
1000 Ft
2000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
500 Ft

3000 Ft
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Tóth Sándorné
Kilián László és neje
Sin Ida (Gyõr)
Németh Bálintné
Bérczes Elemérné
Brebovszky Gyula (Budapest)
Gyuró Jánosné
Tompa Pál
Héjja Bálintné
Hajdu József és neje (Kardoskút)
Vidovenyecz Pálné
Szabó Jánosné
Kiss A. Sándor (Szeged)
Varga Lászlóné
özv. Iványi Béláné
Török Sándor (Franciaország)
Pataki Etelka
Györgyi István és neje
Pethõné Rácz Erzsébet (Budapest)
Bánki H. Jolán
Rédai Ilona
Szalay Judit
Iványi Lenke (Budapest)
Pusztainé Nagy Erzsébet
Héjjas Lóránt és neje
Szula István

KÖSZÖNJÜK! ISTEN ÁLDÁSA
LEGYEN AZ ADAKOZÓKON!

ADOMÁNYOK
HARANGSZÓ ÚJSÁGUNKRA

(2001. április 1.–2001. május 24.)

Kelj fel, és járj! [Mt 9,5]
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Dr. Kiss A. Sándor:

földi élet minden mozzanata, jelen- hogy kipihenjék addigi fáradalmaikat. A sége kezdettõl fogva a természettu- Tavasszal és õsszel a bennszülöttek kéz-
dományi törvények által megszabott ke- zel fogdossák össze a teljesen kimerült 
retek között folyik. Ez alól nincsen kivé- madarakat.
tel. A klasszikus értelemben vett „cso- Mózes, mint aki a fáraó udvarában 
dák” nincsenek és csak a természeti tör- nagy tudásra tett szert, ismerte ezt a ván-
vényeknek, az adott helyen és idõben va- dormadár-jelenséget, ezért mondhatta 
ló „véletlen” egybeesését fogadhatjuk el azt, hogy „estére” (talán inkább: hamaro-
„csodának”. A természeti törvényeket san) fürjeket kapnak. Ez a tudás volt az is-
nem mi, emberek hoztuk létre, ezek az is- teni csoda, amely az Úrtól van.
teni teremtés óta, azaz öröktõl fogva lé- A manna (2Móz 16,14–15). Reggel, har-
teznek, mi csak felismertük és alkalmaz- matszállás után „… ímé, a pusztának színén 
zuk azokat. apró gömbölyegek valának.” […] „Mózes pe-

Ezzel kezdtem az elsõ közleményt a dig monda nékik: Ez az a kenyér, melyet az Úr 
bibliai csodákról 1998 októberében (V. adott néktek eledelül.”
évfolyam 4. szám), de ezt a mostanit sem A manna arab szó. Ez a csodálatos ele-
kezdhetem mással. Ugyanis a természeti del és ennek mibenléte több száz évvel 
törvények õsidõk óta változatlanok. E fe- ezelõtti idõkig hiába izgatta a tudomány 
jezetben a zsidók pusztai vándorlásáról, embereinek képzeletét. 1823-ban német 
illetve az éhezéskor az égbõl pottyant für- botanikusok, majd 1929-ben a Jeruzsále-
jekkel és mannával való ellátásáról, majd mi Zsidó Egyetem tudósai vizsgálták 
a szomjazó népnek a kõsziklából való víz- meg alaposabban a helyszínen a manna 
fakasztásáról fogok beszélni. Ehhez – a mibenlétét.
Biblián kívül – felhasználtam Ponori A Sínai-félsziget nyugati oldalán ho-
Thewrewk Aurél „Bibliai csodák” címû nos tamariszkuszfa (Tamarix mannifera) 
munkáját. Míg Ponori az ateizmus és a ágai, egyes apró rovarok, tetvek szúrásá-
természettudomány oldaláról próbálja ra mézédes anyagot izzadnak ki, amely a 
megcáfolni azt, hogy „csoda” történt, ad- levegõvel érintkezve, a hûs hajnalokon 
dig én ennek ellenkezõjét teszem. A ter- laza szerkezetû szemcsékké sûrûsödik, 
mészettudományt hívom segítségül a és borsónyi, fehér, viasszerû anyagot ké-
bibliai „csoda” magjának valós voltuk pez. A hangsúly a laza (tehát könnyû, le-
alátámasztására. vegõs) szerkezeten van. A háromféle cuk-

A fürjek (2Móz 16,2–3). A pusztai ván- rot és némi gyantát tartalmazó gömböcs-
dorlás második hónapjában „… zúgolódék kék a fáról aztán lehullnak, s erõsebb szél-
Izráel fiainak egész gyülekezete Mózes és ben messze elsodródnak. Ez a manna jú-
Áron ellen a pusztában. S mondának nékik Iz- nius–július hónapokban nagy tömegben 
ráel fiai: Bár megholtunk volna az Úr keze ál- jelenik meg.
tal Égyiptom földjén, a mikor a húsos fazék Mannaesõ nálunk is elõfordult már. A 
mellett ültünk vala, a mikor jól lakhatunk vala tatár vagy kirgiz pusztákon honos man-

nazuzmó apró, de akár babszemnyi „da-kenyérrel; mert azért hoztok ki minket ebbe a 
ráját” a szél 1773-ban egészen a felvidéki pusztába, hogy mind e sokaságot éhséggel öl-
Nagypalugyáig sodorta. Az egykorú le-jétek meg.”
írások szerint az édeskés borsónyi „mag-És mondá Mózes (2Móz 16,8.13): „Est-
vakat” a földrõl és a fákról gyûjtötte össze ve húst ád az Úr ennetek, reggel pedig kenye-
a nép. A nagyobb mannadarabok már ret…” „És lõn, hogy estére fürjek jönnek és el-
Késmárknál lehullottak. Igaz, ez a manna lepék a tábort.” Ezt a Biblia késõbb még így 
nem azonos, csak hasonló, a Sínai-félszi-írja le: „És szél jõve ki az Úrtól, és hoza für-
geten találhatóval. Ez zuzmó, amaz pe-jeket a tengerrõl, és bocsátá a táborra…” (4 
dig fának a „termése”.Móz 11,31) Mi a fürjek megjelenésének 

Aki az Arab-félsziget e tájain jár, ma is természettudományos magyarázata? A 
találkozhat a beduinok által évezredek Biblia adatai szerint az egyiptomi kivo-
óta ismert mannával. Az lett volna a fur-nulás a tavaszi hónapokra esett, ez pedig 
csa, ha a zsidók nem lelnek rá. Mózes, a nagy madárvonulás ideje. Az ilyenkor 
mint tanult ember tudta, hogy mikor elviselhetetlenül forróvá vált afrikai terü-
„érik” a manna, s nyilván meteorológiai letekrõl – több vándormadár-fajjal együtt 
jelenségekbõl következtetett a megfelelõ – a fürjek is észak felé tartanak. A Vörös-
szél keletkezésére, amely magával hoz-tengeren való átrepülés után kimerülten 
hatja a mannát.ereszkednek le a Sínai-félsziget partjaira, 

Bibliai csodák
avagy „Nem mese ez, gyermek…”

A Bibliának azt a kitételét nem kell szó 
szerint érteni, hogy az ígéret már más-
napra beteljesedett, mint ahogy a szom-
széd Lajos bácsinak az 1930-as évekbeli 
elbeszélésében azt sem, hogy „… minap 
is az olasz fronton…”, mert a „minap” 
több évet jelentett. Itt pedig lehet, hogy 
pár napról volt szó, mint ahogy a meteo-
rológiai elõrejelzésnél is idõeltolódás le-
hetséges.

Víz fakad a sziklából (2Móz 17,3.6). A 
fürjcsapat és a manna nem pótolta a még 
ezeknél is fontosabb vizet. A pusztában 
pedig nincsen folyó és patak. A népnek 
nem volt vize és ismét zúgolódtak, mint 
korábban az élelemmel kapcsolatban tet-
ték. „… Miért hoztál ki minket Égyiptomból? 
Hogy szomjúsággal ölj meg minket…?” Mó-
zes az Úrhoz fordult, aki utasította: „… te 
sujts a sziklára, és víz jõ ki abból, hogy igyék a 
nép.”

Ezt azután pláne hihetetlennek gon-
dolhatnánk, de egy, a Sínai-félsziget an-
gol kormányzójának az 1930-as évekbõl 
származó naplójában ezeket jegyezte fel: 
„A sínai teveosztag néhány embere egy 
száraz völgyben állt meg, és ásni kezdett 
a sziklák lábánál összegyûlt durva ho-
mokban. A vízig akartak elérni, amely a 
mészkõsziklából szivárgott. Az emberek 
lassan dolgoztak és a szudáni õrmester 
így szólt: „Adjátok ide”. Ezzel elvette az 
egyik embertõl az ásót, és olyan ütemben 
kezdett el ásni, mint az az egész világ al-
tisztjének sajátossága, ha meg akarják 
mutatni az embereiknek, hogy mit tud-
nak, emellett feltett szándékuk, hogy azt 
legfeljebb két percig teszik. Egy heves dö-
fés a sziklát érte. A sima, kemény felület, 
amelyet a málló mészkõ mindig mutat, 
széttört, leesett. Ezzel szabaddá vált az az 
alatti lágy kõzet, amelybõl vastag sugár-
ban lövellt elõ a víz. A „megbabonázott” 
szudáni katonák „Nicsak: Mózes prófé-
ta” felkiáltással halmozták el az õrmeste-
rüket.”

A magyarázat az, hogy a mészkõszik-
lákat kívülrõl megkeményedett réteg bo-
rítja, míg alatta repedezettebb, likacso-
sabb a kõzet. A külsõ kéreg eltávolításá-
val a belsõ laza mészkõbõl, illetve annak 
repedéseibõl tör elõ a víz. A Mózes-féle 
vízfakasztás a sziklából is ezzel magya-
rázható.

Elõbbi példákból ismételten láthatjuk, 
hogy a bibliai „csodák” a természettudo-
mányi törvények szerint is valóban meg-
történhettek. E törvényszerûségek isme-
rete és azoknak a megfelelõ helyen és idõ-
ben való alkalmazása a „csoda”. Ennek a 
tudásnak az eredete Istentõl van. Mint azt 
is Istennek köszönöm, hogy ezt a kis is-
mertetést és más tudományos dolgozata-
imat megírhattam. Mert az Úr keze cso-
dásan mûködik.

g



Diakóniai
csendesnapok Orosházán

2001. április 27–29.
N

„Arra születni kell…” Most mégis annak az elõadásnak él-
ményét szeretném olvasóimmal megosz-
tani, ami engem különösen megérintett, s 

alóban, arra születni kell, hogy va- amelyben Huszár Istvánné, a nyíregyhá-V laki akár csak a legkisebb diakóniai zi ÉLIM otthon gyógypedagógusa videó-
feladatot szívvel-lélekkel, türelemmel, val színesítve számolt be az ott folyó pe-
szeretettel vállalja és teljesítse. dagógiai munkáról s szépen elrendezett 

Nem könnyû szolgálat, fáradságos és kiállításon mutatta be annak eredményét.
olykor talán hiábavalónak is látszik, még- „A folyamatos foglalkoztatás szemé-
is igen fontos, értékes és szükséges nem- lyiségfejlesztõ és megõrzõ hatása” – már 
csak azoknak, akik a segítséget, törõdést a cím sokat ígért!
kapják, hanem azoknak is, akik ezt a rá- Szakszerû irányítás mellett a különbö-
szorulóknak nyújtják, hiszen – bár köz- zõ módon – testileg vagy szellemileg – fo-
hely, de igaz – jobb adni, mint kapni. Az gyatékos gondozottak bámulatos dol-
örömszerzés már önmagában is öröm. gokra képesek. Igazán szép, ötletes apró-

Diakóniai csoportok szinte minden na- ságokat készítenek papírból, száraz vi-
gyobb gyülekezetben mûködnek, s éven- rágból, színes õszi levelekbõl, különféle 
te néhány alkalom adódik a találkozásra, magvakból és kavicsokból. Meglepõ kéz-
a tapasztalatok kicserélésére is. ügyességgel, aprólékos gonddal, össze-

Idén Orosházára hívogattuk mind- tört tojáshéjból kirakott mozaikképek, 
azokat, akik ezt a munkát mûvelik vagy hímzések, festett üvegképek tanúskod-
éppen szívükön viselik. Lelkes örömmel nak arról, hogy szorgalommal, odaadás-
készülõdtünk. sal az ember sok-sok rejtett képessége 

Hogy sokan, szívesen vesznek részt bontakozhat ki olyan mértékben, hogy 
egy-egy csendesnapon, azt máskor is, örömforrássá válhat mind alkotója, mind 
most is tapasztaltuk. Gyõrtõl Nyíregy- az abban gyönyörködõk számára. A kiál-
házán át Tótkomlósig, Fóttól Kistarcsáig, lított darabok minden szónál ékesebben 
sokfelõl érkeztek vendégek. A kétnapos bizonyítják, hogy nincs értéktelen, ha-
együttlét igazán tartalmas, értékes órák- szontalan ember. Isten a fogyatékos, sé-
kal ajándékozott meg mindannyiunkat. rült életnek is értelmet, tartalmat adhat, 

A lelkész-elõadók – Bohus Imre, Csiz- kegyelmével megerõsít és támogat min-
mazia Sándor áhítataikkal, igetanulmá- denkit, aki hittel, bizalommal fordul hoz-
nyaikkal, esperesünk, Ribár János az élet- zá. Megáld minden jó törekvést és meg-
út megismerésérõl tartott elõadásával – a adja a hûségesen végzett munka gyümöl-
két nap minden percét gazdag tartalom- csét.
mal töltötték meg. Ezek mindegyikérõl Erõt és biztatást jelenthet ez nemcsak 
külön-külön is jó lenne beszámolni. Mind a diakóniai szolgálatban, hanem életünk 
értékes útravalóval látta el a hallgatókat minden dolgában.

Fontos volt a számadó közgyûlés is, a 
Diakóniai Testvérközösség munkájának Fürst Enikõ
áttekintése.
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Talentumok
Hírek az evangélikus

iskola életébõl

Április 27-én Alan Brown és felesége, Ma-
linda, az ACSI (Keresztyén Iskolák Nem-
zetközi Szervezete) új magyarországi igaz-
gatója meglátogatta iskolánkat, ahol elõ-
adást is tartott „Az ideális keresztyén isko-
la” címmel. Az elõadás után megismerke-
dett iskolánkkal, s annak nevelõivel. A 
kedves vendégek találkoztak gyermekeink-
kel is, akik angol nyelvismeretüket felhasz-
nálva – ki-ki a maga szintjén – beszélgettek 
velük. Intézményünk hat éve áll kapcsolat-
ban az alapítvánnyal, négy éve pedig tag-
iskolája is vagyunk.

*

Április utolsó napjaiban tantestületünk két-
napos látogatásra utazott Nagyváradra, a 
Lorántffy Református Gimnázium meghí-
vására. Az iskola diákjai érkezésünkkor 
húsvéti mûsorral leptek meg bennünket, 
mely még saját nevelõiknek is meglepetés 
volt. Az elõadás lelki gazdagságról, mély 
hitrõl tanúskodott és példát adott. Délután 
a Református Egyetem bábcsoportjának 
tagjai József történetét adták elõ, mûvészi 
színvonalon. Vendéglátóink gondoskodtak 
szórakozásunkról is, így a kétnapos ott-tar-
tózkodásunkon megismerkedtünk Nagy-
várad nevezetességeivel, látogatást tettünk 
az evangélikus gyülekezetben is. Autó-
busszal kilátogattunk Félix-fürdõre, ahol 
sétát tettünk a patinás fürdõhely parkjá-
ban. Örülünk ennek a most formálódó test-
véri kapcsolatnak, mely mindkét iskolát, 
annak testületét és tanulói közösségét – re-
ményeink szerint – erõsítheti, formálhatja 
és áldássá lehet mindannyiunk számára.

*

Május 19-én 50 éves érettségi találkozóra 
gyûltek össze iskolánkban a hajdani evan-
gélikus gimnázium diákjai. Iskolánk és gyü-
lekezetünk nevében is köszöntöttük õket. 
Egy tanulónk szavalattal, néptáncosaink 
bemutatóval kedveskedtek nekik. Iskolánk-
hoz való hûségük és ragaszkodásuk példa-
ként állítható mai diákjaink elé. Kívánjuk, 
hogy még sok éven keresztül találkozhas-
sanak és örülhessenek egymásnak a hajda-
ni iskolatársak.

*

Május utolsó hetében lezajlottak a hagyo-
mányos tanévzáró vizsgák is. A 2., 4., 6. és 
8. évfolyamon tanuló gyermekeink széles 
körû ismeretekrõl tettek tanúbizonyságot. 
Fõleg a kisebbeknél volt sok az érdeklõdõ 
szülõ, de annak is örültünk, hogy a gyüle-
kezet tagjai közül többen meghallgatták 
õket. A tanévzáró vizsga – jóllehet csak jel-
képes – igen fontos számunkra, hiszen a 
hajdani orosházi evangélikus népiskolák 
gyülekezetet megmozgató eseményére 
emlékezünk ezzel.

Az iskolai híreket összeállította:
Jantos Istvánné igazgató és Nagy Sándorné igazgatóhelyettes

Egyházközségünk iskolája, az Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gim-
názium pótfelvételit hirdet négyosztályos, általános tantervû gimnáziumi 
osztályába a 2001/2002-es tanévre. Még néhány gyermek felvételére van le-
hetõségünk. Ebbe az osztályba azon gyermekek jelentkezését várjuk, akik 
még nem tudtak határozottan dönteni továbbtanulásukról. A gimnáziumi 
érettségi lehetõségét szeretnénk biztosítani számukra, s közben kialakul-
hat elképzelésük választott élethivatásukkal, illetve továbbtanulásukkal 
kapcsolatban. Az életre való félkészülésüket biztosítjuk testi-lelki és értelmi 
nevelésükkel egyaránt. Szeretettel várjuk mindazokat, akik nyitott szívvel 
iskolánkat választják, mind az általános, mind a gimnázium osztályaiba.

PÓTFELVÉTELI



Beszámoló
a konfirmációról
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yülekezetünkben június 9–10-én portban tartani a fiúk és a lányok számára G (szombaton és vasárnap) kerül sor a felkészítést? Nem tudom. Ez a gondolat 
a konfirmációi vizsgára és istentisztelet- is menet közben fogalmazódott meg ben-
re. A felkészítés tehát célegyenesébe érke- nem.
zett. Ahogy közeledünk a vége felé, már Az az érzésem, hogy iskolásaink szá-
bizonyos tapasztalatokkal gazdagabban mára ez a szó, hogy „konfirmáció”, egy 
írhatok mindarról, ami mögöttünk van. olyan jó bulit jelent, ami a hatodik osztály 

Lassan fölteszem, föltehetjük ma- során kihagyhatatlan, annak olyan tarto-
gunknak a kérdést: sikeresnek nevezhetõ zékaival, mint a közös éneklések, együtt-
volt-e? Hogyan tekinthetünk vissza erre a létek, no és persze fõleg a tábor. Önmagá-
bõ fél évre? A szép emlékek, élmények ban persze jó, hogy van egy ilyen közös-
megmaradnak akkor is, ha azt a követ- ségélmény, amit várnak, és amit örömmel 
keztetést kell levonnunk: nem jól csinál- élnek át. Csak azt nem tudom, hogy ép-
tuk. pen ezt kell-e gyülekezet elõtti vizsgával 

Kérdések, gondolatok vetõdnek fel és úrvacsorához bocsátással zárni.
bennem, a régiek mellé újabbak is fogal- Nem akarom elhallgatni azt sem, 
mazódnak. Ezeket szeretném az alábbi- hogy konfirmandusaink jelentõs része – 
akban megosztani. családi hátterüket tekintve – az evangé-

Elsõként: nem vagyok biztos abban, likus egyházhoz, a gyülekezeti élet egé-
hogy folyamatosan sikerült szem elõtt széhez felszínesen kapcsolódik. Az ilyen 
tartanunk a konfirmáció igazi célját, tehát körülmények között végezhetõ konfir-
a gyülekezet közösségébe való beépítést, mációi felkészítést inkább sorolhatnám a 
az önálló vallástételre segítést és az úrva- misszió, mintsem a gyülekezetépítés fo-
csorához bocsátást. Természetesen igye- galmába. Ezen a ponton egyfelõl az elvá-
keztünk minél többet beszélgetni az úr- rások, a szokás, másfelõl a valóság – távol 
vacsoráról és a gyülekezeti közösségrõl, vannak egymástól.
de félek, hogy nem tudtunk rá kellõ hang- Összegezve: bár a felkészítést lezáró 
súlyt fektetni. Ennek – véleményem sze- vizsga és a konfirmációi istentisztelet 
rint – objektív okai is voltak, vannak. még elõttünk van, már lehet egyfajta 

Aztán: nem vagyok biztos abban, számvetést tenni. Feleségemmel együtt 
hogy jó idõben végezzük a konfirmációi számunkra sok szép élményt hozott, és 
felkészítést. Hagyomány az, hogy elsõ- emberileg gazdagított, szakmailag azon-
sorban a hatodik osztályosok vesznek ban a magunk részérõl kudarcnak érzem. 
részt ebben. Nem tudom, nem késõbb Tehát úgy érzem, sok mindent máskép-
kellene-e. (Nem akarom elhallgatni azt a pen kellett volna csinálnunk.
tényt, hogy egyházi törvényeink szerint a Mindez bennünket arra ösztönöz, 
konfirmációi felkészítés a 12. életévüket hogy a továbbiakban is – más formában, 
már betöltött gyermekekkel kezdhetõ el! de jobban, felelõsebben – foglalkozzunk 
Lényegében ezt a törvényt megsértettük, azokkal, akiket konfirmandusként meg-
hiszen a csoport kb. fele nem volt még 12 szerettünk. Amely kapcsolatok eddig 
éves a tavaly novemberi kezdéskor, és épültek, azok épülnek-e, gazdagodnak-e 
lesz, aki még a konfirmáció idõpontjában tovább? Szeretnénk, ha így lenne. Kíván-
sem tölti be azt!) csian és reménykedve várjuk, hogy ezt 

Lehet, hogy jobb lenne hetedik-nyol- konfirmandusaink is így gondolják-e. S 
cadik osztályos korban (vagy még ké- hogy a gyülekezet is érzi-e szükségét 
sõbb?), és talán sokkal jobban meg kelle- mindennek.
ne nézni egyénenként, hogy ki érett rá, 
hogy kivel kezdünk el foglalkozni. To- Nagy Ervin
vábbá: lehet, hogy jobb lenne külön cso-

OLVASTUK…

Szó volt
a gályarabokról is

Hollandia továbbra is az egyéni elbírá-
lás elvét képviseli az EU-bõvítés kap-
csán, a munkaerõ-vándorlás kérdésé-
ben pedig Magyarország számára 
kedvezõ magatartást tanúsít – így 
összegezhetõ az Orbán Viktor és ven-
déglátója, Wim Kok holland minisz-
terelnök találkozóján megerõsített 
holland álláspont az európai integrá-
cióval kapcsolatban.
Több tagországtól eltérõen Hollandi-
ából nem váltott ki ellenállást a sza-
bad munkaerõ-vándorlás problemati-
kája – derült ki Orbán Viktor minisz-
terelnök kétnapos hollandiai látoga-
tásának nyitónapján. Orbán kétolda-
lú, majd plenáris megbeszéléseket 
folytatott a holland kormányfõvel Há-
gában. A tárgyalásokon fõként az Eu-
rópai Unió bõvítésének folyamatáról, 
a kétoldalú együttmûködés fejleszté-
sének lehetõségeirõl esett szó. A hol-
land kormányzat már korábban kinyil-
vánította, hogy támogatja Magyaror-
szág jelöltségét.
A magyarországi protestáns egyhá-
zak történetének egyik legfájdalma-
sabb fejezete: a gályarabok. A minisz-
terelnöki találkozót megelõzõen az 
Orbán Viktor vezette delegáció részt 
vett az egykori magyar protestáns gá-
lyarab lelkészek kiszabadításának, és 
megmentõjük, De Ruyter tengernagy 
halálának 325. évfordulója alkalmá-
ból rendezett megemlékezésen az 
amszterdami Újtemplomban. 1673– 
74-ben protestáns lelkészeket állítot-
tak hazaárulás és lázadás vádjával bí-
róság elé. A vádlottakat kivégez-ni 
nem merték, ehelyett börtönbe vetet-
ték, kínozták, éheztették õket, majd 
egy év után a még élõket gályarabok-
nak adták el.
Számos megjelent elõtt mondott be-
szédében a magyar kormányfõ felhív-
ta a figyelmet arra, hogy a holland ad-
mirális tette csak egyike a kétoldalú 
kapcsolatok történetét jellemzõ emlé-
kezetes eseményeknek. Köszönetet 
mondott a holland népnek az 1956-
os menekültek befogadásáért és a 
Magyarországnak nyújtott többszöri 
segítségért. A kormányfõ ugyanakkor 
arra is emlékeztetett, hogy a már léte-
zõ NATO-szövetségesi viszony és a 
néhány éven belül remélhetõ magyar 
EU-tagság nyomán folytatódik a jó 
kapcsolatok hagyománya. Látogatá-
sának befejezõ napján Orbán Viktor 
miniszterelnököt fogadta Beatrix hol-
land királynõ is.

(internet)

Szabad mosolyogni…

A rendõrség elkap egy kuruzslót, aki az örök élet tablettáit árulja.
– Mondja, ember, nem szégyelli magát? Így kijátszani az emberi buta-

ságot! Fogadjunk, hogy már nem elõször fülelik le emiatt!
– Bizony, nem – feleli a kuruzsló – elõször 1756-ban, aztán 1881-ben, 

azután 1958-ban, és végül most…
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z idõ sürgetésére fokozott erõvel kormány a szakiskolák számát és jelentõ- gyar gimnáziumok minél jobbak legye-A hangzik a régi felhívás, hogy a ma- ségét növelni igyekszik, ezt a programját nek. De az egészségesen átszervezett, 
gyar ifjúság menjen a gazdasági pályák- nem a gimnáziumoknak a bezárásával tisztább vérkeringésre gazdasági életben 
ra. Ez a felhívás helyes és korszerû, s csak kezdte el, sõt a szakiskolák felkarolásával sokkal több orvos, mérnök, pap, tanár 
örülni lehet annak, hogy ma már nem egy idõben az új gimnáziumok egész so- stb. helyezkedhetik el, és sokkal többnek 
hangzik el üres és alaptalan biztatás gya- rának a felállítását, illetve továbbfejlesz- a munkájára lesz szükség. Ha most már 
nánt. Inkább úgy hangzik, mint valóban tését tette lehetõvé. ehhez hozzátesszük, hogy az egyetemi 
követhetõ bölcs tanács, pályaválasztási A kultuszkormánynak ez az elgondo- ifjúság száma az utóbbi években (éppen 
útbaigazítás, amely felszabadított terüle- lása, hogy a szakiskolákkal egy idõben a az országgyarapodás idején) minden tu-
teket jelöl ki a magyar életépítés számára. gimnáziumok virágzását is lehetõvé te- dományágban megcsappant,  annyira, 
De ezt a felhívást nem szabad félreérteni. szi, egészen természetes. Mert a gazdasá- hogy néhol a kezdõ évfolyamokban már 
Nem azt jelenti ez, hogy most már az gi kultúra csak egyik része a mindent át- a nyolc évvel ezelõttinek a harmadrészé-
egyén és a társadalom életét kizárólag fogó teljes kultúrának, s mindkettõnek az re csökkent, s hogy a lelkészi és a tanári 
gazdasági életté kell tenni. Bármennyire egészsége csak úgy biztosítható, ha a gaz- pályára, de más értelmiségi pályákra is 
örvendetes is az, hogy mind több és több dasági élet megtisztulása és fellendülése valósággal csalogatni kell az ifjúságot, 
magyar ember jut levegõhöz, sõt kenyér- párhuzamosan halad egész életünk és akkor valóban helyesnek kell tartani a 
hez is a gazdasági életben, mégsem egész kultúránk megtisztulásával és fel- gyakorlati élet szempontjából is azt a kor-
mondhatunk le arról a követelményrõl, lendülésével. mányzati elõrehaladást, amely felállítja 
hogy a gazdasági élet fellendítése és a De ki is tudná elképzelni a magyar ugyan a szakiskolákat, de nem építi le a 
magyarság érdekeinek megfelelõ, terv- nép gazdasági talpra állítását a nélkül, gimnáziumokat.
szerû elrendezése is pusztán eszköz le- hogy ennek a népnek ne legyen a mainál. A magyar kultúrának ebben a bölcs 
gyen magasabb rendû célok szolgálatá- sokkal több orvosa, aki gyógyítással és bi- irányításában azonban bizonyára van 
ban. Olyan célok szolgálatában, amelyek zalmas tanácsadással, a hivatásának tu- még egy mélyebb belátás is, amely nem-
az örökkévalósággal kapcsolják össze az datára ébredt nemzet egész szervezetével csak a mai napnak a szükségeit mérlegeli. 
ember életét, amelyekért szenvedtek és és minden szükséges támogatásával Az új országépítés meggyõzõen hirdeti, 
véres áldozatokat is hoztak az egymást helyreállítja és megvédi a legszélesebb hogy „nem vagyunk kis nemzet”, de nem 
felváltó nemzedékek. E nélkül hiába fára- rétegek testi egészségét? A legnagyobb a számunknál fogva, hanem lelki fegyel-
doznánk akármilyen tökéletes gazdasági szabású gazdasági átszervezés és fellen- mezettségünk és kiválóságunk emel ki a 
rend kiépítésén. Mire elkészülnénk vele, dülés esetén is kiküszöb ölhetetl enül kisebb nemzetek sorából. Tehát ha az 
csalódva kellene látnunk, hogy nem so- szükség lesz közigazgatási tisztviselõkre. anyagi világban döntõ számunknál fog-
kat ér, mert minden emberi célszerûsége Természetesen olyanokra, akik tudják és va nem tartozunk a legnagyobbak közé, 
és külsõ tökéletessége mellett is hiányzik átérzik azt, hogy a közigazgatás van a akkor a világot rengetõ események ide-
belõle a tartalom, a lélek. népért és nem a nép a közigazgatásért. jén, amikor már eddig is egyik napról a 

Hogy ez a lélek el ne vesszen, hanem Szükség lesz tanítókra és tanárokra, s mi- másikra nálunk jóval nagyobb számú és 
minél mélyebb és átfogóbb legyen, ezért vel „a lelket meg nem ölhetik”, bármilyen sokkal gazdagabb nemzetek omlottak 
van továbbra is és talán még fokozottabb fejlõdés és fordulat esetén szükség lesz a össze, nemzetünk jövõjét és virágzását 
mértékben szükség arra a nevelésre, ame- lélek pásztoraira is. Kétségtelen, hogy az tényleg nem lehet pusztán az anyagi vi-
lyet kijelölt célkitûzése szerint a gimnázi- úgynevezett értelmiségi pályákon – a fel lág eszközeivel biztosítani, hanem elen-
um végez. „A gimnázium célja az, hogy a nem soroltakon is – a múlt és a jelen hi- gedhetetlenül szükséges, hogy a kultúrá-
tanulót vallásos alapon erkölcsös polgár- ányosságai elsõsorban a minõségnek a ja- nak minél több szálával, minél mélyebb 
rá nevelje, a magyar nemzeti mûvelõdés vítását sürgetik. Erre természetesen naiv és szélesebb meggyökereztetésével ka-
szellemének megfelelõ általános mûvelt- kísérlet volna az egyetemi tankönyvek és paszkodjunk bele a szellemi világ idõtál-
séghez juttassa, s az egyetemi és más fõis- jegyzetek súlyának a felemelése, mert itt ló értékeibe is. Mert a felfelé tekintõ lelki 
kolai tanulmányokra képessé tegye.” (Ál- ebbõl a szempontból az egész vonalon egység, épség és gazdagság túléli az 
talános Utasítások a gimnázium és leány- egy új lelkiségnek a céltudatos kialakítá- anyagi világ minden megpróbáltatását.
gimnázium tantervéhez. 7. l.) Ezt a neve- sára van szükség. Olyan új lelkiségnek a Ezért nem lehet elfogadható érvelés a 
lést módosíthatják a kor követelményei kialakítására, amely az értelmiségi pályá- magyar kultúrpolitikával és egyetlen új 
(leventeórák, gazdasági ismeretek, stb. kon többé-kevésbé kötelezõ nélkülözé- gimnázium létesítésével szemben sem az 
bevezetése), de fölöslegessé nem tehetik, sek közt sem pusztán a munkabérnek a a különben helyes és korszerû kívánság, 
sõt még az is megbosszulná magát, ha a hogy az ifjúság egy részét irányítsuk a mennyiségét tekinti problémának, hanem 
jelentõségét próbálnánk csökkenteni. Ez gazdasági pályákra a szakiskolákon ke-a fizetésért végzett saját munkájának a 
a józan megfontolás lehet a magyarázata resztül. Mert a magyarságnak át kell ven-minõségét is. Mivel ez az értelmiség a gim-
annak a ténynek, hogy a gazdasági pá- nie a hatalmat a gazdasági élet irányításá-náziumokból kerül ki, ezért ebben a do-
lyák felkarolása idején, mikor a kultusz- ban, de úgy, hogy ezt a hatalmat a maga logban az elsõ parancsolat az, hogy a ma-

Szükséges-e az evangélikus gimnázium?

Szeretettel adjuk közre a „Keresztyén Igazság” címû folyóirat 1941. augusztusi számából Szíjas Pálnak, az evangélikus gim-
názium egykori tanárának cikkét. A 60 évvel ezelõtt megjelent írás gondolatai a ma emberéhez is szólnak. Érdekes hasonló-
ságot fedezhetünk fel az egykori, s a mai társadalmi háttér és politikum között. A címben megfogalmazott kérdésre egyér-
telmûen tudunk válaszolni az érvek elolvasása után egykor is, ma is. Igen, Orosházán szükség van evangélikus gimnáziumra. 
Az írást felkutatta és hozzánk eljuttatta: Csepregi Béla nyugalmazott evangélikus lelkész, aki orosházi családi kötõdése mi-
att is szívén viseli az újonnan indított evangélikus gimnázium sorsát.



tisztán felismert hagyományainak és iga- tat azon a tényen, hogy ezek az iskolák Az orosházi evangélikus gimnázium 
zi, õsi kultúrájának a szellemében tudja erõs várai voltak a magyar kultúrának, és világosan látja, hogy evvel a magyar jö-
gyakorolni, folytonosan Isten és a törté- nem húzza keresztül azt az igazságot võvel az õ saját sorsa a legszorosabban 
nelem elõtti felelõsséggel. Ennek a követ- sem, hogy a kultúra áldásaiból egyetlen összefügg. Ez a felismerés azonban most 
kezménynek megfelelõ nevelési célt ki le- nemzetiséget sem szabad kizárni. De már túlterjedt Orosháza határán, s a vi-
het tûzni a szakirányú középiskolák elé azért négy évvel ezelõtt már az egyház és szonyokkal ismerõs és egyházunk s nem-
is, és azok folytonosan kiegészülõ szerve- a magyar kultúrpolitika is másképpen zetünk sorsát szívükön viselõ magyar 
zettségükkel, a középiskolai nemzetne- gondolkodott, mint a régi liberális világ- emberek mind határozottabban érzik és 
velésbe való beilleszkedésûkkel a szak- ban. Igyekezett kielégíteni a nemzetisé- mondják, hogy az orosházi gimnázium 
képzés mellett ezt a magasabb rendû célt geket, de a magyarságot sem hanyagolta kifejlesztése,  illetve  kifejlõdésének  a 
is kiválóan szolgálhatják. De azért a nem- el. Így történt, hogy négy évvel ezelõtt a megengedése szükséges, sõt sürgõs fela-
zet egész életét formáló, olykor talán át is budafoki premontrei gimnázium meg- dat, mert ez az iskola minden idõben fon-
formáló értelmiségi réteg, részben még a alapításával egy idõben létrejött az oros- tos helyen lehet erõs szellemi vára a ma-
gazdasági élet szervezõi és irányítói is házi evangélikus gimnázium is. gyarságnak.
(gondoljunk a mai gazdasági életben nél- Ez a legfi atala bb gimná ziumu nk 
külözhetetlen mérnöki pályára!) megmá- szükséges voltát életképességével bizo-
síthatatlanul a gimnázium nevelésén nyította be. Minden államsegély nélkül, 
mennek keresztül. És végzetes hiba len- az orosházi gyülekezet (évi 1000 P) és a 
ne az, ha nem nevelnénk ilyen értelmiségi község (évi 5000 P) támogatásából áll 
réteget az ország minden vidékén, de leg- fenn ez az intézet és az orosházi és kör-
fõképpen a színmagyar vidékeken, ami- nyéki evangélikusság mind jobban kezdi 
lyen Orosháza és környéke is. Mert a ma- megérteni, hogy mit jelent ez az iskola az 
gyarság számára újabb veszedelmet je- egyháznak, de örömmel könyvelhetjük 
lenthetne az, ha a gazdasági életnek egy el, hogy az iskola felvirágoztatásáért re-
idegen fajtól való megtisztítása közben formátus és katolikus emberek is min-
elfelejtené kellõ számban megszállni és a dent elkövetnek, mert tudják, hogy mit 
nemzeti kultúrával mélyen átitatott em- jelent ez az iskola az egész magyarság 
berek által biztosítani az értelmiségi pá- számára. Azt jelenti, hogy gimnáziuma 
lyákat, s miközben megtanulná a keres- van több mint ötvenezer magyar ember-
kedelmi élet s a szakszerû gazdálkodás nek (Orosháza és közvetlen környéke), 
csínját-bínját, és a földjén talán kétszer akik közül a túlnyomó többség nem tud-
vagy háromszor annyit termelne, mint na annyit áldozni, hogy akármilyen te-
eddig, néhány évtized múlva mégis hetséges és tanulni vágyó gyermeket ide-
újabb területen elkövetett hibákért kelle- gen városban iskoláztasson. Az orosházi 
ne lakolnia. gimnázium pedig egyik fontos és kor-

Ezeknek a hibáknak egy része már ré- szerû feladatának éppen azt tekinti, hogy 
gi keletû és közismert, a felhánytorgatása az értelmes orosházi parasztság tehetsé-
is csak közhelyeknek az ismétlése lehet, s ges gyermekeit, a magasabb kultúra át-
csupán az lenne a szomorú, ha e gyakori adása révén, népünknek hivatott vezetõi-
ismétlésbõl sem tanultunk volna. Köztu- vé tegye, avval az állandó intelemmel, 
domású, hogy a liberális világban legjob- hogy családjukat és származásukat soha 
ban felszerelt iskoláinkat nem a magyar se szégyelljék és a beteges úrhatnámságot 
vidékekre építették, az alföldi, ellenzéki- meg ne tanulják. Evvel a nyíltan hirdetett 
eskedõ és a saját hazájában megbízhatat- és példaadóan megerõsített tanításával 
lannak tartott magyarságról meg ezen a az orosházi gimnázium a paraszti életfor-
téren is megfeledkeztek. Így állhatott elõ ma megbecsülésére nevelt a középosz-
az a különös helyzet, hogy a történel- tályt éppen hogy, mint a parasztságot. Te-
münkben különben oly emlékezetes, de hát fölösleges azoknak az aggodalma, 
csupán tízezres lélekszámú és kevert la- akik, attól tartanak, hogy az orosházi 
kosságú Kõszegnek három gimnáziuma gimnáziumon át alkalmatlan és nem kí-
(az egyik honvéd nevelõintézet) van, a vánatos elemek kerülnek fel a középosz-
környékén szintén kevert lakosságú Sop- tályba, s hogy ez az iskola paraszti mun-
ronnak öt gimnáziuma és egy katonai kö- kára való gyermekeket fog elcsábítani az 
zépiskolája van (a tanítóképzõrõl és az eke szarvától, hogy aztán esetleg semmi-
egyetemi fakultásokról nem is beszélve), nek se legyenek jók, se úrnak, se paraszt-
míg a Kõszegnél háromszor nagyobb és nak. Ellenkezõleg: a gimnázium tanári 
színmagyar Orosházán öt évvel ezelõtt kara részben megszervezõje volt és majd-
még nem volt gimnázium. Ezért a helyze- nem teljes egészében elõadója az orosházi 
tért nemcsak a liberális állam kultúrpoli- evangélikus népfõiskolának is, amelyen 
tikája felelõs. A mi evangélikus egyhá- minden fizetés nélkül, önzetlen lelkese-
zunk sem igen ügyelt erre a szempontra. désbõl és szeretetbõl arra tanítja az eke 
Az evangélikus gimnáziumok elhelyez- szarvánál maradó parasztságot, hogy 
kedése az országban szintén nem mond- mûvelje magát, de ugyanakkor feltétle-
ható minden tekintetben kedvezõnek, nül ragaszkodjék a földhöz, mert a mû-
mert az orosházi gimnázium megalapítá- veltség meg a gazdálkodás megférnek 
sa elõtt szinte mindegyik gimnáziumunk egymással, sõt éppen a „mûvelt paraszt” 
nemzetiségi, illetve kevert lakosságú vi- lesz ezen a földön a magyar jövõnek leg-
déken volt. Ez természetesen nem változ- fõbb emberi biztosítéka.
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Gyülekezeti névtár
– kéréssel

Kéréssel fordultunk a gyülekezeti ta-
gokhoz: egyházi törvényeink értelmé-
ben gyülekezeti névtárat alakítottunk 
ki, ami azt jelenti, hogy újra pontosan, 
vagy megközelítõleg pontosan – név 
szerint – kell regisztrálni egyházközsé-
günk tagjait. Korábban is létezett ún. 
gyülekezeti nyilvántartás, de az a régi 
kartonrendszer az idõk folyamán – el-
sõsorban technikai értelemben – el-
avulttá vált. Elhasználódott, valamint 
formailag is elavult, de tartalmi vonat-
kozásban sem felelt meg a mai élet 
követelményeinek.
Ezért új kartonformát alakítottunk ki, 
és ettõl az esztendõtõl kezdve újra le-
het mindenkinek kartonja, szükséges 
információkkal kitöltve. Eddig mint-
egy 300 testvérünk kérte a névjegy-
zékbe, vagy másképpen nevezve, az 
új névtárba való felvételét. Ez a szám 
természetesen csak alig 10%-a azok-
nak, akik az aktívnak tekinthetõ egy-
házközségi tagok közé soroltatnak, 
ezért is kérünk mindenkit, akit eddig 
még nem írtunk vagy nem vettünk fel, 
jelentkezzen a Hivatalban és kérje a 
regisztrálását.
Ezzel a módszerrel is szeretnénk meg-
könnyíteni a gyülekezeti tagok megis-
merését, számontartását, hiszen ilyen 
nagy létszámú gyülekezetben segít-
ségre van szükségünk az áttekintés 
érdekében. Tehát kéréssel fordulunk 
a testvérekhez, mindenki regisztrál-
tassa magát – ha lehetséges – még 
ebben az esztendõben.
Gyülekezeti tagsági könyv: az ötlet 
még csak felvetõdött, de nem elve-
tendõ elképzelés. Többszörös érte-
lemben is segítség lenne: így bárki 
könnyebben tudná figyelemmel 
kísérni az egyházi támogatás évi befi-
zetésének a tényét. Ez az ötlet azon-
ban még kiforratlan, csak a felvetés 
szintjén létezik.

Kelj fel, és járj!
[Mt 9,5]
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Alapítványtételi 
fogalmazvány

Dr. Hajdú Erzsébet és dr. Hajdú Mihály édesanyjuk, Ravasz Er-
zsébet születésének 100. évfordulójára, az Orosházi Evangélikus 
Általános Iskola és Gimnázium javára 200 000 Ft, azaz kettõszáz-
ezer forint összegû alapítványt tesz az alábbi feltételek mellett:

1. Az alapítvány elnevezése: „Ravasz Erzsébet Helyesírási Alapít-
vány”.

2. Az alapítvány közérdekû és nyitott.
3. Az alapítványi összeg meghatározott idõre lekötött kamato-

zású, de a kamatok elégtelensége esetén a tõkét is fel lehet hasz-
nálni, az alább meghatározott módon.

4. Minden év március elején a 6. osztályos tanulókkal helyesírá-
si dolgozatot kell íratni, s a legjobb eredményt elérõ kapja a jutal-
mat, az alábbiak szerint.

5. 2002. márciusában, a mindenkori igazgató által meghatáro-
zott napon és módon a nyertes 20 000 Ft, azaz húszezer forint ösz-
szegû jutalmat kapjon. Ezt az összeget részben a kamatból, kiegé-
szítésképpen pedig a tõkébõl kell fedezni.

6. Minden évben annyi százalékkal kell növelni a jutalmat, 
amennyi az elõzõ évi infláció mértéke volt, illetve ezer forintra kell 
felkerekíteni a kiszámított összeget. Tehát ha 2002-ben az éves in-
fláció 8% körül lesz, akkor a jutalom 2003-ban 22 000 Ft legyen. 
Amennyiben az elõzõ évi infláció csupán 4% volt, akkor a jutalom 
21 000 Ft legyen! Természetesen a 10%-ot meghaladó infláció 
esetében a jutalom akár 23 000 vagy 24 000 Ft is lehet. A kamatok 
a tõkébõl egészítendõk ki a megfelelõ összegre, s így tíz-tizenkét 
esztendõ alatt fokozatosan a tõke is kiosztásra kerül, ha hozzájáru-
lások nem történnek. Amennyiben az utolsó évben a jutalom a tel-
jes tõke felhasználásával sem érné el a 10 000 Ft-ot, az elõzõ évit a 
tõke teljes összegével meg kell növelni, s ezzel az alapítvány és a ju-
talmazás megszûnik.

7. A tollbamondás szövegeit az alapítók 15 lezárt borítékban 
mellékelik, s azokból évente egyet sorsolással kell felbontani. A ja-
vítás a mindenkori helyesírási szabályzat alapján történjék, tehát a 
borítékba helyezett szöveg helyesírása csak tájékoztató jellegû. 
Amennyiben az alapítvány túléli a ma reálisnak ítélt 15 esztendõt, 
új szöveg összeállításáról a mindenkori igazgató – az osztályt ta-
nító tanár közremûködésének mellõzésével – gondoskodjék.

8. Jutalomosztáskor – az igazgató belátása szerint – az iskola 
vagy az osztály közössége elõtt az alábbi szöveg olvasandó fel: 
„Két orosházi pedagógustestvér édesanyjuk, Ravasz Erzsébet szü-
letésének 100. évfordulójától kezdve azzal a céllal ajándékozza 
meg a legjobb helyesíró 6. osztályos tanulót, hogy mindannyian 
emlékezzenek arra az idõre, amikor a legtöbb orosházi gyermek 
számára 12 éves korban ért véget a tanulás lehetõsége, s bármi-
lyen jó helyesíró is volt (különösen, ha lány volt), nem tanulhatott 
tovább.”

Összeállította: Pleskó Józsefné

NÉPEGYHÁZI HÍREK

KERESZTELÉSEK (3 éven aluli gyermekek)
Németh László és Horváth Hajnalka leánya

TÍMEA 2001. április 15.
Rédei Sándor és Helle Zsuzsanna leánya

BOGLÁRKA 2001. április 22.
Bojtor István János és Seben Zsuzsanna fia

GELLÉRT BRÚNÓ 2001. május 5.
Varga Zsolt és Dénes Ildikó leánya

LÉDA 2001. május 5.
Sebesi Károly és S. Kiszely Katalin fia

KÁROLY 2001. május 5.
Burián Tamás és Szabó Magdolna fia

ZSOLT 2001. május 6.

ISTEN ÁLDÁSA LEGYEN A GYERMEKEKEN
ÉS CSALÁDJUKON!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Jantos Attila és Jebuszek Andrea 2001. május 4.
Zsarnai Csaba és Somogyi Katalin 2001. május 5.

ISTEN VEZESSE ÉS IRÁNYÍTSA ÕKET ÉLETÚTJUKON
ÉS SEGÍTSEN MEGTARTANI FOGADALMUKAT!

TEMETÉSEK (2001. április 1.–2001. május 25.)
Gombkötõ Józsefné (Szikora Julianna 91) · Gombkötõ Lajos 
(95) · Hegedüs Ferencné (Bor Katalin 65) · Nyerges Pál (49) 
· Tóth Ferencné (Ádász Rozália 77) · Csökõ Alexandra 
Anita (28 napos) · Zalán Pálné (Csizmadia Gizella 85) · özv. 
Dénes Sándorné (Csiszár Erzsébet 88) · Kondacs István (68) 
· Szabó Istvánné (Guba Erzsébet 75) · Botka Béláné (Berta 
Julianna 90) · Szász Gyöngyi (50) · Szász Jánosné (Torda 
Molnár Ilona 78) · Hajdu Lajos (73) · Juhász Sándorné 
(Dénes Anna 81) · Alács Pálné (Sipos Julianna 64) · Horváth 
Katalin (36) · özv. Baranyai Ferencné (Zábrák Erzsébet 87) · 
Szemenyei Kálmán (76) · Sándor Ferenc (75) · Zalai 
Erzsébet (57) · Szemenyei Mihályné (Joós Ilona 89) · Király 
András (78) · Éliás Pál (82) · Vecseri Józsefné (Torda-Molnár 
Ilona 84)

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

Ha újra itt a nyár… címmel a Harangszó elõzõ számában már hírt adtunk nyári alkalmainkról, most kis változtatással, de komoly hívogató 
szándékkal álljon itt ismét mindaz, amit a fiatalok, tizenévesek számára készít gyülekezetünk.
Idén is rendezünk kántorképzõt, július 15–28-ig. Jelentkezni és a feltételekrõl érdeklõdni a lelkészi hivatalban lehet. Bár minden hirde-
tésben június 2-a a jelentkezési határidõ, még utána is elfogadunk jelentkezéseket. A megszokott idõbeosztású tanfolyamon (mely fúvós 
szekcióval bõvült) egy amerikai házaspár is szolgál majd, akik fõként a gyermek-bibliakör vezetését vállalták. Ezért kérünk már most min-
denkit, aki szeretne rész venni – akár külsõsként is –, jelezze!
Július 29.–augusztus 4. között kerékpáros ifjúsági tábort szervezünk Õrimagyarósdra. A részvételi díj kb. 3500 Ft-ra módosult, mi-
vel mind az Országos Egyház, mind saját gyülekezetünk – fontosnak tartva ezt a hetet – anyagiakkal is támogatja a csoportot. Az Ifjúsági és 
Sportminisztériumtól pedig 200 000 Ft-ot nyertünk, pályázat útján. (Ezért külön köszönet Szárazné Kõrösy Editnek!) E táborra a tavaly kon-
firmáltak és az idõsebbek jelentkezését várjuk.
S ami ebben az évben különösen is fontos számunkra: az evangélikus találkozón (augusztus 18-án este) utcamissziós koncertet szeret-
nénk adni a pilisi Izsóp együttessel. Aki vállalja az idõigényes felkészülést, és szívesen énekelne az ifjúsággal, mindenképpen jelezze!     (SK)
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