
…töltött káposzta nélkül” – mondta kissé
zavartan nevetve egy „spontán” riportalany,
hogy a kádári késő szocialista marketing
reklám& lmje a többi megrendezett válasz-
adóval a budapesti Corvin Áruház nélkü-
lözhetetlensége felé terelje a közhangulatot,
és ezzel együtt hosszú évtizedekre az én em-
lékeimbe is beleégesse ezt a kissé bugyuta
klipet. Persze hol van már azóta a klasszikus
Corvin Áruház – kérdezhetjük, miközben
azt látjuk, hogy újabb és újabb szükségsze-
rűségek is feltűnnek. Feltűnnek… kezdve
Kevinnel, a elnyűhe-Reszkessetek betörők!
tetlen &gurájával, a hipermarketek akciós
polcain már októberben feltűnő, a Merry
Christmas piros-zöld feelingjét árasztó fel-
szereléseken át az összes lehetséges kivilágít-
ható épületelem idegesítő, színes vibrálásá-
ig. Elmerengünk az élet változandóságán,
miközben kissé rezignáltan állapítjuk meg,
hogy legalább a karácsony örök, meg eset-
leg a töltött káposzta.

Hogy mitől karácsony a karácsony? So-
kan azt hiszik, az határozza meg, hogy ép-
pen mi az aktuális közhangulat, divat… a
legújabb trend, hogy percekig megjegyzett
Facebook-bölcsességek felcsillanó elméi
milyen briliánsnak tűnő mondatokat fabri-
kálnak lájkvadász motivációjuknak enged-
ve. És a megfelelőnek tartott vezérelv kere-
sése közben hangulatosan ide-oda tekint-
gető, kellékeket, hangulatokat mazsolázó
világra, országra, társadalomra a valóság
néha durván, saras cipővel rárúgja az ajtót.
Hogy mondjuk egyébként a szomszéd or-
szágban háború dúl. Hogy égbe szöknek az
árak. Hogy természetesnek vett dolgokat

hiába keresünk benzinkutakon és áruházak
polcain. Hogy a karácsonyi csúnya pulcsi
nem vicces divatcikk, hanem „muszájru-
ha”, mert hidegebb van otthon, mint tavaly
volt. Akkor most mitől is van karácsony?
Lesz egyáltalán? Kicsit riadtan, kicsit
frusztráltan, kicsit kényszeredetten próbál-
juk megadni a választ – „persze, hogy lesz”
–, de érezzük, hogy valahol nem őszinte az a
magabiztosság, amivel próbálunk az isme-
retlen holnap félelme fölé emelkedni.

Pedig a karácsony pont erről szólna.
Hogy az éjszaka sötétjében a világba érkező
isteni szeretet úgy formálja át az életünket,
hogy az éjszaka nem valami félelmetes, is-
meretlen idő, ami a bizonytalan holnapnak
fogja átadni a helyét. Karácsony éjszakája
az az éjszaka, amely idestova kétezer éve ra-
gyog úgy, hogy a & zikai sötétség elveszíti ri-
asztó, rémítő erejét… mert ugyan mitől
féljünk, ha az Isten egészen közel jött hoz-
zánk, személyesen érkezve életünkbe? „Itt
vagyok veled” – üzeni az ünnep Jézus jelen-
létét mindenki számára. Nagy kérdés, hogy
a karácsonyra aggatott kézzelfogható és lát-
hatatlan lelki dekoráció kavalkádjában
meglátja-e, meghallja-e az ember az igazán
fontos dolgokat? Nagy kérdés, hogy ami-
kor valami miatt nincsenek meg a szüksé-
gesnek tartott kellékek, akkor a hiányuk
vagy ideges keresgélésük nem vonja-e el a
& gyelmet arról, aki a főszereplője karácsony
ünnepi napjainak?

Ha a felemlegetett régi reklám első, kis-
sé zavarban lévő válaszadója spontán be-
mondta volna, hogy „…Jézus nélkül”, nyil-
vánvaló, hogy fennakadt volna az aktuális
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AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA

„Nincs karácsony…

Mindenkinek áldott karácsonyt és egészségben, örömökben
gazdag új évet kíván az Orosházi Evangélikus Egyházközség!

ideológia szigorú rostáján, s a felvétel olyan
gyorsan semmisült volna meg, amennyire
gyorsan csak lehet. De tegyük szívünkre a
kezünket: ha nem is ideológiailag, de az ak-
tuális értékrend felsőbbrendűen lehengerlő
okosságának mértéke szerint nem lenne
manapság is köznevetség tárgya egy ilyen
válasz? Jézus? Ugyan kérem, a 21. század-
ban, korunk számtalan kihívásának szorí-
tásában, a fenntartható növekedés és a glo-
bális felelősség összetett problematikájának
megoldási kísérletei közepette?

De talán amikor ebben az évben szem-
besülnünk kellett azzal, hogy mindaz, amit
állandónak, megváltoztathatatlannak tar-
tunk, egyszeriben teljesen bizonytalanná
lesz, érdemes lenne nagyon egyszerűnek és
őszintének lennünk azzal kapcsolatban,
hogy mitől is karácsony a karácsony. Mert
mi is az, amit ünneplünk? Hogy kaptunk,
hogy megajándékozottak lettünk, hogy
nem magunkra hagyottan, sorsszerűen há-
nyódó módon várjuk életünk véletlenjeit,
hanem – amint az ószövetségi próféciák ne-
vezik a megszületendő messiást: Immánuel
– hogy velünk az Isten. Nincs karácsony?
Dehogyisnem van! Betlehem éjszakája óta
mindig és mindenhol. Az ünnep fénye,
ajándéka, ünnepi asztala, gyülekezeti kö-
zössége csak túlcsordulása annak az öröm-
nek, ami a szívben van. Ha a szívben nem
az áldással elhalmozó Isten öröme van, az
ajándék kényszeredett kiadás, az ünnepi
asztal feszengő rokonvizit, a szentesti temp-
lom fagyoskodó megfelelés öreganyám kí-
vánságának. Ha a szív megtelik a minden
jóval érkező Jézus örömével, fordulhat bár-
hogy a világ: karácsony a legbékésebb, leg-
boldogabb ünnep lesz.

ÖRDÖG ENDRE
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E ste hatkor bekapcsoltam a harangot.
A járvány idején visszavezetődött a

„vecsernyére húzás”, ahogy a régi öregek
mondták egymásnak. Felkapcsoltam a fé-
nyeket is az oltáron és felléptem a lépcső-
kön. Fennhangon mondtam az imákat an-
nak ellenére, hogy egyedül voltam. A bete-
gek imájával kezdtem. „Könyörülő Iste-
nem! Irgalmas Mennyei Atyám! A mélység-
ből kiáltok hozzád. Nagy nyomorúságom-
ban téged hívlak. Halld meg, ó, Uram az én
kiáltásomat és könyörülj rajtam! Szabadíts
meg szenvedésemtől! „Gyógyíts meg en-
gem, Uram, hogy meggyógyuljak! Szaba-
díts meg, hogy megszabaduljak! Te látod az
én vergődésemet, Uram…” „Blaaa-blaaa-
blaaa…” És itt meg is akadtam. Egy kicsit
elbizonytalanodtam. Folytassam vagy sem.
Megfordultam.

Az ördög az orgonista helyén terpeszke-
dett. A patái a kottatartón. Papocska, pa-
pocska… te olyan végtelenül naiv vagy. Szí-
vem szerint azt mondanám, már ha lenne
szívem, hogy szánalmasan naiv és ostobán
hiszékeny vagy. Mondd, te tényleg azt hi-
szed, hogy van ennek értelme? Nap mint
nap bejössz ide, felkapcsolod a harangot,
mint valami ördögűző masinát, aztán be-
kapcsolod az oltárvilágítást, mintha a go-
nosz félne néhány harmincas égőtől, aztán
fennhangon felolvasol néhány ötszáz évvel
ezelőtt megfogalmazott imádságot, és azt
hiszed, mindez majd felszáll a mennybe, és
az öregúr, akit ti olyan nagyon tiszteltek,
majd meghallgatja, megsimogatja a fejete-
ket és megsajnál. Azt várjátok, hogy hol-
napra az angyalok elvigyék a koronavírust
és minden olyan szép és meghitt legyen,
mint előtte. Aztán büszkén feszítenél a pa-
lástban, mondván, a mi érdemünk, hisz’ ki-
imádkoztuk az ellenszert. Nevetségesek
vagytok. Szerintem az imáid még a padlásig
sem jutnak fel. Pedig itt szép nagy padlás
van. Csalódottan tettem le az énekesköny-
vet az oltárra. Egy pillanatra olyan érzésem
volt, mintha a hitemet tettem volna le.
Nem tudom, meddig jutnak fel az imádsá-
gaim. Így igaz. Nem tudom azt sem, hogy
meghallgatja-e Isten. De nem is az a fontos,
hogy én mit hiszek. A fontos és amire most
is tekintek, azok az ő ígéretei. Megígérte,
hogy meghallgatja az imáinkat. Megtaní-
tott imádkozni. A többi nem az én dolgom.

Én az imádságot meghallgató Istenhez
imádkozom. Mese. Játszol a szavakkal.
Zsonglőrködsz velük, de ez nem változtat a
lényegen. Még a neved sem jut az eszembe,
annyira jelentéktelen kis krumplihéj vagy.
Sosem kerülsz be a bográcsba a nagyok kö-
zé. Krumplihéj. Ismételtem a szót. Sértő
volt. Rendkívül az. Az ördög tudja, hogy a
hiúságunk a legérzékenyebb pontunk. Iga-
zad van ebben. Válaszoltam. Nem vagyok
más, csak egy kis krumplihéj. De mondok
én neked valamit. Régen, a háború alatt és
még a háború után is a nagy szegénységben
nem volt vetőkrumpli. Olyankor vastagab-
ban hámozták meg a krumplit, és azt vetet-
ték a földbe. Jó föld kellett és lett termés.
Hidd el. Nem valami díszes, de azért lett.
Szóval a krumplihéj is, ha jó földbe kerül,
akkor tud termést hozni. De megmondom
én, miért nem jut eszedbe a nevem. Mert
nem tudhatod. A nevem az Élet Könyvébe
van beleírva. Oda, barátom, te nem néz-
hetsz bele. Belenézhetsz a múltamba, a
gondolataimba, még a jövőmet is láthatod
bizonyos szinten, de a szívembe nem lát-
hatsz bele. Az Élet Könyve örökre csukva
marad előtted. Valójában nem is fontos a
nevem. Mert van, aki a nevemen szólítson,
aki azt mondja: enyém vagy. Van, aki a ne-
vemen kívül a hajszálaimat is nyilvántartja.
A lényeg az, hogy kinek a nevében vagyok
itt. Nem az én nevem a fontos, hanem azé,
aki elküldött engem.

Ezek is csak szavak. Túl nagy szavak az
ilyen kis krumplihéjhoz. És mondd, mire
küldött el az öregúr téged itt, az Isten háta
mögött? Arra, hogy őrizzem a várat. Mi-
lyen várat? Nem látok én itt várat, csak egy
üres templomot. Most üres. Jó-jó. Máskor
sem ütik le egymást, úgy akartam monda-
ni. Ez vár. Ide be lehet jönni és védelmet le-
het találni. Mégis mitől véd meg ez az „erős
vár”? A világtól. A világiasságtól. Az önző,
haszonelvű, nyerészkedő világnézettől. És
egyedül meg tudod védeni ezt a várat? Ki-
csit nevetséges, amiket mondasz. Nem tu-
dom megvédeni egyedül. Való igaz. Akkor?
De valamire képes vagyok egyedül is. Fel
tudom húzni a zászlót. Amíg a zászló leng,
addig tudják, van élet a várban, vannak vár-
védők, van remény, van harcolni akarás,
van győzelemre való kilátás. De nem látok
zászlót. Lehet, túl rossz a szemem. Igaz is,

Az imalánc
ennyi ezer év óta nem csoda, hogy meg-
gyengült a látásom. Pedig ott van a zászló a
templom hegyén, hogy mindenki lássa. Ré-
gebben volt még egy fémlobogó is, benne
egy évszámmal. A régi fényképeken még
látszik. De a kereszt és a gömb, ami a vilá-
got jelképezi ma is ott van. A kereszt a mi
királyi zászlónk. Ennek a lobogónak a ve-
zénylete alatt állok itt. Addig, amíg kell. Pa-
rancsot kaptam. Nem arra, hogy számol-
jak, jelenlétet írjak. Hanem hogy jelen le-
gyek akkor, amikor kell, és ott, ahol kell. Az
ördög nagyot sóhajtott. Papocska, papocs-
ka, papocska. Leszállt az orgonáról és sétál-
ni kezdett. Komolyan mondom neked, ha
lenne szívem, megsajnálnálak. Figyelj ide
rám! A csata már zajlik. Nyerésre állok.
Nézd csak a tévéhíradókat! A világvárosok-
ban villás targoncával pakolják teherautók-
ra a halottakat és viszik az égetőbe. De ez
nem azt bizonyítja, hogy te győztél. Vála-
szoltam. Kezem ökölbe szorult. Szemembe
a tehetetlenség könnyei gyűltek. Szerettem
volna felnézni a keresztre. Egy kis biztatá-
sért. Csak egy pillanatra! És a feltámadott
Jézusra. De háttal álltam neki. Mint oly
sokszor, a döntő pillanatokban. Az igazán
fontos döntésekkor… Mindig háttal.

Elmondom neked, papocska, ha már itt
vagyok, hogyan csináltam azt, hogy győz-
zek. Mondta az ördög. Nem volt csúfondá-
ros. Sem harsány. Nagyon is természetes
hangnemben beszélt, mintha mindig meg-
hitt barátok, mondhatni bizalmas barátok
lettünk volna. És szörnyű volt hallgatni a
bizalmas, meghitt hangnemet, ami nem Is-
tentől való volt. Amit mondtál, hogy tar-
goncával pakolják a halottakat és tömege-
sen viszik az égetőbe, nem igazán érdekel.
Ez olyan, mint egy háborúban az elesettek.
Tudod, mi gyönyörködtet? Ami miatt azt
mondom, hogy megnyertem a csatát? Az,
hogy rengeteg ember hal meg Isten nélkül,
hit nélkül, és ami a legszebb, megtérés nél-
kül. Pedig ezekben a kórházakban, járvány-
központokban is vannak hozzád hasonló
naiv prédikátorok, akik mint te is, köhög-
ve-hörögve-harákolva, ekegve-mekegve
mondják az élet igéjét. És nem térnek meg.
Ilyenkor sem. Na, papocska, ezt nevezem
én győzelemnek. Megtérés nélkül, hit nél-
kül, bűnbánat nélkül meghalni. Igazam
van? Nekem csupán az elszállításuk marad.
Igazából semmit nem kell tennem. Az el-
szállítás már ilyen morbid dolog. Így van?
Mondd ki, kérlek! Úgy szeretem, amikor
igazat adsz nekem! Nem mintha szükségem
volna a dicséretedre, de azért jólesik elját-



OROSHÁZI HARANGSZÓ 2022. advent–karácsony 3| |HITÉLET

Ünnepi alkalmak Orosházán
• (szombaton), 15 órakor családi istentiszteletDecember 24-én

a templomban, 17 órakor istentisztelet a templomban,
23.30-kor éjszakai istentisztelet a templomban.

• (vasárnap), karácsony ünnepén 10 órakor ünnepiDecember 25-én
úrvacsorai istentisztelet a templomban.

• (hétfőn), karácsony 2. napján 10 órakor ünnepiDecember 26-án
úrvacsorai istentisztelet a templomban.

• (szombaton), óév napján 17 órakor istentiszteletDecember 31-én
a templomban.

• (vasárnap), újév napján 10 órakor ünnepi úrvacsoraiJanuár 1-jén
istentisztelet a templomban.

• (pénteken), vízkereszt ünnepén 17 órakor istentiszteletJanuár 6-án
a gyülekezeti házban.

Alkalmainkat gyülekezetünk Facebook-oldalán élőben közvetítjük,
illetve YouTube-csatornánkon ezzel egyidejűleg streameljük.

szadozni veled. Teljesen összetörtem. Ta-
nácstalan voltam. Az érzékek közül a hallás
szűnik meg utoljára. Mondtam halkan.
Igen. Válaszolt majdhogynem együttérző-
en az ördög. Bólogatott, mintha csak vi-
gasztalni próbált volna. Tudom, papocska.
A szív megállt már, a légzés úgyszintén, s ti
még ekkor is küszködtök, hogy térjen meg.
Ő hallja. El tudod képzelni? Még percekig
hall. És akkor sem. Akkor sem! Honnan tu-
dod? A szívébe nem látsz! Az agyába még
igen. Az utolsó gondolatait még hallha-
tom. Sajnálom, barátocskám. De ez van.
Megnyertem a csatát! De ha te gondolod,
itt egymagadban harcolhatsz a zászlóddal
vagy ahogy nevezed. Csak teljesen felesle-
ges. Harcolhatsz… visszhangzott a szó a
lelkemben. Mit tegyek? Kitől kérjek most
tanácsot? Ki tud nekem segíteni? Harcolni.
Harcolni. Ismételgettem. Aztán derengeni
kezdett egy emlékem. Régi professzorom
(Isten bocsássa meg nekem, mennyit szid-
tuk…) hébert tanított. Az egyik álmos reg-
geli héberórán valami harcról volt szó a szö-
vegben. A harc szava a lacham. Értik, tiszte-
letes urak? Igen. Bólogattunk. Ennyi. Ez
volt Isten válasza. Egy homályos emlék. De
miért jutott ez most eszembe? Van egy má-
sik szó is ugyanezzel a három betűvel, csak
más pontozással. A lechem. Kenyér. Har-
colj a kenyérrel! A szó magában hordozza a
választ. Az ellenszert. A harc ellenszere a ke-
nyér. „Én vagyok az Életnek kenyere.” Har-
colj az úrvacsorával! És győzni fogsz. Hal-
lod? Le foglak győzni. Ugyan már. Mégis,
mivel? Az úrvacsorával. Jaj, ne már! Egy
korty borral meg azzal az ízetlen ostyával
akarsz győzni? Igen. Így mobiltelefonon
felmutava? Működik így is? Nem. Vagyis
szerintem nem. De azért az élet kenyere az
írott ige, minden otthonban megtalálható.
Minden szív, talán azé is, aki eddig közöm-
bös volt, vágyakozik az úrvacsorára. Talán
milliónyi ablak nyílik Isten felé. Ezekre né-
zünk. Nem a becsukott ablakokra, az Isten
felé ki nem nyílni akaró ablakokra. Vágya-
kozunk. És ez a szent vágyakozás, a szakra-
mentális csend lesz a te halálod. Megfor-
dultam. A keresztre néztem. A feltámadott
Jézus kezében zászló lobogott. Jóleső érzés
volt ránézni a győzelmi lobogóra. Bezártam
a templomot. Szo& a aggódva kérdezte. Volt
valami gond? Kicsit hosszabban harangoz-
tál. Semmi gond nincs. Minden rendben
lesz. Észre sem vettem, hogy jövő időt hasz-
nálok.

HORVÁTH CSABA
(Kiskapus, 2021)

Ünnepi alkalmak
a leánygyülekezetekben

• (vasárnap), karácsony 1. napján:December 25-én
– Rákóczitelepen 10 órakor istentisztelet, gyermekek karácsonya;
– Kardoskúton 14 órakor istentisztelet, gyermekek karácsonya,

utána úrvacsora;
– Szentetornyán 16 órakor istentisztelet úrvacsorával.

• (vasárnap):Január 1-jén
– Rákóczitelepen 10 órakor istentisztelet;
– Szentetornyán 14 órakor istentisztelet;
– Kardoskúton 14 órakor református istentisztelet.

(Itt a 2023-as év első evangélikus istentisztelete január 8-án,
14 órakor lesz.)

FIGYELEM! A kardoskúti istentiszteletek helyszíne ideiglenesen
megváltozott: a magas energiaárak miatt a fűtési időszakban

a művelődési ház ifjúsági termében lesz megtartva az alkalom.
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K utatáshoz szokott énem mondatja
velem: a méhviaszból vagy faggyú-

ból mártogatással készült gyertyák eredeti-
leg valószínűleg kultikus célokat szolgáltak.
Van rá adat, hogy ennek a világítóeszköz-
nek a használata a késő középkorban már
egyre szélesebb körben kezdett elterjedni.
Hogy hazánkban a mindennapok emberé-
nek használatában is megjelent a gyertya,
erre az 1600-as évekből, Komárom várme-
gyei falvakból maradtak ránk feljegyzések.

A rövidre égett, üszkös kanócú gyertyá-
kat mi már gyermekkorunk óta, a hétköz-
napokból ismertük. Senki sem törődött ve-

lük komolyan. Ha szükség volt rájuk, gyu-
fát kerestek, meggyújtották, világítottak
vele, aztán elfújták.

Egy újabb kori időből fennmaradt ihle-
tett írás líraibb szavakba foglalva hozza
elénk a gyertyalángot: „Nézőtűz, koldusfény
/ a sötétség óriás boltívei alatt, / félszeg tekin-
tettel világít, / – szégyenében csak tenyérnyi
helyre – / apró remegő foltként mocorog / egy
szárnyát füstből bontogató / sápadt lepke.”

A novemberben gyújtott gyertyák már
más jelentőséggel bírnak. Ez a hónap min-
den évben az elmúlásról is szól, ilyenkor a
temetőkbe megyünk gyertyát gyújtani, de
ezt tesszük otthonainkban is, és az égő

gyertyák fénye mellett emlékezünk azokra,
akiket szerettünk, de már nincsenek ve-
lünk.

Az idő sorrendje adventi gyertyákat is
állít asztalunkra. Advent karácsonyra, Jézus
születésének ünneplésére való előkészület
ideje, az egyházi év kezdete. Négy vasárna-
pot foglal magába. A várakozó vasárnapok
egyik elengedhetetlen eseménye a gyertya-
gyújtás. A négy adventi gyertya a végtelen-
séget jelképező koszorúval együtt az idők
folyamán otthonaink karácsonyváró szim-
bólumává lényegült. A karácsonyt köszön-
tő kisebb-nagyobb fehér vagy színes gyer-
tyák fénye a szeretet ünnepét varázsolja kö-
rénk. Az első jászol ünnepét, a kis Jézus el-
jövetelének napját. A karácsonykor elfújt
gyertyáknak még a füstje is ünnepélyes.

Gyermekkori karácsonyaim szentestéin
úgy hittük, hogy a szegények otthonaiba
angyalok látogatnak. Mi is szegények vol-
tunk, Apám mégis azt mondta: „hiányunk
semmiben sincsen, a mi utcánkban is lakik
az Isten…” Erre a karácsonyra ma is szíve-
sen emlékezem. Mi, gyermekek versikéket

is mondtunk: „Karácsony, karácsony, / hideg
ül a palánkon. / Asztalunkon fehér vászon, /
szemünk fénylik a kalácson.”

A gyertyafényben ott volt a szüleink te-
kintete. Remény ült a fenyőágon. Ünnep-
este könnyeztek az ablakok, mi meg áll-
tunk a gyertyaillatú szobában mint kará-
csonyfa-pásztorok. A fenyőfa mellett imád-
koztunk: „a békességet add meg minékünk
ma, az ünnepnapit, az ünnepnapit, a hét-
köznapit, a hétköznapit.”

A gyertyafénynél maradva elmondható,
hogy a legnagyobb gyertya, amit valaha is
meggyújthattam az adventi ünnepkör al-
kalmával, az szabadtéri koszorún állott, mi-
vel Orosháza immár több mint egy évtize-
de új adventi hagyományt tudhat magáé-
nak, melyet egy új közösségi program ho-
zott létre. Fontos ez, hiszen egy város érté-
kébe ez is beletartozik. 2011. december
18., advent negyedik vasárnapja azért vál-
hatott számomra személyes emlékké, mert
a szervezők felkérésére abban a megtisztel-
tetésben részesülhettem, hogy az ünnepség
szónoka és a negyedik gyertya lángjának

Hétköznapi és ünnepi gyertyák
„Ég a gyertya, ég…”

| |HELYTÖRTÉNET

Karácsonyi gondolatok
Áldozati fenyőnkre borul az ünnep
– mikor azt hiszi, senki se látja –
madarat vár az ága.
Legszebben a remény ragyog a fán,
jó sűrűn díszítsd az ágakat, Apám
– kéri fiam – három csodaváró unokám apja,
ez a glóriás, jászolszagú béke napja!
Fehér lisztet őrlenek az égi malomkövek
hópillás karácsonyra ébredtünk, emberek!
Jönnek a királyok! Betlehemi hármak!
Jönnek a pásztorok! Kucsmások, subások!
Jövök én is botladozva, fázva
hajamról fagy-cukor zúzmarát rázva
békességet köszönteni ó, áldott ünnep!

Item:
Embertestvérek! Ahol bőven jut a torra,
gondoljatok az ajándék nélkül maradt
reménytelen, üres otthonokra!

VERASZTÓ ANTAL, 1994
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fellobbantója lehettem. Az időjárás akkor
kegyes volt az orosháziakhoz, így szép szá-
mú közönség látogatott el az Árpád-kertbe.
A szökőkút peremére kihelyezett adventi
koszorú talapzatán a négy óriás gyertya ez-
úttal is a hagyományt jelenítette meg. A
már égő gyertyák lángja és a közönség je-

lenléte varázsolt igazi ünnepi hangulatot a
térre. Felemelő érzés volt az ünneplő kö-
zönséggel megosztani adventi gondolatai-
mat: Nem feledkezve meg városalapító ele-
inkről sem, akik mindannyiunknál mesz-
szebbről és régebben érkeztek erre a földre.
1744-ben nekik akkor mást jelentett ad-
ventben élni, karácsonyt várni, mert ez a

szép latin eredetű szó, adventus, számukra
szó szerint az „eljövetelt”, a „megérkezést”
jelentette.

Ők is megérkeztek ide a békésebb élet
reményében, lelkükben Krisztus eljövetelé-
re várva. Meggyőződésem szerint szólhat-
tam arról is, hogy a karácsonyt nem az aján-
dékok értéke teszi széppé, hanem maga a
készülődés, a lelki béke, ami a szeretetről, a
barátságról és a harmóniáról szól. Köszönet
érte, hogy szólhattam az előttem álló óriás
adventi koszorúnál, a negyedik, a golgotai
keresztre utaló gyertyát lángra lobbantva.

E sorok írója ezúttal a gyertyáktól fény-
lő régmúlt karácsonyok ünnepi hangulatá-
ból kívánt megosztani egy keveset olvasói-
val. Az Orosházi Harangszó 1994. évi kará-
csonyi számában jelent meg először a meg-
váltó ünnepére szánt Karácsonyi gondolatok
című írásom (ld. keretes szöveg – Szerk.).
Azért nem előbb, mert az orosházi evangé-
likusok lapjának ez volt az első évfolyama.
A lap megjelenése óta 28 alkalommal kel-
lett naptárt váltani. Az eltelt évek során Is-
ten akaratából az Orosházi Harangszóban,
az első írásomat több mint száz – többségé-
ben az orosházi egyházközséget érintő –

írás követte. Akaratlan számvetés ez, mely
86. karácsonyom egyik legszebb ajándéka.
Áldott karácsonyi ünnepeket kíván:

VERASZTÓ ANTAL

(A régi karácsonyi lapok a szerző

gyűjteményéből száramaznak.)

E zúttal A Pesti Evangyélmi Magyar Egy-
háznak Esketési Anyakönyve 1837-től

kezdődő bejegyzéseiből az 1850 és 1853 kö-
zötti időszakot tekintjük át.

Az orosházi születésű lelkész, majd püs-
pök Székács József (1809–1876) előtt vőle-
gényként ott állt az oltárnál Czékus István
(Székács egykori segédlelkésze, később szin-
tén püspök), Heckenast Gusztáv és Görgei
István (Görgei Artúr tábornok öccse).*

Esküvői tanúként vett részt a szertartá-
son Fabó Endre lelkész, Petényi Salamon
ornitológus, Linczényi József cinkotai taní-
tó (aki e sorok összeállítójának egyik anyai
szépapja), Kanya Pál gimnáziumi tanár, bá-
ró Prónay Gábor, báró Podmanitzky Lász-
ló, az orosházi születésű pesti tanár Argay
János, Fabricius Endre, Balassa János se-
bészprofesszor és Bezerédy Miklós.

*Eredetileg Görgey. További információ:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Görgei_Artúr

– 1850/10. sz. Budán, 1850. Május 1. /
A vőlegény: Czékus István, Gömör-Panyi-
ti születésű nőtelen evangyélmi lelkész
Kecskeméten / A menyasszony: Bauhofer
Vilma samarjai születésű, Budán lakozó

hajadon / Tanuk: Fabó Endre agárdi, Zá-
molyi István czeglédi, Schneider Károly
apáti lelkészek, Schneider Ferdinand har-
minczadi hivatalnok / Az eskető lelkész:
Székács J.
Czékus István (1818–1890) evangéli-

kus lelkész, a Tiszai Evangélikus Egyházke-
rület püspöke 1871-től haláláig.

Fabó Endre [András] (1810–1874)
1835-től ősagárdi lelkész, 1871-től haláláig
a Tiszai Evangélikus Egyházkerület püspö-
ke. Székács József egyik legjobb barátja.

Schneider Károly (1810–1876) evan-
gélikus lelkész a Tolna vármegyei Bátaapá-
tiban 1837–1876-ig.

– 1850/25. sz. Pest, 1850. Novemb. 2. /
A vőlegény: Osko Lajos, Bér, Nógrád vár-
megyei születésű, itt lakozó nőtelen mé-
száros / A menyasszony: Korik Julianna,
Pesti születésű, itt lakozó hajadon / Ta-
nuk: Petényi Salamon múzeumi hivatal-
nok és Linczényi József czinkotai tanító. /
Az eskető lelkész: Székács J.

Az eskető lelkész neve: Székács József
III. rész

Czékus István



Petényi Salamon (1799–1855) termé-
szettudós, zoológus, a magyar madártan és
őslénytan megalapítója. 1826-tól Cinko-
tán evangélikus lelkész, 1834-től a Magyar
Nemzeti Múzeum természettudományi
osztályának őre. 1846-tól az MTA levelező
tagja.

Linczényi József (1784–1865) a pozso-
nyi egyetem bölcsészeti karán végzett, majd
Aszódon, Tótgyörkön és Cinkotán tanított
összesen hatvan évet.

1850-ben 29 házasságkötés volt, Szé-
kács József 27, Nevodli János és Lang Mi-
hály 1-1 párt esketett.

– 1851/9. sz. Pest, 1851. Máj. 12. / A vő-
legény: Kubinyi Ödön, Gömör vármegyei
születésű, Klenóczon, Gömörben lakozó
nőtlen birtokos / A menyasszony: Kubinyi
Ida, Rimaszombat, Gömör vármegyei
születésű, itt lakozó hajadon / Tanuk:
Szentiványi Károly birtokos és Kanya Pál
helybeli igazgató-oktató. Az eskető lelkész:
Székács J.
Kubinyi Ödön (1811–1878) földbirto-

kos, az 1848/49-es, illetve az 1869/72-es or-
szággyűlésen Gömör vármegye országgyűlé-
si követe.

Szentiványi Károly (1802–1877) főis-
pán, politikus. 1839-től, majd 1848/49-
ben Gömör vármegye országgyűlési köve-
te. 1861–1872-ig ismét képviselő.

Kanya Pál (1794–1876) pesti evangéli-
kus gimnáziumi tanár.

– 1851/11. sz. Pest, 1851. Július 24. / A
vőlegény: Kovács Ferencz, Egres kátai szü-
letésű, nőtelen, nyugalmazott cs. k. kapi-
tány / A menyasszony: Kubinyi Éva,Tápió
Szent Mártoni születésű, itt lakozó haja-

don. /Tanuk: Báró Prónay Gábor helybeli
birtokos és Báró Nyári, született Kubinyi
Jozéfa / Az eskető lelkész: Székács J.
Báró Prónay Gábor (1812–1875) föld-

birtokos, jogász. 1840-től több ízben is volt
országgyűlési képviselő, 1860-tól az MTA
levelező tagja lett, 1861–1875-ig pedig a
Magyarországi Evangélikus Egyház egyete-
mes felügyelője.

– 1851/13. sz. Pesten, 1851. Sept. 16. / A
vőlegény: Galantai Gáspár György, Nagy
Csalomia, Hont vármegyei születésű nő-
telen birtokos, ág. hitvallású / A menyasz-
szony: Karassiay Irma idevaló születésű,
itt lakozó r. kath. hajadon. / Tanuk: Ku-
binyi Vilmos helyb. birtokos és Báró Pod-
manitzky László helyb. birtokos / Az eske-
tő lelkész: Székács J.
Kubinyi Vilmos (1802–1855).
– 1851/14. sz. Pesten, 1851. Oct. 5-kén /
A vőlegény: Gruber Lajos, sopronyi szüle-
tésű, itt lakozó özvegy kereskedő / A meny-
asszony: Haeckl Vilma pesti születésű, itt
lakozó hajadon / Tanuk: Unger Frigyes
Vilmos helybeli nagykereskedő és Fischer
Lajos helybeli kereskedő / Az eskető lel-
kész: Székács J.
1851-ben 19 házasságkötés volt. Szé-

kács József 18, Török Pál ref. lelkész 1 há-
zaspárt áldott meg.

– 1852/7. sz. Pesten, 1852. april. 19. / A
vőlegény Gálitzky Pál, Orosháza, Békés
megyei születésű, itt Képíró utcza 4. szám
alatt lakozó, 32 éves, nőtelen szabó / A
menyasszony: Szimmerlein Erzsébet,
Sásd, Baranya megyei születésű, itt Kép-
író utcza 4. szám alatt lakozó hajadon /
Tanuk: Argay János, a helybeli evangy.
gymnásiumban helyettes tanár, Nedl Jó-
zsef kereskedelmi segéd / Az eskető lelkész:
Székács J.
Gálitzky Pál (1820–?) Édesanyja Argay

Mária, feltehetően a vele egy időben szüle-
tett Argay János unokatestvére.

Argay János (1820–1864) Orosházán
született, pesti evangélikus gimnáziumi ta-
nár.

– 1852/13. sz. / Pesten, 1852. július 1. /
A vőlegény: Barabásszegi Barabás Dániel,
Nemes-Csó, Vas vmegyei születésű, 40
éves nőtelen ügyvéd, Bálvány utcza 10.
szám. / A menyasszony: Antalik Vilma,
Nagy Rőcze, Gömör vmegyei születésű,
23 éves, itt lakozó hajadon (Zrinyi utcza,
Nákó ház). /Tanuk: Fabricius Endre hites
ügyvéd és Balassa János orvostúdor, s egye-
temi oktató / Az eskető lelkész: Székács
Józs.

Barabásszegi Barabás Dániel (1812–
1878) ügyvéd.

Fabricius Endre (1823–1902) soproni
származású ügyvéd, közjegyző, Pesten volt
irodája.

Balassa János (1814–1868) európai hí-
rű magyar sebész, budapesti egyetemi ta-
nár, az MTA tagja. A szabadságharc leveré-
se után több hónapra bebörtönözték. Az
orosházi evangélikus lelkész, Balassa Pál
(1812–1858) öccse. Székács József temette
el.

1852-ben 24 házasságot kötöttek, min-
den i*ú párt Székács József adott össze.

– 1853/4. sz. 1853. april. 11. / A vőle-
gény: Heckenast Gusztáv nyomdatulajdo-
nos, kassai születésű, Belváros, Kalap u. 1.
szám. / evangyélmi / 42 éves, nejétől tör-
vényesen elvált / A menyasszony: Lövészi
Teréz hajadon, czeglédi szül., Vörösváron
lakozó hajadon, evangyélmi, 22 éves ha-
jadon / Tanuk: Heckenast Ján. Gusztáv
kereskedő, Lövészi Teréz asszony és Cser-
neczky Irma / Az eskető lelkész: Székács J.

Heckenast Gusztáv (1811–1878) nyom-
dász, könyvkereskedő, a Landerer és Hecke-
nast nyomda társtulajdonosa. Ő nyomtatta
ki 1848. március 15-én a szabad sajtó első
termékét, a t és aNemzeti dal Tizenkét pon-
tot.

– 1853/10. sz. 1853. júl. 23. / A vőle-
gény: Görgei István hites ügyvéd, Kézs-
márk, Szepes vm. szül. Pesten, Lipótv. Jó-
zsef tér 11. hszám., evangyélmi, 28 éves,
nőtelen / A menyasszony: Mokry Emma,
Cservenka, Bács vm. szül. Pesten, Belv.
Lipót utcza 7. hszám, evangyélmi, 25
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Görgei István síremléke

Petényi Salamon



A mögöttünk hagyott 2022-es eszten-
dőben öt kerek évfordulóról emlé-

kezhettünk meg. 200 éve hunyt el Szimo-
nidesz János evangélikus lelkész, esperes, az
orosházi templom építtetője. 150 éve szü-
letett Csizmadia András földbirtokos,
1922–1944-ig országgyűlési képviselő, és
ugyancsak 150 éve, Orosházán látta meg a
napvilágot Rédei Károly evangélikus lel-
kész, egyházi író, lapszerkesztő. 100 éve Pá-
rizsban halt meg az innen elszármazott
evangélikus festőművész, Oskó Lajos, 50
éve adta vissza lelkét teremtő Urának dr.
Lányi Márton ügyvéd, országgyűlési képvi-
selő, a Békési Evangélikus Egyházmegye
felügyelője.

A most előttünk álló 2023-as esztendő-
re három évfordulót (25, 50, 75, 100 és
ezeknek a többszöröse) ajánlunk az Oros-
házi Harangszó kedves olvasóinak & gyel-
mébe.

200 éve
1823. december 25-én a Győr melletti
Bezi nevű kis faluban született HOR-
VÁTH JÁNOS, az orosházi magángim-
názium alapítója, később békéscsabai al-
gimnáziumi igazgató.
A gimnáziumot Sopronban, jogi tanul-

mányait Győrben végezte. Az 1848/49-es
forradalom és szabadságharcban huszárszá-
zadosi rangot ért el, majd a bukás után éve-
kig török földön bujdosott.

1862-ben érkezett az akkor 13 000-es
lélekszámú, jórészt evangélikus emberek

lakta Orosházára. A négy népiskolát vég-
zettek számára gimnáziumi előkészítőt
szerveztek, annak egyedüli tanára lett Hor-
váth János. Az evangélikus egyház biztosí-
totta az oktatás feltételeit. Az egyéb költ-
ségeket pedig részben azok a tanítóval szer-
ződő szülők – elsősorban értelmiségiek,
iparosok, gazdálkodók – vállalták maguk-
ra, akiknek gyermekei igénybe vették az is-
kolát.

Az első orosházi magángimnázium rö-
vid, két-három évi működés után – Hor-
váth János Békéscsabára távozásával – meg-

szűnt. Csak jóval később, 1933-ban indult
meg az orosházi gimnáziumi tanfolyam,
amiből 1937-ben fejlődött ki az Orosházi
Evangélikus Gimnázium. Örökre megvála-
szolatlan marad a kérdés: mi lett volna ak-
kor, ha Horváth néhány évtizedig Oroshá-
zán marad. Bizonyára már az 1800-as évek
utolsó harmadától más pályára jutott volna
Orosháza gazdasági, társadalmi és szellemi
élete.

Horváth János az igazgatása alatt lévő
békéscsabai algimnáziumból 1895-ben vo-
nult nyugállományba. Ezt követően végül
1901. december 4-én fejezte be földi pálya-
futását.

125 éve
1898. december 22-én Orosházán szüle-
tett HOLECSKA GYULA mezőgazdasá-
gi középiskolai tanár, iparostanonc-isko-
lai igazgató, az Orosházi Evangélikus
Egyházközség felügyelője.
1916-ban a Kiskunfélegyházi Tanító-

képzőben szerzett oklevelet. Dúlt az I. világ-
háború. 1917-ben az orosz, majd egy évig
az olasz fronton teljesített arcvonalbeli szol-
gálatot. Folyamatosan tanult, polgári isko-
lai, majd középiskolai tanári oklevelet szer-
zett.

1920-tól az orosházi iparostanonc-is-
kola igazgatója és a +ék Endre Iparos Ta-
noncotthon vezetője, 1922-től tanított a
felsőmezőgazdasági iskolában is. Az intéz-
ményen kívüli munkája is rendkívül szerte-
ágazó. Elnöke volt az Orosházi Népműve-
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éves, hajadon. / Tanuk: Frölich Frigyes
nagykereskedő, Blaskovics Sándor hites
ügyvéd / Az eskető lelkész: Székács József.
Görgei István (1825–1912) ügyvéd,

1848 novemberétől a szabadságharc száza-
dosa, később királyi közjegyző, Görgei Ar-
túr honvédtábornok testvéröccse. 1869-től
1874-ig a pesti gyülekezet jegyzője volt.

Mokry Emma (1826–1869).
Frölich Frigyes (1810 k.–1892) bankár,

a német gyülekezet presbitere volt.
Blaskovics Sándor (1798–1857) ügy-

véd.
– 1853/11. sz. 1853. aug. 7. / A vőlegény:
Földváry András birtokos, Szücsi, Heves
vmegyében, jelenleg Pesten, Országút 10.
szám, evangyélmi, 37 éves, nőtelen / A

menyasszony Hegedűs Mária eszéki szüle-
tésű, most Pesten, Országút 3. szám, r.
kat., 25 éves, hajadon. / Tanuk: Gróf Fes-
tetics Bennő, Bezerédy Miklós és Földváry
Antal birtokosok / Az eskető lelkész: Szé-
kács József.
Földváry András (1817–1872) jogot vég-

zett földbirtokos, az 1848/49-es szabadság-
harcban őrnagy. Székács József temette el.

Gróf Festetics Benő (1812–1872).
Bezerédy Miklós (1793–1865) közép-

birtokos.
Földváry Antal (1789 k.–1876) földbir-

tokos. 87 éves volt, Székács József temette.
1853-ban 17 házasságot kötöttek, min-

den szolgálatot Székács József végzett.
KOSZORÚS OSZKÁRPrónay Gábor

Orosházi evangélikus évfordulók 2023-ban

Holecska Gyula
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E bben az időszakban továbbra is két je-
les lelkész: Harsányi Sándor (1832–

1900) és Veres József (1851–1913) volt az
orosházi evangélikusok papja. Veres József
országgyűlési képviselőt az a megtisztelte-
tés érte, hogy 1894-ben a Torinóban el-
hunyt Kossuth Lajost az ottani evangélikus
templomban imádsággal búcsúztatta és in-
dította el haza a gyászmenetet. Ő volt az
1896-ban életre hívott Békési Egyházme-
gye első esperese. Az alább felsorolt segéd-
lelkészek teljesítettek mellettük szolgálatot.

• Harsányi István (1871–1934)
1893. október 15. napjától segédlelkész

szülőhelyén, Orosházán édesapja, Harsá-
nyi Sándor mellett. Szarvason, Pozsonyban
és Késmárkon végezte középiskoláit. Pozso-
nyi teológiai tanulmányainak befejezése és
lelkésszé szentelése után megbízták az oros-
házi polgári iskola egyik vallástanári állásá-
nak betöltésével, de közben más feladatokat
is végzett. 1896-ban a 647 újszülött közül
132 gyermeket ő keresztelt. Segédlelkészi
munkája mellett szerkesztette az Orosházi
Közlöny című lapot. Négy év után, 1897 ok-
tóberében távozott Orosházáról, mivel

megválasztották a brassói állami iskola hit-
oktatójának. 1898-ban ott nősült meg,
édesapja eskette. 1900-ban már Nagyszé-
násra pályázott parókus lelkésznek, majd
édesapja halálát követően Orosházára is.
Végül az Abaúj-Torna vármegyei Hernád-
vécsére került beiktatott papnak. 1911-ben
a máramarosszigeti missziói központ élére
nevezte ki a püspök, egyúttal szabolcsi misz-
sziói lelkész is. 1914 decemberében utolsó-
ként menekült el Máramarosszigetről, az
orosz sereg elől. Amikor 1921-ben ismét el-
foglalta a Tiszavidéki Egyházmegyében fek-
vő Máramarossziget lelkészi állását, mint
„oláh rabságban szenvedett lelkészről” írtak
róla. Itt sem maradhatott sokáig, mert 1923
decemberében „miskolci katonai lelkész-
ként” jelentkezett Aszódra. 1924-ben a
szomszédságunkban fekvő Pusztaföldvár
lelkészi állását szerette volna elfoglalni mint
„miskolci tábori lelkész”. 1926-ban vonult
nyugdíjba, 1934-ben Miskolcon halt meg.

• Hajász Lajos (1873–1904)
1896 szeptemberében érkezett Oroshá-

zára segédlelkésznek. Miskolcon született,
ugyanott és Eperjesen végezte gimnáziumi

tanulmányait. Majd apja, Hajász Pál hiva-
tását követve ugyancsak Eperjesen járt teo-
lógiára, közben 100 forintos ösztöndíjban
részesült. Egy tanévet a némethoni Greifs-
wald egyetemén tanult. 1896-ban szentel-
ték lelkésszé. Az 1896. október 3-ai presbi-
teri ülésen Veres József jelentette be, hogy
Okályi Adolf helyére Hajász Lajost hívta
maga mellé segédlelkésznek. Mindössze egy
esztendőt töltött Orosházán. Rövid és
változatos életet élt. 1899-ben a Budapesti
Egyházmegye segédlelkésze lett, majd a Bar-
si Egyházmegyében fekvő Körmöcbányán,
aztán a Szepes vármegyei Iglón, később a
Zólyom vámegyei Zólyom községben szin-
tén segédlelkész. 1903-ban már a Bács-Kis-
kun megyei Kiskér gyülekezetéből nyert ki-
küldetést Zágrábba. Az Evangélikus Egyház
és Iskola című lap 1904. május 5-ei lapszá-
ma ezt írta: „Hajász Lajos ág. hitv. ev. segéd-
lelkész f. hó 2-án, életének 31. évében, hosszú
sorvasztó szenvedés után jobblétre szenderült
Miskolcon.”

• Magyar Győző (1873–1948)
Majerik Győző (1900-ig ezt a nevet vi-

selte) 1897 augusztusban foglalta el segéd-

Orosházi evangélikus segédlelkészek
1889–1898-ig

lési Bizottságnak, társelnöke az Orosházi
Dalegyletnek, a korábbi 4-es Honvédek
Bajtársi Szövetségének. Az iparostanonc-
iskola 1945-ig több ezer iparosnak volt el-
indítója, és igen képzett, becsületes iparos-
nemzedéket bocsátott ki.

A nagy társadalmi átalakulás időszaká-
ban, 1947 februárjától 1952 decemberé-
nek végéig, ő volt a helyi evangélikus egy-
házközség felügyelője. Fürst Ervin igazga-
tólelkész mellett világi vezetője a 45 tagú
presbitériumnak és a 120 tagú képviselőtes-
tületnek. Átélte az egyházi iskolák állami
tulajdonba vételét, a gyülekezet földjeinek
elvételét és hívei elszegényedését. A tanonc-
iskolát 1948-ig igazgatta, azután „csak” fő-
állásban tanított. 1956-ban beválasztották
a forradalmi tanács intézőbizottságába. Te-
kintélyével hozzájárult ahhoz, hogy a kö-
zépiskolások ne vegyék fel a harcot a nagy
túlerőben lévő szovjet hadsereggel szem-
ben. Orosházán halt meg 1958. július 6-án.

75 éve
1948. augusztus 8-án halt meg SASS FE-
RENC orosházi evangélikus tanító.
Kecskeméten született 1867. június 20-

án. A négy elemi osztályt Hódmezővásár-
helyen végezte, az ötödiket már Oroshá-
zán, miután apja, Sass István sikerrel pályá-
zott ide tanítónak. Egy évet tanult a felvi-
déki Eperjesen, majd három évet a szarvasi
gimnáziumban. Végül a soproni evangéli-
kus tanítóképzőbe vezetett az útja, ahol
1887-ben szerezte meg oklevelét. Bakony-
szombathelyen kezdte pályafutását, majd
1888 őszétől hazakerült Orosházára, a két-
hosszúsori iskolába. 1891-ben feleségül vet-
te Veres József esperes testvérhúgát, Julian-
nát. Még abban az esztendőben bekerült a
faluba. Az 1909-es körlelkészi jelentésből
idézzük Freitag Jánost: „…a Felvégi III–IV.
osztályú leányiskolában jártam, ahol a tanító
Sass Ferenc. Beiratkozott 102 növendék, év-
közben eltávozott 1, megjelent a vizsgán 95

[…] A tanulók rajzai megfelelőek, írások jók,
tiszták, a nyelvtani gyakorlatok gondosan
vannak javítva. A növendékek minden tekin-
tetben szép eredményt mutattak be.”

Hosszú ideig közismereti tárgyakat ta-
nított a községi ismétlőiskolában, a szám-
vizsgáló bizottság tagja volt az egyházköz-
ségnél, szerepet vállalt a Békési Egyházme-
gye gyámintézeti bizottságában. 45 évnyi
tanítás után 1931-ben vonult nyugdíjba.

Hat gyermeke közül Árpád szintén ta-
nító volt Orosházán. Ilona, Csermák Ele-
mér volt szentetornyai lelkész felesége,
Zsitva Zoltánné Márta az 1930-as évek
többszörös magyar teniszbajnoka.

Egyháztörténeti parkunkban 2010-ben
emlékkövet helyeztünk el tiszteletére.

KOSZORÚS OSZKÁR



lelkészi tisztségét Orosházán. Mezőberény-
ben született, középiskolai tanulmányait a
budapesti evangélikus és a losonci állami
gimnáziumban, a teológiai akadémiát
1892–1896-ig Pozsonyban végezte. Köz-
ben 1895-ben tanítói oklevelet is szerzett.
1896-ban Sopronban, a Dunántúli Egy-
házkerületben szentelte lekésszé Gyurátz
Ferenc püspök. Első állomáshelye a bony-
hádi evangélikus gimnázium, ahol a vallás-
tanítás mellett magyar nyelvet és történel-
met is oktatott. Orosházán Hajász Lajos
helyét foglalta el, és a napi segédlelkészi
munka mellett (1897-ben 44, 1898-ban 96
keresztelést végzett) tanított a polgári is-
kolában is. 1898 augusztusában Veres Jó-
zsef bejelentette, hogy Majerik Győző se-
gédlelkész eltávozik, helyébe Algőver An-
dor rákospalotai segédlelkészt hívta meg.
1898-tól a kolozsvári unitárius kollégium
hitoktatója, a kolozsvári egyetem & lozó& ai
karának hallgatója. Közben 1900-tól a Vas
vármegyei Felsőlövő evangélikus gimnáziu-
mának helyettes, majd rendes tanára.
1902-ben Kolozsváron történelem–föld-
rajz szakos tanári és & lozó& ai doktori okle-
velet szerzett. Ettől kezdve dr. Magyar Győ-
ző néven szerepel. 1910–1923-ig tanár a
pozsonyi evangélikus líceumban. Az 1920/
1921-es tanév értesítőjében dr. Magyar
Győző a földrajz és történelem okleveles,
rendes tanára, a líceumi kézirattár, a nu-
mizmatikai, a történelmi és a földrajzi gyűj-
temény őre. 1923–1933-ig tanár a po-
zsonyi csehszlovák tannyelvű állami reál-
gimnáziumban. Több történelem- és föld-
rajztankönyvet írt, sok cikke és tanulmánya
látott napvilágot. Önálló kötetei közül
megemlítendő: (Bp.,Kossuth Lajos élete
1909), (Bp., 1910),Wimmer Ágost Gottlieb
A magyar törzsek vándorlása, kalandozása és
végleges letelepedése Bél Má-(Pozsony, é. n.)
tyás írói munkássága (Komárom, é. n.).

• Rácz Gyula (1870–1947)
1898 augusztusának elején – a Gömör

vármegyei Rimaszombatról érkezve – fog-
lalta el orosházi segédlelkészi állomáshelyét
az idősödő Harsányi Sándor mellett. A Vas
megyei Nemeskoltán született Rácz Má-

tyás helybeli tanító és Ráhner Terézia gyer-
mekeként. A soproni és a késmárki evangé-
likus líceumokban járt középiskolába. Szü-
lei időközben Sárvárra költöztek. A teoló-
gia befejezése után 1894–1897-ig a Veszp-
rém vármegyei Lajoskomáromban segédta-
nító, innen ment Rimaszombatba. Az ott
eltöltött egy év után jött Orosházára, s bele-
vetette magát a munkába. A polgári iskolai
vallástanítás mellett 1898-ban – négy és fél
hónap alatt – 102, 1899-ben 297, 1900-
ban 316 keresztelést végzett. Főnöke, Har-
sányi Sándor 1900. október 29-ei halála
után Veres József esperes mellett végezte a

szolgálatokat. 1902-ben összesen 30 gyer-
meket keresztelt, és március 30-án végzett
utoljára szolgálatot. Még pályázott az idő-
közben létrehozott harmadik lelkészi állás-
ra is, de ezt ő maga vonta vissza. 1903-ban a
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei Nyáregy-
házán az addigi leányegyházközség anya-
egyházzá szerveződött. Ennek első be-
iktatott lelkésze, Rácz Gyula. 1939-ben, a
Nyáregyházán eltöltött 36 éve után ment
nyugdíjba. Sárváron a családi sírboltban
nyugszik.

KOSZORÚS OSZKÁR
helytörténész
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Jakus Imre:

Új pásztor
dala

Betlehem, karácsony,
jászol, angyalok,
glóriás kis Jézus,
de magam vagyok!
Botom már összetört,
A nyájam százfele,
mi éltethetne még,
karácsony éjjele.

Ülök künn a pusztán,
a tűz hamvába hullt,
ha most sem jő csillag,
minden remény kihunyt.
Feltetszett már egyszer
s nem mentem utána,
nem voltam kíváncsi
Dávid városára.

Hetyke voltam akkor,
kelyhem volt az élet,
kiittam fenékig,
s mérget ittam, mérget.
Azóta összetört
a kelyhem, a szívem,
ülök, mint a koldus
puszta közepiben.

Megüresítetten
új jelekre várok,
újra végigélnem
a régi csodákat.
Csillagodra várok,
ami hozzád vezet;
megpihenve útján
jászolbölcsőd felett.

Ó, ha ma feltetszik,
megyek Betlehembe,
kihamvadt tüzeim
s pusztám is feledve!
Bamba barmok fészkén
megkereslek máma
s odatérdepelnék
hűen a szalmára,

kicsiny jászlad elé
Mária szülötte,
…karácsony este van
– csak csillagod jönne.
Betlehem, karácsony,
jászol, angyalok,
glóriás kis Jézus
küldd a csillagod!

Hall(gat)ható ige | Vasárnapi istentiszteleteink igehirdetései meghallgathatók az
interneten is, az címen. Isten áldása legyenoroshaza.lutheran.hu/igehirdetesek
minden alkalmon, ahol igéje hangzik, mert hisszük a prófétai tanítást: „…az én
igém is, amely számból kĳön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi,
amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.” [Ézs 55,11]
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E címmel egy sorozatot indítottunk. Vár-
juk mindazok jelentkezését, akik egy-egy
régóta őrzött fotójukat szívesen közzé-
tennék lapunkban. Olyan, a 19. és 20.
században készült fényképekre gondo-
lunk, melyek evangélikus egyházközsé-
günkhöz vagy a leányegyházakhoz kap-
csolódnak. Lehetnek régi orosházi evan-
gélikus iskolai fotók, konfirmációról, es-

küvőről, temetésről készí t felvételek.tet
Ábrázolhatják templomunkat, egykori
iskoláinkat, egyházi épületeinket. Örül-
nénk annak is, ha eddig ismeretlen ké-
peket kapnánk régi egyházi alkalmaink-

ról, lelkészeinkről, tanítóinkról és más
tisztségviselőinkről. Fontos annak pon-
tosítása, hogy kit vagy mit ábrázol a be-
adott felvétel, hol és mikor készült. Fel-
tüntetjük a fotó tulajdonosának nevét is,
és (ha tudjuk) a fotográfusét.
Kérjük Olvasóinkat, hogy juttassanak el
egy jól másolható, érdekes képet a lelké-
szi hivatalba (Orosháza, Thék E. u. 2.).

Fotóalbum

Rimaszombat, evangélikus templom (1912)
Beküldő: Koszorús Oszkár

A Luther Társaság képeslapja(1925)
Beküldő: Koszorús Oszkár

Nagytarcsa, evangélikus templom (1936)
Beküldő: Koszorús Oszkár

Nagyszénás, Fő utcai evangélikus templom (1933)
Beküldő: Koszorús Oszkár

| |HELYTÖRTÉNET



G yülekezeti életünk a megszokott
rendben zajlik: minden kedden 14

órakor találkozunk a gyülekezeti házban, és
egy áhítat után megbeszéljük személyes dol-
gainkat, problémáinkat.

Sajnos már több társunk is segítségre
szorul előrehaladott kora, betegsége vagy
családi körülményei miatt. Akik nem képe-
sek az önellátásra, azoknak igyekszünk sze-
mélyes látogatással, apró & gyelmességgel
kedveskedni. Kértünk számukra lelkészi lá-
togatást és telefonon is tartjuk a kapcsola-
tot. A szeretetszolgálat étel házhoz szállítá-
sával segít a rászorulókon.

December 6-án tartottunk egy évzáró
ebédet 36 fős csapatunknak a Fehér-tó ét-
teremből rendelt & nom ebéddel, szorgal-
mas tagságunk által sütött édességekkel és
egy csokimikulással. A jó hangulatról Kel-
ler Erika kedves ismerőse gondoskodott,
aki tangóharmonikán kísérte saját énekét,
amit mindenki nagy örömmel fogadott.

Erre az esztendőre már nem tervezünk
különösebb programot. A karácsonyi sze-
retetszolgálati csomagok készítéséhez több
tagunk hozzájárul süteményekkel, csoma-
golással és személyes segítséggel a kiszállí-
tásnál.

Mindenkinek áldott, békés ünnepeket
kívánunk Isten áldásával.

UJJ TIBORNÉ

Fénysugár-
híradó
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Kedves Testvérek!

Jónéhány cikkel a hátam mögött most egy nem szokványos írást adok köz-
zé.

Úgy gondolom, sokan már tudjátok, hogy november óta – Istennél tudva
lévő okok miatt – nem tartozom a gyülekezetet szolgáló munkatársak közé.
De úgy tartom méltónak, hogy ezen a helyen is elköszönjek mindazoktól,
akikkel az elmúlt több mint tíz évben valamilyen módon kapcsolatba ke-
rültem.
Szeretném elmondani, hogy nagyon szép emlékeim vannak az orosházi
evangélikus gyülekezetből életpályám legnagyobb, legmeghatá-: hiszen
rozóbb, legkiemelkedőbb időszakát tölthettem itt. Nagyon sokat tanultam,
hiszen szinte teljesen tudatlanul, külső emberként kerültem „valahogy”
ebbe a közösségbe.
Első napjaim, botladozó lépéseim, félelmeim lassan kisimultak, és meg-
láthattam, hogy ez egy nagyon is emberi világ, és Isten valóban létezik. Va-
lamint azt, hogy mindannyian őt szolgáljuk, bármi legyen is a feladatunk.
Egyre jobban és jobban megszerettem a helyet, a hitéleti világot, amit sa-
ját magam és utam, küldetésem felismerése követett. Ráébredtem arra,
ami másoknak és talán nektek sem titok, hogy nem véletlenül élek pont itt,
pont ebben a szolgálatban. Megláttam Isten keze munkáját, generációkon
átívelő tervét és a saját helyemet ezen az úton. Ezért kezdtem el tanulni, ol-
vasni, elfogadni, kiteljesíteni a kapott megbízásokat.
Igen sokféle arcom volt: az egyházfitól a gyülekezeti nővérig, a takarítótól
az idegenvezetőig, a bibliaárustól a vendégfogadóig, a diakónustól a pá-
lyázóig, a varrónőtől a virágkötőig… csodaszép munkák.
Találkozhattam rengeteg emberrel, nyújthattam segítő kezet, használhat-
tam és használtam is minden képességemet, amivel Isten felruházott. Há-
lás vagyok mindezért. Ezek nélkül, nélkületek, az orosházi evangélikus kö-
zösség nélkül most nem lennék az, aki vagyok. Nem látnék tovább az anya-
gi világon, nem tudnék sem a teremtettség apró csodáiról, de még ma-
gamról sem…
És most mégis búcsúzom. Miért? Mert az itt kiszabott időm lejárt. Az Úr
máshová fog szólítani szolgálatra. De nektek köszönhetően nem megyek el
üres kézzel: mindazt, amit fent leírtam, magammal viszem. Magammal vi-
szem a gyülekezet melegét és ölelését, az itt tanultakat, örömöket, könnye-
ket, sikereket, hibákat. Bizony, mind javamra fognak válni.
Nektek pedig, testvérek, szeretném itt hagyni mindazt, amit két kezemmel,
gyenge tehetségemmel elvégeztem. Szeretném e sorokban is átnyújtani
azt a szeretetet, ami mindig bennem fog égni, amikor csak rátok gondolok.
Isten nagyon gazdag áldását kívánom mindannyiótok életére! Bárhová is
visz majd az utam, bármi is lesz majd a dolgom, a tőletek ellesett titkot –
mint fogadalmat – ígérem, megtartom: „…én és az én házam népe [to-
vábbra is] az Urat szolgáljuk!” [Józs 24,14]

Szeretettel:
SZÖLLŐSINÉ KASSAI JUDIT

Elbúcsúzom…

Orosházi Harangszó újságunk az interneten is olvasható: http://oroshaza.lutheran.hu/harangszo
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„Pásztorok, pásztorok örvendezve
sietnek Jézushoz Betlehembe.
köszöntést mondanak a kisdednek,
ki váltságot hozott az embernek.”

F ülembe cseng ennek a szép karácsonyi
éneknek a szövege és dallama. Gon-

dolataim a távolba nyúlnak vissza. Még
most is nehéz szívvel gondolok a mögöttem
lévő évekre. Lelki szemeim előtt megjelenik
gyermekkorom emléke (a plafonig érő ka-
rácsonyfa, alatta az ajándékok), s hallani vé-
lem édesanyám szavát: „Kint háború van,
de titeket szeret a Jézuska és ajándékot is ho-
zott.”

Minden és mindenki ünnepi díszbe öl-
tözött, és a csillogó fények borította szobá-
ban felhangzott az ének: „Krisztus Urunk-
nak áldott születésén, / Mondjunk angyali
dalt megjelenésén, / Mely Betlehemnek meze-
jén nagy régen / Zengett ekképpen…”

Ezekkel a gondolatokkal indultam a
diakóniai alkalomra, magam elé idézve az
elmúlt éveket.

Szomorú szívvel veszem tudomásul,
hogy az idős tagok közül már sokan elmara-
doztak. Az összejövetelre érkezve azonban
kellemes meglepetés ért, mert az i& és mini
diakónia tagjai is jelen voltak.

Az alkalom áhítattal kezdődött, melyet
Felegyi-Németh Mihály lelkész úr tartott.
Mindenkit átjárt az adventi és karácsonyi
hangulat.

A megbeszélésen természetesen az idős,
egyedülálló testvérek ajándékainak elkészí-
tése volt a téma. Közös megegyezés szüle-
tett arról, hogy az igés üzenetek mellé kis
sütemény, szaloncukor kerül majd a cso-
magokba. Ezeket közösen fogjuk összeállí-
tani, becsomagolni és eljuttatni mindenki
számára. Kedves testvér, aki elviszed, ne
csak postás légy, mondj el egy imát, hirdesd
idős testvérednek, ahogy az Útmutató so-

raiban is olvasható: „…örvendezz, Sion lá-
nya, vigadozz, Jeruzsálem, királyod érkezik,
hozzád. Ő jön, a békesség fejedelme. Örven-
dezz Sion lánya, vigadozz Jeruzsálem. [F. H.
Ranke] Éreztesd az egyedül maradt idősek-
kel, hogy a diakónia meg& atalodott csapata
mindenkit szeretettel vesz körül, és ha kis
ajándékokkal is, de nagy szeretettel segíti
őket ezen a csodálatos ünnepen is.

Gondolatban én is minden hívőnek
megszorítom a kezét, s kívánom, hogy min-
den családban felgyulladjon a karácsonyi
fény. Ezért az ismert énekkel kívánok min-
denkinek áldott, békés ünnepeket: „A ma-
gasságban dicsőség Istennek, / Békesség legyen
földön embereknek, / És jóakarat mindenféle
népnek / És nemzetségnek!” [RÉ 401]

KOVÁCS TIBORNÉ
diakóniai tag

Karácsonyi gondolatok

Színvonalas oktatás és lelki épülés
a Székács Evangélikus Iskolában

A Székács Evangélikus Iskolában egyaránt fontosnak tartjuk a magas szintű oktatást és a diákok lelkének ápolását. A gimnáziu-
munkba jelentkező tanulók kétféle képzés közül választhatnak. Felvételi vizsga nem szükséges, a pontszámítás az általános isko-
lai eredmények alapján történik:

• azoknak a jelentkezését várjuk, akik szeret-Emelt óraszámú angol vagy német nyelvi osztályunkba egyetemen vagy főiskolán
nének továbbtanulni, és a színvonalas tantárgyi felkészülés mellett magas szintű kívánnakidegennyelvtudást és nyelvvizsgát
szerezni. A sikeres továbbtanulás érdekében heti 5 angol vagy német nyelvórát biztosítunk. Erre a tagozatra legalább 4,0-es
tanulmányi átlagú tanulók jelentkezését várjuk.
• érettségi bizonyítvány megszerzésével , illetveÁltalános tantervű gimnáziumi osztályban egyetemen vagy főiskolán emelt
szintű szakképzésben legalább 3,5-esvaló továbbtanulásra készítjük fel a diákokat. Ebbe a képzésbe tanulmányi átlagered-
ménnyel lehet bekerülni.

– Mindkét osztályban csoportbontásban oktatjuk az idegen nyelvet, valamint a digitális kultúra tantárgyat, továbbá a 11. és 12. év-
folyamon emelt szintű érettségi felkészítéssel támogatjuk tanulóinkat a sikeres vizsga felé.

– Intézményünk a , ennek keretében gimnazistáinkHonvéd Kadét Program partneriskolája honvédelmi alapismereteket tanulhat-
nak tanulmányi ösztöndíjbanönkéntes választás alapján. A programban részt vevő diákok megfelelő tanulmányi átlag esetén
részesülhetnek.

– Kiemelten kezeljük a környezettudatos nevelést, a nemzeti öntudat erősítését, a tehetségfejlesztést. Pedagógusaink munkáját
iskolalelkész, iskolapszichológus, szociális munkatárs segíti. A 9. és 10. évfolyamon órarendi keretekben oktatunk társastán-
cot. Felekezet szerinti (evangélikus, katolikus, református) hitoktatást biztosítunk minden évfolyamon.

– A fentieken túl sokszínű sport- és kulturális élet, változatos DÖK-programok, péntek esténként az iskolai Diákklub, szombat este
evangélikus ifjúsági alkalom várja a gimnazistákat.

A Székács iskola OM-kódja: 028280
A tanulmányi területek kódjai: 0001 Emelt óraszámú angol nyelvi osztály;

0002 Emelt óraszámú német nyelvi osztály; 0003 Általános tantervű osztály
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2 002 óta – kivéve a járványügyi helyzet
időszakát – gimnáziumunk 11. évfo-

lyamos osztályainak éves programpontja a
partiumi kirándulás. A Székács iskola diák-
jai idén is ellátogattak ide, és 774 megtett
kilométer után elmondhatják, hogy nem
kevés új tudással és élménnyel tértek haza.

Mi szeptember 22-én indultunk el, és az
első állomásunk Nagyszalonta volt, ahol 6-
7000 magyar él. Itt született Arany János.
Hozzá kapcsolódóan tekintettük meg a
Csonka tornyot, egy régi vár maradványát.

Második állomásunk Nagyváradon
volt, ahol a sűrű program közepette meg-
néztük a székesegyházat, a püspöki palotát,
a kanonoksort és az Ady Endre Emlékmú-
zeumot. A Nagyváradi Állami Színház előtt
egy hagyományos csoportképet készítet-
tünk Károlyi Fülöp Béla, a partiumi tanul-
mányi kirándulás megálmodója emlékére.

A szállásunk Nagykárolyban, egy felújí-
tott lovardában volt. Este mindenki a közös
helyiségben játszott, táncolt, szórakozott.
Nagyon jól indult a kirándulás, már az első
nap egy nagy csapattá váltunk.

Második napunk reggelén elindultunk
Érmindszentre, azaz Adyfalvára. Itt szüle-
tett Ady, ezért megnéztük a szülőházát. Itt
Zalai Bernadett az címűÉrtől az óceánig
verset mondta el évfolyamunknak, majd
Ady emlékművén koszorút helyeztünk el.
A múzeum után elsétáltunk a temetőbe,
ahol Ady Lőrinc (Ady Endre édesapja) sírja
előtt is megemlékeztünk.

Utunk Adyfalva után Koltóra vezetett,
ahol Pető& Sándor a mézesheteket töltötte
kedvesével. Körbejártuk a Teleki-kastélyt,
majd az épület erkélyére kilépve a Lápos-
völgy tárult elénk, ami sok ihletet adott Pe-
tő& nek az itt keletkezett 28 verséhez. Még
azt az asztalt is láthattuk, ahol Pető& írt eb-

ben a hat hétben. A látogatás végén Mojsza
Attila és Ökrös Zsombor mondta el Pető&
Sándor című versét az or-Szeptember végén
szág egyetlen teljes alakos Pető& Sándor és
kedvese, Szendrey Júlia szobra előtt. Itt ko-
szorút is elhelyeztünk.

A Koltóról Nagykárolyba vezető utunk
közben megálltunk Szatmárnémetiben,
ahol bebarangoltuk a várost. Megnéztük
egyik szimbólumát, a 45 méter magas tűz-

tornyot. Az eső megnehezítette a dolgun-
kat, de ez sem tántorította el lelkes csapa-
tunkat attól, hogy kívülről és belülről is
megcsodáljuk a római katolikus székesegy-
házat.

A délutánunk is nagyon izgalmas volt,
hiszen találkoztunk nagykárolyi testvéris-
kolánk diákjaival és tanáraival, akik házi
készítésű étellel és hatalmas szeretettel fo-
gadtak bennünket. Az estét együtt töltöt-
tük diáktársainkkal, akik minden kérdé-
sünkre segítőkészen válaszoltak.

Harmadik napunkon gyalog indultunk
el Kaplonyba, amely nagykárolyi szállá-
sunktól 4 kilométerre volt. Itt megtekintet-
tük a Károlyi-kriptát, ahol egy nemesi ma-
gyar család történetét ismerhettük meg. Le-
hetőségünk adódott a Károlyi Sándor által
megálmodott családi mauzóleumot meg-
nézni, majd ezt követően betekintést nyer-
hettünk a kolostorba, ahol a mai napig fe-
rences szerzetesek élnek.

A délutánunk Nagykárolyban telt, ahol

tanáraink segítségével egy városnéző túrán
vettünk részt. Megálltunk Kaffka Margit há-
za előtt, láttuk a régi vármegyeházát, Ady
Endre iskoláját és a Kalazanci Szent József-
templom is színesítette délutánunkat. A fel-
újítás alatt lévő Aranyszarvas fogadót is meg-
tekintettük, ahol Pető& Sándor múzsájával
táncolt egy bálon. Utolsó két állomásunk a
nagykárolyi zsinagóga és a helyi református
templom volt.

Később ellátogattunk a kastélykertben
lévő Károlyi-kastélyba. A Romániában
egyedülálló viasz&gurák kiállítását is volt le-
hetőségünk megnézni, mely többek között
a szatmári béke aláírását mutatta be.

Hazautazásunk napján a helyi evangéli-
kus közösség istentiszteletén vettünk részt,
ahonnan áldásunkat megkapva indultunk
vissza Orosházára.

TÖRÖK VIRÁG
11/6

A 11. évfolyam partiumi kirándulása

Nagyszalonta

Érmindszent, Ady Ende EmlékmúzeumKoltó, Teleki-kastély



OROSHÁZI HARANGSZÓ14 2022. advent–karácsony | OKTATÁS |

O któber 28-án a Körösvölgyi Állat-
parkban jártak intézményünk 5. és

9. évfolyamos tanulói és osztályfőnökeik. A
természeti környezet iránti érzékenyítés és
a környezettudatosságra való nevelés köz-
ponti szerepet kap intézményünkben. A
szarvasi tanulmányi kirándulás nagy lehe-
tőséget nyújtott a diákoknak arra, hogy az
iskolában megszerzett ismeretanyagot, tu-
dást gyakorlati tapasztalatokkal bővíthes-
sék ki, illetve felfedezzék a közvetlen kap-
csolatot a környezeti nevelésben a tanulás
tartalma és környezete között.

A látogatóparkban a diákok testközel-
ből ismerhették meg a Kárpát-medencében
egykor és ma honos állatfajokat, és élmény-
etetésnek is részesei lehettek. A legnagyobb
látványosság az európai bölények etetése
volt. Az Anna-liget parkjában egy 2 kilo-
méteres, interaktív elemekkel kibővített sé-
tányon láthattak gímszarvast, őzet, dám-
szarvast, vaddisznót és rókát is. Az állatpark
népszerű látványossága volt továbbá a já-
vorszarvas, a fakókeselyű és a szürke farka-
sok.

A Körös-Maros Nemzeti Park természe-
ti kincseit két szinten, több száz négyzet-
méteren, interaktív állandó kiállítás formá-
jában ismerhették meg a diákok, és egy kis-
& lmet is megnézhettek a vidék természeti

kincseiről. Ezen a napon sok újat tanult a
teremtett világ értékeiről a több mint 80
résztvevő diák.

ÖKRÖSNÉ MISZLAI EDIT
osztályfőnök

A Körösvölgyi Állatparkban jártunk

Iskolánk már évek óta bekapcsolódik a Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Német Nyelvi Hét rendezvényei-
be. Idén mi adtunk otthont a területi német írásbeli versenynek, amelyre 90-en jelentkeztek, szerte a megyéből. A verseny
során nyelvtani-szövegértési feladatsort oldottak meg a 4–8. évfolyamos diákok, melyre 60 perc állt rendelkezésükre. A
legsikeresebb felkészítőtanár díját Jankóné Lövei Erika vehette át a Vörösmarty Mihály Általános Iskolából, akit Nagy Ró-
bert intézményvezető köszöntött az iskola különdíjával. Gratulálunk a helyezetteknek és a felkészítőtanároknak egyaránt!

Területi német írásbeli verseny
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I dén – a korábbi szokással ellentétben –

nem a most amúgy is elmaradt őszi szü-
net napjaira eső hagyományos reformációi
istentiszteletre invitálta az iskola vezetősége
a hittan munkaközösséggel együtt a Szé-
kácsba járó diákokat, hanem egy rendha-
gyó istentiszteleti formát vitt be az intéz-
mény falain belülre a hosszú hétvége előtti
utolsó tanítási napon.

A Tamás-mise műfaja Orosházán már
tavasszal, virágvasárnapon szerzett némi is-
mertséget. A gyülekezet tagjai örömmel üd-
vözölték az eseményt. Keresők istentisztele-
te – így is nevezik ezt az alkalmat, ahol bi-
zony szabad kételkedni, kérdezni és nyitni
is az Úristen felé. A liturgia a klasszikus tar-
talmát megőrző formában törekszik a köz-
érthetőségre és a résztvevők bevonására. A
szövegek kivetítésre kerülnek, és a gyüleke-
zetet is gyakran megszólaltatják.

Meghívott igehirdetőnk Győri Péter
Benjámin evangélikus lelkész volt, aki a
szolnoki gyülekezet i& seivel (SZOLI)
együtt érkezett, és több kísérlet formájában
bevonta a kortársakat az igencsak látványos

szemléltetésbe. A bátor & atalok a saját hi-
tükről és i& s mivoltukról sem ódzkodtak
bizonyságot tenni. Az alsósoknál előkerült
egy kosár alma és a rohadt alma példája,
melyet az életből vett szituációk folytattak.
A nagyobbaknál igehirdetőnk arra bátorí-
totta a & atalokat, hogy merjenek kételked-
ni, és vessék hitüket olyasvalamibe, ami
elég irgalmas, rugalmas, erős, hogy meg-
tartsa őket az életben, anélkül, hogy szét-
szakítaná. Nem mindegy, hogy miben és
kiben bízunk – ezt szemléltették a külön-
böző felfüggesztéseken lógó, ledobott sú-
lyok is. Egyedül Krisztus az, aki képes így
megtartani az életünket.

A Tamás-mise legjellegzetesebb része ez
alkalommal is az imádságjárás volt, amikor
minden diákot arra buzdítottunk, hogy
mozduljon meg, álljon fel a helyéről. Ez idő

alatt különböző formákban élhették meg
Istenhez való kapcsolódásukat, egészen sze-
mélyes módon. Keresztségre emlékeztető
és személyes, egyéni élethelyzetre szóló ál-
dást is kérhettek a & atalok. Külön termek-
ben lelki gondozók várták azokat, akik sze-
mélyes vezetést kértek, hogy Isten elé vi-
gyék szívük állapotát és kéréseiket. Imád-
ságírásra is volt lehetőség, és végül ezekből
állt össze a záróimádság szövege. Akik nem
szerették volna szavakba önteni, mi nyomja
lelküket, azok pedig egy-egy mécses meg-
gyújtása révén vihették mindazt a mennyei
Atya elé.

Jó volt látni, hogy milyen felszabadító,
amikor ilyen közvetlen istentiszteleti for-

mában élhetjük át, hogy kapcsolatban le-
hetünk és vagyunk Istennel. És azt is, hogy
a diákság megszólalt és meg is mozdult – a
többség nem ülte végig (szótlanul) a közel
kétórás alkalmat, és ez így volt rendjén. Így
is lehet Istent tisztelni, őt ünnepelni.

A zenei szolgálatot a Melody of Angels,
iskolánk diákzenekara látta el egy új basz-
szusgitárossal kibővülve. Az alkalom meg-
szervezésében és lebonyolításában a hitok-
tatói munkaközösség tagjai és a gyülekezet
hitoktatói vállaltak aktív szerepet, melyért
rendkívül hálás vagyok.

Bízom benne, hogy a rendhagyó isten-
tiszteleti forma nem utoljára valósult meg
iskolánkban, kiváltképp pedig abban, hogy
nemcsak végtagjaink mozdultak meg az al-
kalmon, hanem szívünkben is mozdult va-
lami, miközben Isten igéjét más hangon és
más formákban hallottuk!

FELEGYI-NÉMETH MÁRIA
iskolalelkész

Tamás-mise az iskolában
Nem ülte végig a Székács a reformációi istentiszteletet

2022. november 3-án A változások megélése napjainkban címmel rendezett konferenciát a Székács Evangélikus Iskola és a Ko-
dolányi János Egyetem. A magyar tudomány napjához kapcsolódóan régi hagyomány az egyetemen ez az esemény, melyhez eb-
ben az évben intézményünk is csatlakozott. Nemcsak helyet adtunk a konferenciának, hanem az előadók között is voltak székácsos
tanárok.
Ez a nap a tudományok fontosságára hívta fel a figyelmet. Az volt a célunk, hogy bárki számára elérhetővé tegyük az új tudomá-
nyos szemléleteket, alternatívákat. Elsőként dr. Szabó Péter egyetemi rektor Civilizáció és technológia című előadását hallgathat-
ták meg a résztvevők, majd Deák Péter, a Székács iskola igazgatóhelyettese beszélt a kiégés jelenségéről. Őt követően Celuskáné
Csepregi Alícia pedagógus szólt a tehetség előnyeiről és hátrányairól. És végül, de nem utolsósorban dr. Malatyinszki Szilárd, a
helyi oktatási központ igazgatója kereste a választ arra a kérdésre, hogy létezik-e az örömteli élet fogalma napjainkban. Az elő-
adások vetített anyaga iskolánk honlapján megtekinthető.

SZŐKE-KILIÁN SZILVIA

A magyar tudomány ünnepe



OROSHÁZI HARANGSZÓ16 2022. advent–karácsony | OKTATÁS |

E bben az évben már 15. alkalommal
rendezte meg iskolánk szülői munka-

közössége a jótékonysági Márton-bált,
melynek célja a diákok kulturális esemé-
nyeken, kirándulásokon való részvételének
támogatása volt.

Ezúttal több mint 250 vendég vett részt
az eseményen 2022. november 12-én. A 19
órakor kezdődő műsort a Harangos nép-
táncegyüttes fellépése nyitotta, ahol is a

táncosok között több diákunk és pedagó-
gusunk is szerepelt. Ünnepi beszédet Nagy-
né Miszlai Anita, a szülői munkaközösség
elnöke mondott, majd Vajer Tímea óvoda-
vezető számolt be az óvodát érintő fejleszté-
sekről.

A 10/A osztály nyitótánca angolkeringő

volt, ebben Blaskóné Tószeczki Izabella
táncpedagógus volt a diákok segítségére.
Ezt követően – még a vacsora előtt – Ördög

Endre igazgatólelkész kívánt pohárköszön-
tőjében jó szórakozást mindenkinek.

A bál eredményes volt: nemcsak a részt-
vevők késő éjszakába nyúló szórakozása
volt biztosítva, de a támogatói utalásokból,
a támogatójegyekből és a tombola bevételé-
ből több mint 1 millió Ft-tal gyarapodtak
az intézmény alapítványai.

SZŐKE-KILIÁN SZILVIA

A Honvéd Kadét Program 2017-ben
jött létre. A Honvédelmi Minisztéri-

um által támogatott és megvalósított emelt
szintű honvédelmi nevelési tevékenység
tanórai és szabadidős elemeket egyaránt tar-
talmaz. Az oktatási intézmények szakmai
támogatásban, pedagógus-továbbképzés-
ben és mentorálásban részesülnek. Ehhez
csatlakozott idén december 1-jén a Székács
Evangélikus Iskola.

A program – a Nemzeti alaptantervben
foglaltakkal összhangban – a középiskolá-
ban zajló haza& as nevelést igyekszik honvé-
delmi alapismeretekkel kiegészíteni és el-
mélyíteni. Ezzel összefüggésben a partner-
iskolában – a programban önkéntes alapon
részt vevő gimnazisták számára – oktatni
kell a honvédelmi alapismeretek tantárgyat
először heti 1, később heti 2 órában.

Iskolánk céljai között szerepel a nemzeti
öntudatra, a haza& asságra és a hon védel-
mére való nevelés. Olyan állampolgárok
nevelése, akiknek kiemelten fontos a ma-
gyar haza, akik felelősséget éreznek hazáju-
kért és tenni is hajlandók érte. Ezek az alap-

ismeretek komoly lehetőséget jelentenek
iskolánk számára, jelenlegi és leendő gim-
nazistáinknak arra, hogy apró lépéseken
keresztül tudatosabbakká váljanak a hon-
védelem és a hazaszeretet területén.

A csatlakozással olyan értékeket adha-
tunk a diákoknak, melyek maradandók, ál-
landók, elkísérik őket egész későbbi életút-
juk során, mindig meríthetnek belőlük
vagy visszatérhetnek hozzájuk. A csatlako-
zás egyben egy lehetőség arra, hogy ezeket
az értékeket olyan módon közvetíthessük a
tanulóknak, amiből aztán egy életre szóló
útravaló lehet. Ezek közé tartozik a tartás, a
fegyelem és az erő, ami majd elkísérheti
őket, vagy épp egy lehetőség, ami konkrét
életpályát nyújthat.

Székácsos gimnazistáinknak a 2023/
2024-es tanévtől lesz lehetőségük részt ven-
ni a kadétprogramban, mely számos sza-
badidős és sporttevékenység mellett tanul-
mányi ösztöndíjjal jutalmazza az arra érde-
meseket.

DEÁK PÉTER
igazgatóhelyettes

Márton-bál 2022-ben újra

Csatlakozás a kadétprogramhoz

Orosházi Harangszó az interneten: http://oroshaza.lutheran.hu/harangszo



nyekben mind jövőre, mind 2024-től. Is-
mertette a felvi.hu használatát, melyen ke-
resztül jelentkezni kell majd a továbbtanu-
lásra. Volt szó az államilag és a piaci alapon
& nanszírozott képzés különbségéről is.

A diákok megismerkedhettek a transz-
verzális kompetencia fogalmával, azaz: egy
adott személy hogyan tud kommunikálni
másokkal, mire van szüksége a világban, és
mi az, amit ő tud nyújtani.

A diploma eszköz és lehetőség – úgy,
ahogy a szakma is. Nagyon sokan ítélnek a
papír alapján, de az, hogy egy ember ezt ho-
gyan éli meg, az rajta múlik, tőle függ. Azok
az emberek is értéket képviselnek, akik vi-
déken szerzik diplomájukat, nem pedig egy
nagyvárosban.

Az egyetem vagy szakma megválasztása
nagyon nehéz dolog. Olyan foglalkozást
kell keresni, amit élvez az ember, de meg is
tud élni belőle. Mielőtt választásra kerül a
sor, ajánlott elmenni a továbbtanulás he-
lyére, mivel éveket fogunk ott eltölteni.
Kapcsolódni kell diákokhoz, közösségi ol-
dalakhoz azért, hogy megtudjuk, milyen a
formális tájékoztatón kívüli élet egy adott
egyetemen és annak karán.

Ez a rendhagyó pályaorientációs nap a
diákok számára mind tájékoztatásként,
mind hallgatói élet szempontjából tökéle-
tes volt. Az előadók mellett érkeztek hallga-

tók is az egyetemekről, szakképzési centru-
mokból, akik javarészt a Székácsból kerül-
tek Kecskemétre, Gyulára vagy a régió szá-
mos egyéb pontjára.

A nap előadói a következők voltak: a Ko-
dolányi Egyetem, a Gál Ferenc Egyetem Pe-
dagógiai, Gazdasági, valamint Egészség- és
Szociáltudományi Kara, a kecskeméti Neu-
mann János Egyetem, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Mezőgazdasági Kara, a Gyu-

lai Szakképzési Centrum, a békéscsabai Szí-
nitanház és az Orosházi Rendőrkapitány-
ság.

Minden programon 20 perces blokk-
ban lehetett részt venni. Ez alól kivételt je-
lentett a rendőrség látogatása, amely 2 órás
program volt. Az egyetemek bemutatóján
megismerkedhettek a diákok a különböző
szakokkal, az ösztöndíj-lehetőségekkel, a
nyílt napok dátumaival, és nem utolsósor-
ban a hallgatói élettel. Az előadók minden
feltett kérdésre válaszoltak, illetve tanácso-
kat adtak diákjaink számára, amelyek to-
vábbtanulási lehetőségeiket segíthetik.
Minden egyetemről és szakképzési cent-
rumból egyazon céllal érkeztek a nap kez-
detekor, és ezt teljesítve hagyhatták el in-
tézményünket a nap végén.

TÖRÖK VIRÁG
11/6

Pályaorientációs nap a Székácsban

D ecember második péntekje rendha-
gyó volt iskolánk 9–12. osztályos

tanulói számára.
Előzetes regisztrációt követően a gim-

nazista tanulók kiválaszthattak 5 előadást,
amely számukra érdekesnek és továbbtanu-
lásukhoz elengedhetetlennek tűnt. Bár az
előadók a régió különböző pontjairól ér-
keztek, viszont ugyanazon céllal: segítsék a
diákjainkat abban, hogy az érettségi után
minél kevesebb félelemmel induljanak el a
nagybetűs élet útján.

A napot Nagy Róbert igazgató úr nyi-
totta meg a napi igével: „Gondoljatok rá, aki
a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el,
hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedje-
tek.” [Zsid 12,3] Rávezette ezzel a diákokat
arra, hogy mindennap &gyeljék az Urat,
hiszen sok bizonytalansággal és aggodalom-
ra intő okkal találkozunk nap mint nap, de
ez az ige rámutat arra, hogy ha az Urat kö-
vetjük, akkor meglátjuk, hogy ebben a vi-
lágban miként kell élni.

A megnyitó második pontjában Deák
Péter igazgatóhelyettes úr ismertette a nap
menetét, melynek sikeressége két dolgon
múlt: az első a diákok nyitottsága az elő-
adások iránt, a második pedig a feszes me-
netrend pontos betartása.

A megnyitót dr. Malatyinszki Szilárd
előadása követte a felsőoktatás várható vál-
tozásairól. Részletesebben hallhattak a pá-
lyaválasztás előtt álló diákok a felvételi el-
járásról, a tájékoztatók megjelenéséről, il-
letve a változásokról a felvételi követelmé-

Kedves Testvérek!
Gyülekezetünk fennmaradása és hit-

életünk sokszínűségének megtartá-

sa érdekében szeretettel kérjük min-

denki anyagi áldozatvállalását, mi-

vel gyülekezetünk nem nélkülözheti

a támogatásnak ezt a formáját. Kö-

zösségünkért való felelősségükből,

szeretetükből fakadóan várjuk tehát

felajánlásaikat. Lelkészi hivatalunk

munkatársai készséggel állnak se-

gítségükre. Támogatásukat előre is

köszönjük!
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Területi német írásbeli verseny
– 4. évfolyamon:

1. helyezett Lénárt Vanda
Felkészítő: Földesiné Erős Klára

– 7. évfolyamon:
1. helyezett Arva Dániel
Felkészítő: Lovas Erzsébet
3. helyezett Szendi Milán
Felkészítő: Lovas Erzsébet

– 8. évfolyamon:
3. helyezett Gyúrósi Botond
Felkészítő: Csicsely Szilvia

Arany Dobókocka Matematikaverseny
– 5. évfolyamon:

5. helyezett Zsoldi Lajos
Felkészítő: Hegedűsné Farkas Erzsébet

– 8. évfolyamon:
5. helyezett Csizmadia Bence
Felkészítő: Hegedűsné Farkas Erzsébet

Adventi szavalóverseny Békés megyei
evangélikus általános iskoláknak
– 1–2. évfolyamon:

1. helyezett Tóth Hannah
Felkészítő: Nagyné Györgyi Szilvia
2. helyezett Debreczeni Dorina
Felkészítő: Orbánné Kovács Ilona

– 3–4. évfolyamon:
2. helyezett Sziliczei-Németh Fanni
Felkészítő: Földesiné Erős Klára

– 5–6. évfolyamon:
1. helyezett Nagy Zétény
Felkészítő: Koncsek Árpádné

– 7–8. évfolyamon:
1. helyezett Fazekas András Vajk
Felkészítő: Koncsek Árpádné
3. helyezett Arva Dániel
Felkészítő: Takács Ildikó

English Literature Tea Party (angol
nyelvű vers- és prózamondó verseny
– 5–6. évfolyamon:

2. helyezett Orbán Júlia
Felkészítő: Fazekasné Jankov Ildikó

– 7–8. évfolyamon:
2. helyezett Pintér Dóra
Felkészítő: Kovácsné Misurda Ilona

VII. Görgey Artúr Országos Lövész
Emlékverseny

2. helyezett Fári Noémi
Felkészítő: Virág Zoltán

Versenyeredmények

Elsősök beiskolázása 2023-ban

Mindenki szeretné, ha gyermeke a színvonalas oktatás mellett
lelki támogatással és erkölcsi értékekkel is gazdagodna az iskolapadban.

Ha Ön is így gondolja, válassza a Székács Evangélikus Iskolát!

Amit nyújtunk:
• Stabil lelki támogatás: a tanítók 4. osztály végéig a gyermekekkel maradnak.
• Színes programok az iskola szervezésében.
• Aerobic, asztalitenisz, szivacskézilabda a mindennapos testnevelés keretében.
• Színvonalas idegennyelv-oktatás (angol és német).
• Gyermekközpontú nevelés sok mókával és kacagással.
• Kiváló tanítók, akiknek hitvallása, hogy tanítani szívből lehet igazán.

Az általános iskolai beiratkozás időpontja:
2023. április 20–21.

A beiratkozás módjáról tájékozódjanak honlapunkon!

Diákolimpia
Futsal
Megyei elődöntő 3. helyezett csapata:

Árgyelán Péter Csongor, Csizmadia
Szabolcs, Dobi Noel, Feier Jonathan,
Feier Ruben, Fucskó Dániel, Halász
Zsombor, Molnár Tibor, Remzső Levente
Felkészítő: Földesi Róbert

Távolugrás
Megyei 6. helyezett csapat:

Csizmadia Szabolcs, Feier Jonathan,
Horváth Medárd, Simondán Bertold,
Szilágyi Patrik
Felkészítő: Földesi Róbert

Svéd váltó
Megyei 7. helyezett csapat:

Csizmadia Szabolcs, Feier Jonathan,
Horváth Medárd, Szilágyi Patrik
Felkészítő: Földesi Róbert

Az angol nyelvű vers- és prózamondó
verseny helyezettjei

Az adventi szavalóverseny helyezettjei

ëë
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A Melody of Angels az orosházi Szé-
kács Evangélikus Iskola diákzeneka-

ra, mely 2021 őszén alakult az evangélikus
egyház könnyűzenei programjának támo-
gatásával. Mentoruk a kezdetektől fogva
Huszák Zsolt. A csapat stabil magja már
szinte az induláskor kialakult, de az elmúlt
bő egy év során több tagcsere is volt. Leg-
utóbb basszusgitárossal bővült az addig gi-
tárosból, cajonosból, fuvolistákból és éne-
kesekből álló zenekar, mely nagyon sokat
ad a zenekari hangzáshoz. A jelenlegi ta-
gok: Bánki-Horváth Jázmin, Hajdú Viola,
Nagy Emma, Nyemcsok Sarolta, Szigethy
Mátyás,Tóth Ádám ésTóth Dominik.

A csapat már az előző tanévben több-
ször volt hallható iskolánkban, majd nyá-

ron a gyulai Szélrózsán mutatkozott be egy
kisebb koncert keretén belül, emellett a
nagyszínpadon vállalta az egyik áhítat zenei
kíséretét. Rendszeresen végeznek szolgála-
tot intézményi és gyülekezeti rendezvénye-
ken, hitéleti alkalmakon. Nyáron az izlandi
testvérgyülekezettel való találkozások so-
rán a Melody of Angels több tagja is segítsé-
gül hívta a zene nemzetközi nyelvét, és ka-
matoztatta az év során tanultakat. Az el-
múlt hónapokban igazi csapattá kovácso-
lódtak. 2022 decemberében Nagyszénáson
és az orosházi evangélikus gyülekezetben
adtak nagy sikerű adventi koncertet.

FELEGYI-NÉMETH MÁRIA
iskolalelkész

Melody of Angels

A 2022/2023-as tanév őszén is megren-
dezésre került a Szülők Klubja elő-

adássorozat. Három különböző téma állt fó-
kuszban az interaktív alkalmakon.

Szeptemberben a gyermekkori és serdü-
lőkori szorongásról és stresszről esett szó, il-
letve annak lehetőségeiről, hogyan tudják a
szülők bátorítani, támogatni gyermekeiket.

Októberben a kamaszkor jellegzetessé-
geiről, változásairól, nehézségeiről beszél-
tünk, és arról, hogy miként változik a szülői
szerep, ha a gyermek kamaszkorba lép.

Novemberben a digitális eszközök és a
képernyő előtt töltött idő gyermekekre gya-
korolt hatásairól kaphattak pontosabb ké-
pet a résztvevő szülők.

Az előadások nem csak székácsos szülők
számára voltak nyitottak. Az alkalmakon
lehetőség volt arra is, hogy a szülők tapasz-
talataikat megosszák, egymástól is tanulja-
nak, illetve különböző gyakorlatokon ke-
resztül a szülői önismeretüket is mélyítsék.

PLESOVSZKI-KOVÁCS ANNAMÁRIA
iskolapszichológus

Szülők Klubja

Fel nagy örömre
(angol karácsonyi ének,
fordította Gárdonyi Géza)

Fel nagy örömre, ma született,
Aki után a föld epedett!
Mária karján égi a híd,
Isteni kisded szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd a te édes Istenedet!

Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
Bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma, koldusi hely,
Rá meleget a marha lehel.
Egyszerű pásztor, térdeden állj,
Mert ez az égi s földi király!

Jöjjetek hívek, imádjátok,
Aki mindenkit, ím megváltott!
Boruljatok le itt előtte!
Szívetek adjátok érette!
Egyszerű pásztor is leborult
És előtte a földig hajolt.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd a te édes Istenedet!

A GYŐRY VILMOS EVANGÉLIKUS
SZERETETSZOLGÁLAT

idős vagy megromlott egészségű, rászoruló orosházi lakosoknak

(felekezeti, világnézeti hovatartozástól függetlenül)

felajánlja hétköznapi étkeztetési szolgáltatását
elviteles vagy kiszállításos formában. Ennek díja ,1200 Ft/adag

melyből a szeretetszolgálat a kiszállítás díját átvállalja.

Szociális helyzettől függően a díj egyéni megállapodással csökkenthető.

* * *
Igénybejelentés személyesen a szeretetszolgálatnál (Thék Endre u. 2.)

vagy telefonon (+36 68/412-402; +36 20/770-0456).



KERESZTELÉS (felnőtt)

Szőke Laura 2022. szeptember 18.
Kéri Attila 2022. szeptember 23.
Sziliczei-Német Sándor Zsolt 2022. október 16.
Kabódi Andrea Zita 2022. október 16.
Birkás Roland Patrik 2022. október 16.
Kiss Anikó 2022. október 16.
Skorka László 2022. október 16.
Kiskó Dóra 2022. november 6.

HÁZASSÁGKÖTÉS
Hetényi László József Zelenka Anikóés 2022. szeptember 11.
Pintér Renátó Gergő Nagypál Tündeés 2022. november 26.
ISTEN VEZESSE ÉS IRÁNYÍTSA ŐKET ÉLETÚTJUKON ÉS SEGÍTSEN
MEGTARTANI FOGADALMUKAT!

TEMETÉS (2022. szeptember 9.–2022. december 5.)

Tóth Imréné Tóth Bálintné(Csizmadia Katalin 86) · (Mangró
Julianna 90) · (Toronyi Margit 79) ·Galambos Imréné Tóth Pál
István Kunstár Pál Makocsai Józsefné(81) · (90) · (Sin Ilona 95) ·
Héjja Sándorné Horváth Géza(Szemenyei Irén Julianna 77) ·
Józsefné Gyarmati István(Horváth Lenke Rózsa 73) · (95) ·
Gulácsi Györgyné (Bender Irén 102)
„A VILÁG PEDIG ELMÚLIK DE AKI AZ ISTEN AKARATÁT CSELEKSZI,[…]
MEGMARAD ÖRÖKKÉ.” [1Jn 2,17]

KERESZTELÉS (gyermek)

Szőke Mihály Nagy Erzsébetés gyermekei
TAMARA és MIHÁLY RICHÁRD 2022. szeptember 18.

Balog Attila Bíbok Emőkeés gyermekei
EMESE és ÁDÁM 2022. szeptember 23.

Bálint Tibor Vizi Saroltaés leánya
NOÉMI 2022. október 9.

Szabó Sándor Jancsik Beátaés fia
ADRIÁN SÁNDOR 2022. október 9.

Szokolai Zsolt Hegedűs Szemirámiszés fia
ÁDÁM 2022. október 16.

Sziliczei-Német Sándor Zsolt Kabódi Andrea Zitaés leánya
FANNI 2022. október 16.

Skorka László Gombkötő Andreaés fiai
LÁSZLÓ és DÁNIEL 2022. október 16.

Németh Attila Molnár Melinda Zsuzsannaés fia
DÁVID 2022. október 16.

Kovács József Pocsaji Mariannaés fia
LEVENTE PATRIK 2022. október 16.

Gácsi Zsolt Finstár Katalin Nikolettés leánya
LUCA VIKTÓRIA 2022. október 16.

Erdélyi Szabina Tímea fia
BÁLINT 2022. október 22.

Kiskó János Pataki Ildikóés gyermekei
JÁNOS és BENCE 2022. november 6.

ISTEN ÁLDÁSA LEGYEN A GYERMEKEKEN ÉS CSALÁDJUKON!

Összeállította: Evangélikus Lelkészi Hivatal

NÉPEGYHÁZI  HÍREK

Kiadja: Orosházi Evangélikus Egyházközség (5900 Orosháza, Thék E. u. 2.)
Felelős kiadó: Ördög Endre igazgatólelkész és Koszorús Oszkár

Tördelőszerkesztő: Nyomtatás:Szatmári László · Pergamen Kft., Orosháza

ADOMÁNYOK AZ OROSHÁZI HARANGSZÓ ÚJSÁGRA
2022. szeptember 7.–2022. december 11.

1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
5000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
5000 Ft
1000 Ft

10 000 Ft
2000 Ft
2000 Ft
3000 Ft
1000 Ft
2000 Ft
4000 Ft
2000 Ft

Jankó Bálint
Gombkötő Irén
Barna Imre László
Rajki József és családja
Pataki László
Pásztorcsik Jánosné
Kissné Betkó Katalin
Vetési Imre
Dénes Lóránd
Celuskáné Csepregi Alícia
Név nélkül, de Istennél tudva lévő 1 testvér

5000 Ft
3000 Ft
2000 Ft
3000 Ft
5000 Ft
5000 Ft
3000 Ft
2000 Ft

10 000 Ft
2000 Ft
1000 Ft

Lánczi Istvánné
Tóth Béláné
Tóth Anikó
Tóth Mariann
Papp Vilmosné
Pataki Ferenc Imre
Szulics Istvánné
Csehi Józsefné
Király Béla és felesége
Zsíros Sándorné
Balogh János
dr. Horváthné Csepregi Terézia
Tarsoly Lászlóné
Csiszár Anikó
Szokodi László
Szemenyei Márta
Verasztó Ferenc és felesége
Berta Károlyné


