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Nagyon fájdal-
mas Reád emlékezni,
arra, akit tiszteltünk,
szerettünk. Arra,
akivel együtt szol-
gáltuk kicsiny gyüle-
kezetünk. Most,
hogy az Úr magához
szólított - vegyük
úgy, hogy ez az em-
lékezés legyen kö-
zös.

Amikor 1952-ben
presbiter lettem, tu-
dom, jó szívvel fo-
gadtál, mint gond-
nok. Ez idõtõl kezd-
ve mindig együtt
szolgáltuk a Gyülekezetet. Ez a Gyüle-
kezet szegény volt, a küzdelem sok. Pl.:
nem volt még vízvezeték sem … de pénz
sem volt elég. Tehát álljunk be mi is a
fizikai munkába. Mihácsi lelkész úrral
közösen ástuk a vízvezetéknek az árkot.

Presbiteri üléseken a meggondolt
elõrelátás volt jellemzõ Rád. Mindenki-
vel szót értettél és õszinte voltál. Sajá-
tos humorod is kiváltotta az irántad ér-

zett tiszteletet. Jó
pár évi szolgálatod
után Mihácsi lelkész
úr megjegyezte: „A
Gyurkára mindig le-
het számítani!“
Rögzíthetjük: Méltó-
an képviselted az
Egyház ügyét! Fá-
radhatatlanul végez-
ted feladatod!

Szervezõ készsé-
ged kitûnõ volt. Em-
lékszem, amikor a
templomhoz vezetõ
lépcsõ-kapaszkodó
korlátot készítettük,
szereztél hegesztõt,

segítõket. A templomtorony egyik szint-
je elkorhadt a palló borítás és cserélni
kellett - ketten voltunk az ács mester se-
gítsége. Sorolhatnám azt a sok-sok
gondnoki feladatot, melyeket minden
térítés nélkül végeztél.

Meghajtott fõvel, könnyes szemmel
köszönjük önzetlen szolgálatod!

Dunaföldvár, 2015, augusztus hó.
Weisz József, volt presbiter

Emlékezés Szuper Györgyre, 
a dunaföldvári Evangélikus Gyülekezet volt gondnokára

u
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2015, február 6-án kísértük min-
den halandó utolsó földi útjára Szuper
György testvérünket a Külvégi temetõ
evangélikus részében. Szuper György
1922. október 18-án született régi evan-
gélikus családban. Édesapja kovács
volt, édesanyjával négy gyermeket ne-
veltek. A kovácsmesterséget õ is to-
vábbvitte, bár gyerekként szívesebben
lett volna erdész. Különös érzéke volt a
lóbetegségekhez, az Isten is gyógyko-
vácsnak teremtette. Sashalmon töltötte
a tanulóéveket 1937 októberétõl 1941
októberéig. A katonai bevonulást õ sem
kerülhette el, a rádió-felderítõknél szol-
gált. 1945. október 17-én érkezett haza
a fogságból, majd ezután még többször
be kellett vonulnia. 

Édesapja betegsége után ráhárult a
feladat, hogy a családról gondoskod-
jon, a kovácsmûhely biztosította a
megélhetést számukra. Kisiparos mes-
ter volt, majd a TSZ- szervezés után az
Aranykalász Termelõszövetkezetben
dolgozott egészen nyugdíjazásáig.

A nehéz munkásévek alatt is híven
szolgálta egyházát, hat évig volt pres-
bitere, majd 1952-tõl 1986-ig, har-
mincnégy esztendõn át gondnoka volt
az evangélikus közösségnek.

Az 1952-es esztendõ azért is fontos
volt életében, mert megtalálta felesé-
gét, akivel ötvenkét évet éltek le békes-
ségben. Két lányuk született, Jutka és
Márti. Idõvel szaporodott a család 4
unokával, majd 6 dédunokával.

Fontos volt számára a család.
Örömmel ápolta rokoni a kapcsolato-
kat, egész életében kutatta õseit és be-
leásta magát a családfakészítésbe is.
Idõs korában is nagyon érdeklõdõ volt,
szeretett olvasni és rejtvényt fejteni.
Szívesen dolgozott szõlõjében, amíg
ereje engedte, de még nagy betegen is
tanácsaival, nagy tapasztalatával segí-
tette a hozzá fordulókat. 

Szerette a Jóisten, hosszú élettel,
bölcs gondolkodással, jóindulatú ter-
mészettel, humorral áldotta meg.

Utolsó hónapjait nagy betegen, so-
kat szenvedve töltötte. 92 éves elmúlt,
amikor végleg eltávozott tõlünk. A Dé-
li Evangélikus Egyházkerület 2013-
ban Hûségéremmel jutalmazta szolgá-
latát.

A Jóisten adjon neki végsõ nyugo-
dalmat.

u

Földrajzórán egy gyerek:
- A hosszúsági és szélességi fo-

kok haszna abban áll, hogy amikor
fuldokolsz, kikiálthatod, hogy hol
vagy, és így megtalálnak.

Mivel létezik egy szó a bölcses-
ségre, az emberek azt hiszik, hogy
tudják, mi az. Pedig senki sem válik
orvossá azáltal, hogy érti, mit jelent
az a szó, hogy anatómia. Ha rále-
helsz a hõmérõre, magasabb hõmér-
sékletet fog mutatni, de ettõl még a
termet nem melegítetted be.



3. oldal

E
rõ

s
 v

á
r a

 m
i Is

te
n

ü
n

k
!

Családi nap az evangélikus
gyülekezetben

Június 7-én tartottuk meg az Evangé-
likus Gyülekezetben a Családi Napot.

A „hagyományosan“ szót talán
még korai lenne használnunk, hiszen
idén ez volt a harmadik alkalom, hogy
az Egyházközség tagjai ilyen kötetlen
formában is találkozhattak egymás-
sal. A program istentisztelettel kezdõ-
dött, melyen Bakay Péter cigánymisz-
sziós lelkész tartotta az igehirdetés
szolgálatát, az Útmutató (perikó-
parend) kijelölt szakasza alapján: a
szegény Lázár és a gazdag ember e -
és túlvilági sorsa. „Hatalmas szaka-
dék van az élõk és holtak világa kö-
zött, de legalább akkora a szegények
és gazdagok között, kik adhatnának
ugyan, de nem adnak“ - hangzottak az
igehirdetõ közvetlen, egyben fajsú-
lyos szavain keresztül az evangélium
gondolatüzenetei.

Istentiszteletet követõen a parókia
udvarán (az akkorra már elkészült)
ebédre mehettek a részvevõk. A ma-
gyar ízeket ezúttal (is) Forster Zoltán
Czifray-díjas mesterszakács készítette,
aki 2012-ben „Az év felfedezettje“ dí-
jat kapta a „Gault&Millau“ legrango-
sabb nemzetközi étteremkalauz értéke-
lésében. Mielõtt bárki is megrémülne,
hogy „nekünk még erre is telik!“ - Zol-
tán, mint gyülekezeti tagunk adomány-
ba készítette nekünk az ebédet felesége
segítségével. Viszont akik halaszthatat-
lan ügyek kapcsán mulasztottak, pró-
zai, de ebbõl is érezhetik, hogy mit mu-
lasztottak!

A délután szintén zsúfoltan telt. A
gyermekek számára - hiszen ez elsõsor-
ban az õ napjuk volt - a Dunaföldvári
Hagyományõrzõ Íjászok, valamint
Gazsó Miklós bohóc biztosították u
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az udvaron az elfoglaltságot és a
szórakozást. Nekik ez úton is köszönjük
a segítséget és a részvételt. A felnõttek
számára képvetítés volt templomunk
elõterében: Lupták György esperes úr a
Szentföldrõl, valamint Bakay Péter a
gyimesi pásztorok nem könnyû, ám an-
nál igazabb életérõl tartottak képvetíté-
ses elõadásokat. A záró áhítatot Bakay
Péter tartotta, szintén képanyagot fel-
használva: a kopt keresztények (napja-
inkban a legtöbb mártírt adó Egyház)
egy természeti barlangban, modern
instrumentális zenével tartott istentisz-
teletérõl bejátszott képanyaggal.

Bár az elõkészületek nagy lelkese-
déssel és igazán önzetlen segítséggel

történtek, a Családi Napok „minimál-
programja“ - hogy az evangélikus csa-
ládok, illetve mindazok, akik valami-
lyen formában (esküvõ, keresztelõ)
gyülekezetünkhöz kötõdnek legalább
arcból ismerjék egymást, távolról sem
teljesült. Kényelem, felborult fontossá-
gi sorrend - és lehet találgatni a 100+1
okot, kifogást.

Porcukor finomságúra ledarált ma-
gyar társadalmunkban a család az utol-
só szigete a Lélek mûködésének. „Ha a
méhek kipusztulnak, utána mi követke-
zünk“ - mondotta Albert Einstein. Ha a
család kipusztul, vele együtt az Egyház
is eltûnik, felekezeti különbség nélkül.
Ezért (is) fontos, hogy mindent megte-
gyünk érte, a világárral szembeúszva.

Molnár Iván, lelkész
u
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Bakay Péter egy évet töltött el a
gyimesi csángó pásztorokkal a Hargita
megyei Bodorvészben. Élményeirõl, a
csángó pásztorok viharos és kemény
életérõl már kétszer tartott elõadást
Dunaföldváron Molnár Iván evangéli-
kus lelkész szervezésében. Nem sokkal
az elsõ beszámolót követõen Iván kér-
dezte, hogy lenne-e kedvem megta-
pasztalni a pásztoréletet a saját bõrö-
mön is? Nagyon tetszett az ötlet, amit

tettek követtek. Megbeszélések, felké-
szülés és indulás.

Bakay Péter, Molnár Iván, Kovács
Norbert és jómagam kora este érkez-
tünk meg Gyimes szívébe, Gyimes-
középlokra. A fõútról egy köves útra
hajtottunk s a falutábla már jelezte,
hogy megérkeztünk Setétpatakára. A
falu utolsó házához tartottunk, ahol az
elsõ éjszakát terveztük. Pottyantós ár-
nyékszék, patakfürdõ és egy bensõsé-
ges hangulatú mesélõs vacsora várt
minket. András a vendéglátónk nagyon
ízes csángó dialektusban elképesztõ
történeteket mesélt, miközben helyi
borvizet, házi kenyeret és sajtot fo-
gyasztottunk.

Aki Tolna megyében nõtt
fel az nincs hozzászokva azon
domborzati viszonyokhoz és
panorámához, ami ott van.
Leírhatatlanul szép. Ugyan-
akkor a pásztorkodást sem
úgy kell elképzelni, hogy a
pásztor áll a rónaságban, tá-
volban meg a nyáj és a déli-
báb. Itt a füveltetés (legelte-
tés) nagyon kemény el-

Gyimesi pásztorélet
Egy hét színtiszta valóság
Bodorvészben

u
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foglaltság mind az állat, mind a
pásztor részére. Sziklák, fák, cserjék és
fatörzscsonkok között õrült meredek
hegyoldalakban (ezt nevezik vésznek)
kell a juhókat és cegákat terelgetni.
Volt részem benne. Péter a számadó
pásztor legidõsebb fia elõzõ este meg-
ígérte, hogy mivel olyan ellágyultak
(puhányok) vagyunk, ezért egy kisebb
tempójú, lazább terepre visz minket.
Reggel indultunk fejés után és ebédre
értünk haza. Folyamatos fel s le! Ló-
gott a nyelvünk rendesen. 

Másnap reggel Mancika isteni tej-
színes rókagomba raguval várt minket.
Az étek elfogyasztása után elbúcsúz-
tunk a házigazdáinktól, és elindultunk
vissza Setétpatakára.

Az indulás elõtti utolsó napon fa-
luztunk és elutazunk az ezer éves határ-
hoz. Délután meglátogattuk Blága Ká-
rolyt (Kicsi Kótát), akinek munkáját
2003-ban a Népmûvészet Mestere-díj-
jal is elismerték. Károly bácsit a csán-
gó néphagyományokról faggattuk,
azon belül is a lánykérés, házasság és
lakodalom volt a történetek témája.

Nap végén ellátogattunk Boros-
patakára az Erdélyi Luteránusok Ifjúsá-
gi Találkozójára, ahol érdekes elõadást
hallhattunk Prof. Dr. Raffay Ernõtõl A
határkõnél címmel.

Gasztronómia? Semmi olyat nem
ettünk, amit itthon szoktunk. Sült kecs-
kegida, mogyorókrémes torta mogyo-
ródarabokkal, csalánleves, csángótorta,
zsendice, házi sajt, puliszka, házi ke-
nyér, fekete áfonya...

Elképesztõ élmény volt! Minden
mozdulatunkra ezer és ezer történet,
mese vagy tanulság jutott. Nem volt tíz
percünk, amikor ne tettünk vagy hallot-
tunk volna valami érdekeset, újat! Jó
érzés volt úgy ébredni, hogy amikor ki-
lépsz a kalyiba ajtaján, egy gyönyörû
pej ló néz rád és várja, hogy megvakar-
gasd a nyakát, a távolban pedig a
Gyimesi-hegység vonulata.

Jó volt a mindennapok rohanásából
egy természetközelibb, emberibb,
õszintébb és élhetõbb világban megta-
pasztalni, hogy a XXI. században is le-
het még így élni.

Magyari Ákos

u
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Klopcsik Kinga és
Horváth Zsolt
esküvõje
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Vas Boglárka rajzai


