
II. évfolyam, 3. szám 2015. õsz

Az utóbbi napok az
emlékezés napjai.
Amikor ott ültünk
édesanyánk ágya mel-
lett, amikor szapora,
levegõ után kapkodó
légzését hallgattuk,
tudtuk, hogy földi éle-
te napjai, órái vagy
percei megszámláltat-
tak. Amikor ébren
volt is, tekintete mesz-
sze, elõre nézett. Õ
már meghallhatta a hazahívó szót, és elin-
dult. Mi még itt tudtuk õt, õ már odaát.

A test még harcolt, s mi csendben, kezét
fogva imádkoztunk. Egyik unokája halkan
énekelte azt az éneket, amit gyermekkor-
ban tanult tõle. Talán még eljutott hozzá
a hangfoszlány. Azután néhány óra múlva
a több, mint 97 éven át folyamatosan do-
bogó szív is megpihent. Örökre. Aki egy
évszázad tanúja lehetett, amilyen csend-
ben élt, olyan csendben távozott.

Emlékezünk. Az édesanyára, a nagyma-
mára, a dédire. Emlékezünk a mögöttünk
hagyott idõkre. Amely oly sok nehézsé-

get, küzdelmet, har-
cot, megpróbáltatást
éppúgy jelentett szá-
mára, mint örömet.
Amelyért hálát adunk
mi, az itt maradottak.
Urunk megtartó sze-
retetéért, a szüntele-
nül megtapasztalt erõ-
ért. Mindazért, amit
kaphattunk tõle, élete
folyamán.

Mihácsi Lajosné sz.
Haniffel Márta 1918. július 7-én született
Budapesten. Édesapja Sárszentmiklóson
volt evangélikus lelkész, édesanyja pedig a
szolgálathoz szükséges hátteret biztosította.

Iskoláit Sopronban, majd Aszódon vé-
gezte. A második világháború kitörésekor
sok férfitanítót hívtak be katonai szolgá-
latra. Az így megüresedett tanítói állásra a
kicsiny falu, a Somogy megyei Iharos hív-
ta meg, amelyhez férjhez meneteléig hû
maradt.

1950 õszén kötött házasságot a két és fél
évnyi orosz hadifogságból visszatért, s ak-
kor már Dunaföldváron szolgáló

Aki egy évszázad tanúja lehetett…
Mihácsi Lajosné szül. Haniffel Márta
Budapest, 1918. július 7 - Gyõr, 2015. október 3. 

u



2. oldal

E
rõ

s
 v

á
r a

 m
i Is

te
n

ü
n

k
!

evangélikus lelkésszel, Mihácsi Lajos-
sal. Csak a tanév befejezése után követhet-
te férjét, akkorra sikerült elintézni áthe-
lyezését a dunaföldvári I. számú Általános
Iskolába, ahol nyugdíjazásáig tanított.

Sok kisgyermek formálódott kezei kö-
zött. A problémásnak ítélt kis lurkókat ál-
talában õ kapta. De azok sok évvel késõbb
is hálás szívvel emlékeztek reá.

Nem volt könnyû tanítónõnek és pap-
nénak lenni abban az idõben. Ezért mun-
kájáért elismerést hivatalos helyrõl soha,
de a tanítványaitól és szüleiktõl folyama-
tosan kapott. 

A kis gyülekezetben õ még a klasszikus
értelemben vett „papné“ volt. Férjének
mindenben támasza és segítõje volt. Ami-
kor tehette, fõleg hétvégeken, együtt láto-
gatták a gyülekezet tagjait. Ha kellett, har-
móniumon kísérte a gyülekezet énekét.

Idõs szülei halálukig ott éltek velük.
Édesanyja vezette a háztartást, édesapja
egy ideig veje szolgálatát segítette helyet-
tesítéssel, ha kellett. A közben megszüle-
tett gyermekekre nagy szeretettel vigyáz-
tak, amikor csak szükség volt.

Házasságukból egy lány (Márta) és egy
fiú (Lajos) született. Szüleik nyomdokát
követve leánya papné, fia pedig lelkész
lett. Tíz unokája és tizenegy dédunokája
született.

Férje nyugdíjba vonulása után - 1980-
ban - a Veszprém-megyei Csöglére köl-
töztek, majd 1982-ben Dunaújvárosba.
Harminckilenc együtt töltött év után
megözvegyült.  1993-ban költözött be a

gyõri Evangélikus Szeretetházba, hogy
gyermekei közelében lehessen. Itt még
megadatott számára az is, hogy az addig
az országban másutt élõ testvérei is beköl-
tözve az Otthonba, közelebb kerülhettek
egymáshoz.

Bár õ volt négyük közül a legfiatalabb, õ
élt a legtovább. Huszonkét és fél évet töl-
tött a Szeretetházban, békességben, meg-
elégedettségben. Mindig örült azoknak,
akik meglátogatták, akik ápolták-gondoz-
ták. Soha nem zúgolódott vagy elégedet-
lenkedett. Békességben élt és hálával fo-
gadta sorsát.

Az utóbbi években már meggyengült
egészsége. Talán az Úristen szeretetének
jele az is, hogy õ maga már nem érezte,
nem érzékelte ezt. Egy ideje, egy kicsit
már a két világ között élt. Az elmúló és az
örök között.

Október 9-én a Gyõr-nádorvárosi köz-
temetõben Smidéliusz András, a kajárpé-
ci gyülekezet lelkésze - vejének utóda -
hirdette a vigasztalás igéit Róm 14,8 alap-
ján: „Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha
meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát
akár éljünk, akár haljunk, az Úréi va-
gyunk.“ Népes családján kívül is még so-
kan állták körül a sírt azok - többek között
Dunaújvárosból, Dunaföldvárról, Kajár-
pécrõl, Felpécrõl és Sopronból is -, akik
szeretettel emlékeztek rá. Emléke legyen
áldott! Annak, aki egy évszázad tanúja le-
hetett, és aki életével is példát adott sokak-
nak.

Mihácsi Lajos
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Emlékezés Mihácsi
Lajosnéra,
volt lelkészünk kedves
nejére, Márta nénire

E sorokat írom, nem csak az én nevem-
ben, hanem a Dunaföldvári Evangélikus
Gyülekezet nevében is. Emlékezünk Már-
ta nénire, gyülekezetünk kántorára, a ked-
ves tanító nénire, aki önzetlenül szolgálta
kicsiny gyülekezetünk. Kevesen vagyunk
már azok közül, akik tapasztalták Márta
néni kedves közvetlenségét. Milyen jó
emlékezni arra, amikor istentisztelet után
behívott bennünket a lakásba és elbeszél-
gettünk vele. Ez a magatartása a gyüleke-
zet tagjai szeretetének kifejezése volt. Há-
lás szívvel gondolunk arra az alaklomra,
amikor látogatóba jött õ is - a lelkész urat
elkísérve - a gyülekezeti tagokhoz. Igen,
ezek rendszeres alkalmak voltak.

Tudjuk, nehéz volt, mint tanítónak-lel-
kész feleségnek eltûrni a mellõzöttséget, a
hátrányos helyzetet a „Nehéz idõkben“!
Gondolom - ennek ellenére - volt tanítvá-
nyai közül többen is jó érzéssel gondolnak
Kedves Tanárukra.

Most, hogy a Jó Isten 98 éves korában
Magához hívta: fejünket meghajtva, Min-
dent megköszönve, HÁLÁS SZÍVVEL
BÚCSUZUNK! 

Tisztelettel a Gyülekezet nevében:

Weisz József, volt presbiter

Dunaföldvár, 2015 október

Gyülekezetünk Márta nénire az oltár imád-
ság keretében emlékezett és imádkozott a gyá-
szolókért, a gyász szertatást követõ Szenthá-
romság ünnepe utáni 19. vasárnap.

A gyászoló család 100.000 Ft-ot adományo-
zott gyülekezetünknek. Ez úton is hálásan kö-
szönjük az adományt!

...még 52 év távlatából is tisztán látom
kedves arcán azt a mosolyt, mellyel
fogadott minket, elsõ osztályosokat.

Két éven át fogta kezünket és játszi kön-
nyedséggel vetette belénk a tudás alap-
jainak magvait. Megtanított bennünket
társaink és környezetünk iránti tiszteletre,

megbecsülésre, szeretetre.
Vallom, hogy életünknek nemcsak

részese, hanem nagyon fontos szereplõje a
TANÍTÓ NÉNI.

Szerencsénkre ez a meghatározó
szerep a mindig türelmes és megértõ
Márta néninek jutott, akinek köszön-
jük, hogy velünk volt. Mindig hálával
gondolunk Rá, emlékét megõrizzük
szívünkben.

Gerencsér Aranka,

volt tanítványa

Nem kell kutatnom
emlékeimben...



Kirándulás
Kolozsvárra

A korai gyülekezõ ellenére zökkenõ-
mentesen keltünk útra megcélozva az
ártándi határátkelõt. Tudásszomjunkat
egész úton Molnár Iván lelkész és Pászli
István „Pista“ egyetemi tanár elmelexi-
konjának forrásából oltottuk. Ahogy köze-
ledtünk egy-egy látnivalóhoz, azonnal
kaptuk a tudnivalókat és a szórakoztató
történeteket, meséket anekdotákat.

Aki ezen az útszakaszon utazik, annak
szinte kötelezõ megálló a Királyhágó. Egy
jégkrém, egy üdcsi és indultunk is tovább.
Estére Mérára kellett érnünk.

A következõ megállónk Csucsa volt,
ahol megtekintettük a Boncza-kastély ud-
varán álló „fehér házban“ nyílt Ady End-
re-emlékkiállítást. A tárlatot végignézve
megismerhettük Ady és Csinszka (Boncza
Berta) kapcsolatát és a költõ életének ne-
vezetes eseményeit. Betekinthettünk a
kastélyba és a mögötte lévõ dombon álló
fa kápolnába is. A kastély elképesztõ han-
gulatú kertjét az ott lakó apácák tartják
karban.

Az utolsó pillanatokban érkeztünk meg
Mérára. A sofõr és a busz tahográfja fo-
lyamatos versenyfutásban voltak, s mivel
mi is velük voltunk csak annyit tehettünk,
hogy eldöntjük, kinek szurkolunk éppen.

A falu népessége 1387 fõ ebbõl 1158
magyar. Méra a mai Kalotaszeg valóban
utolsó és egyben elsõ faluja. Mérán a re-

formátus lelkész közösségi házában be-
széltük meg, hogy ki melyik mérai család-
nál fogja tölteni az éjszakákat. Betértünk a
mérai gyülekezet református templomá-
ba, ahol megcsodáltuk a falu kalotaszegi
motívumokkal díszített kézimunkáit és
közben Tünde, a lelkész felesége büszkén
mesélt a falu és a református közösség éle-
térõl, a hagyományaikról és szokásaikról.
A kis templom nagyon otthonos és a helyi
gyülekezet templomba járásának szokása
sem mindennapi. Mindenkinek meg van a
helye a templomban. Külön részen foglal-
nak helyet a gyermekek, külön a hajadon
lányok, külön a férfiak és külön az asszo-
nyok. A hívõk koruk, családi állapotuk
szerint különbözõ színû cifra ruhákban je-
lennek, meg istentiszteleten. Ha valaki is-
meri a mérai gyülekezet szokásait és meg
lát egy gyönyörû hagyományos cifra ru-
hába öltözött asszonyt, akkor a visele-
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Az adventi idõszakban egészen
Nagyböjt végéig kedden

16 órától vannak megtartva a
Biblia órák.
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tébõl sok mindent ki tud olvasni a tár-
sadalmi helyzetérõl, családi viszonyáról.

Még a vacsora elõtt elsétáltunk a nem
mindennapi bivaly múzeumba, ahol a
gondnok bemutatta a falu bivalytartásá-
nak múltját és jelenét. Megtekintettük a
több, mint 100 db-os kolompgyûjteményt
is. Az ott létünk során volt lehetõségünk
megtekinteni az ottaniak nem mindenna-
pi népviseletét, cifra ruháját és cifra búto-
rait.

Másnap a bõséges és fõleg helyi ízekbõl
álló ízletes reggeli után Kolozsvárra men-
tünk. Ott már várt ránk az idegenvezetõ,
aki végig vezetett minket a város neveze-
tességein. Elsõként a Házsongárdi teme-
tõben tettünk sétát, ahol megtekintettük
több neves személy nyughelyét. A követ-
kezõ látnivaló a Farkas utcai gótikus stílu-
sú református templom volt, melynek épí-
tés Mátyás király nevéhez fûzõdik.

A Farkas utcán tovább sétálva Kolozs-
vár fõtelére navigáltunk, ahol a Mátyás
szobrot tekintettük meg, majd az ugyanitt
látható Szent Mihály-templomban is jár-
tunk. Innen nem messze volt Mátyás szü-
lõháza, amit csak kívülrõl szemlélhettünk
meg.

Az idõ borongós volt és többször esett
is. Ugyanakkor az esõ egyszer sem zavar-
ta meg a programot.

Késõ délután indultunk vissza Mérára.
A helyi jellegû vacsorát elfogyasztva bete-
kintettünk a helyi „könyvtárba“, ahol már
többen sörrel a kezükben várták a Ma-
gyarország-Románia labdarúgó mérkõ-

zést. Az ivóban a helyi lakosokkal beszél-
gettünk. A társalgás közben jó képet kap-
tunk életükrõl, mindennapjaikról

A következõ reggel talán még borúsabb
volt. Nem úgy a csoport hangulata. Nagy
lelkesedéssel indultunk útnak Tordára a
sóbányába. Az úton végig szakadt az esõ,
a hegyekben pedig sûrû köd volt. Aki volt
Parajdon a sóbányában, annak van némi
elképzelése arról, hogy mit fog látni. Na
én is ezt gondoltam, de nem úgy lett. Ide
gyalog sétáltunk le és egy ékes hangú ide-
genvezetõ mesélte el a bánya történetét,
bemutatva a munkavégzések egyes terüle-
teit, tárnáit.

A Rudolf (Szent Miklós) trána 80 méter
hosszú, 50 méter széles és 13 emelet (40
méter) mély. Található itt panorámalift,
óriáskerék, játszótér és különbözõ sport
zóna. Közvetlenül mellette van a Te-
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rézia tárna ami 90 méter mély és alul
egy 70 méter átmérõjû 4-8 méter vízmély-
ségû csónakázó tó van, aminek a közepén
egy 5 méter magas só sziget található.

A barlangból ugyanott jöttünk ki, ahol
bementünk, mégis meglepõdtünk. a reg-
geli esõs, párás idõ helyett verõfényes
napsütés fogadott minket. Természetesen
fülég érõ mosollyal indultunk a Tordai
hasadék felé.

A hasadéknál kis csapatunk két részre
szakadt. Az egyik csoport túrát tett a ha-
sadékban, a másik pedig várta, hogy a ha-
sadékban túrázók visszaérjenek. Én a tú-
rázókkal tartottam. A Hesdát-patak mel-
lett kb. két kilométeres hosszú ösvény ha-
tol át a hasadékon. A patak felett öt függõ-
híd ível át. Az ösvény olykor sziklapár-
kánnyá változik. A párkányon lépkedve
láttuk alattunk a patak vizében méretes
pisztrángok úszkáltak. Túracipõ és túra-
bot javallt. Csodálatos túrát tettünk és jól
kifáradtunk. A büfében micset ettünk.

Tovább indultunk Torockóra. A falu a
Székelykõ és az Ordaskõ sziklavonulatában
fekszik és a nagyon bájos, szépen rendben
tartott falusi házak leírhatatlan skanzeni
hangulatot keltenek. A Székelykõ hegy mi-
att itt a nap látszólag kétszer kel fel és nyug-
szik le. A faluból nézve a nap visszabújik a
Székelykõ sziklái mögé, aztán újra elõbuk-
kan. Sajnos a falura nem sok idõnk maradt.
Megvásároltam a helyi kürtõskalács sütõ
utolsó kalácsát, majd leszakadt az ég.

Ez a nap is egy kellemes vacsorával és
egy jóízû beszélgetéssel ért véget. Pihenni

kellett, mert másnap reggel haza indul-
tunk.

A haza utat úgy terveztük, hogy
Bánffyhunyadon a XIII. századi gótikus
református templomban meghallgatjuk az
istentiszteletet. Az istentisztelet elõtt kör-
bejártuk a templom belsõ terét és a XVI.
században készült kazettás mennyezetét.
A csodálat közben szemünk megakadt egy
ismerõs nevén. Simon István református
lelkész Kalota címû verse függött a temp-
lom falán. Kicsi a világ!

Bánffyhunyadról Nagyváradra utaz-
tunk, ahol a római katolikus bazilikába
tértünk be. Ottlétünkkor éppen egy eskü-
võ volt és a fantasztikus akusztikájú bazi-
likában éppen az Ave Maria-t énekelték
gyönyörû orgonaszó mellett. Nagy él-
mény volt!

Este hét órára értünk Dunaföldvárra. A
magam részérõl én már másnap a követ-
kezõ közös kirándulás útvonalát tervez-
tem természetesen a mostani résztvevõk-
kel és azokkal, akik szívesen tartanának
velünk a legközelebb!

Magyari Ákos
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Kalácska Anna Isabel és
Takács Virág
keresztelõje
2015. október 18.
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Erõs vár a mi Istenünk!


