
IV. évfolyam, 1. szám 2017. tél

E rövid 24 év története során gyüleke-
zetünk sok–sok megpróbáltatásban része-
sült. Mihácsi Lajos lelkész úr nyugdíjba 
vonulása alkalmából 1980, július 27-én 
megtartott  ünnepi közgyűlésen búcsúzott 
gyülekezetünktől. A felvett jegyzőkönyv 
szerint, ettől az időtől fogva a gyülekezet-
nek 2013, augusztus 15-ig önálló lelkésze 
nem volt. Paksból, Dunaújvárosból, 
Kisapostagból az alábbi lelkészek végeztek 
„kisegítő” szolgálatot, általában havonta 
egyszer:

• Brebovszky János (Paks)
• Deme Zoltán (Kisapostag)
• Bizik László (Kisapostag)
• Nagyné Szeker Éva (Dunaújváros)
• Szabó Vilmos Béla (Paks)
• Stermeczki András (Dunaújváros).

Nyilvánvalóvá vált, e szerény kisegítő 
szolgálat során, e kis létszámú gyülekezet 
hitbéli aktivitása ellaposodott. Hiszen nem 
kívánhatta gyülekezetünk a segítő lelké-
szektől a hívek rendszeres látogatását. Bár 
voltak lelkészek, akik többet vállaltak, mint 
Bizik László és Nagyné Szeker Éva. 

Mihácsi Lajos lelkész úr távozása után, 
a gyülekezet gyakorlati ügyeinek gondozá-

sa Szuper György gondnok úrra, a jegyző-
könyv vezetése, a pénzügyek és a pénztár 
vezetése pedig Weisz Józsefre hárult. 
Sajnos Szuper György gondnok úr 1993-
ban lemondott, Weisz József egyedül 
maradt. Gondnok csak 4–5 hónap után volt, 
közben templomunk állaga egyre romlott. 
Már nem csak a külső vakolat omlott, a 
talajvíz egyre több helyen látható volt. A 

A dunaföldvári Evangélikus Egyház 
története 1980-tól 2005-ig
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torony bádog része beázott (háborús kár 
miatt), a toronytartó gerendák megerősítés-
re szorultak. A tetőcserepek átrakása is 
kívánatos volt, a belső falról hullott a vizes 
vakolat. A templomhoz vezető lépcső is 
életveszélyessé vált.

Ilyen állapotok közepette döntöttünk 
úgy, hogy az Esperes úr tanácsát kérjük. 
Egyre fogyatkozó gyülekezetünk anyagiak 
hiányában nem talál megoldást. Számba 
vettük ugyan az aktív gyülekezeti tagokat 
– akik már zömmel idősek voltak – és félő-
vé vált, hogy hamarosan kihal a Gyülekezet.

Mind e nehézségek ellenére és azok 
közepette, a jó Isten segítő kezét felénk 
nyújtotta és megsegített Bennünket. Ennek 
történetét kívánom most megörökíteni.

Sógorom, Wiandt János, aki Amerikában 
él, 1995-ben meglátogatott bennün-
ket. Egyik vasárnap elmentünk 
templomba – akkor Szabó Vilmos 
Béla paksi lelkész úr tartotta az 
istentiszteletet. Miután bemutattam 
a sógoromat – aki szomorúan állapí-
totta meg a templom leromlott álla-
potát – a beszélgetés során felaján-
lotta, hogy Amerikában ő szeretne 
gyűjteni a templom felújítására 
támogatást, ha a Tisztelendő úr és a 
presbitérium ezt elfogadja. Ő, mint 
az ottani (Akron) Gyülekezet pres-
bitere valószínűleg erre a jótékony-
sági akcióra kapni fog engedélyt. 
Tisztelendő úr és én is köszönettel 
vettük a jóindulatú és önzetlen felajánlást. 
A presbitérium is elfogadta a segítő kezet.

A következő évben, 1996-ban döntés 
született templomunk külső és belső felújí-
tásáról, valamint a torony bádog cseréjéről. 
Közben sógorom hozta a dollárban össze-
gyűjtött adományt, melynek kezelésével 
engem bíztak meg – kezeljem úgy, mint 
Céladományt mivel tudták, hogy vigyázok 
a pénzre és jól ismerem a Gyülekezet prob-
lémáit.

A tatarozás kivitelezésével Horáth 
József előszállási fővállalkozót bíztuk meg. 
A határidő 1998, augusztus 15-e volt. A 
tatarozás határidőre befejeződött. A hála-
adó istentiszteletet DDr. Harmati Béla 
Elnök Püspök úr 1998, augusztus 15-én 
tartotta. A templom összes kivitelezési költ-
sége 6.440.000 Ft volt, mely az alábbi 
adományokból jött létre:

Ez volt az I. ütemű ráfordítás a templo-
munkra. Későbbi időpontban, szintén ame-

Amerikai adomány 2.540.000 Ft
Németországból (LICSE) GAS 1.130.000 Ft
Német testvérváros 
(Weikersheim)

150.000 Ft

Dr. Kalmár Tibortól 
(Németország)

540.000 Ft

Külföldről összesen 4.360.000 Ft
Továbbá
Országos Egyháztól 1.000.000 Ft
Polgármesteri Hivatal 300.000 Ft
Evang., Ref. , R. Katol. hívek 112.000 Ft
Saját pénztárból 668.000 Ft
Belföldről összesen 2.080.000 Ft
Mindösszesen 6.440.000 Ft
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rikai segélyből megvalósult a templom 
vízszintes szigetelése, melynek költsége 
1.600.000 Ft volt. Saját erőforrásból kivite-
lezésre került a templom oltár feletti bádog 
tetőnek a cseréje, mely munkálat 900.000 
Ft-ba került. Tehát II. ütemben a ráfordítás: 
2.500.000 Ft volt. A templom tatarozás 
költsége együttesen: 8.940.000 Ft volt.

2001-ben készítettem egy kimutatást az 
adományozott (gyűjtött) amerikai dollárról, 
mely ez időpontig 51.043 amerikai dollár 
volt. Az adományokról, ráfordításokról közben 
készült – esetenként – kimutatás, melyet meg-
kapott az Adományozó és az Esperes úr is. 

A gyűjtés amerikai részről nem fejező-
dött be, mert sógorom javasolta, hogy a 

templomhoz állandó lelkész is kell, ily 
módon a gyűjtött összegből, hozzájárulha-
tunk a lelkész javadalmazásához. A gyűjtés 
ily módon 2007 végéig tartott. Ekkor már a 
dunaújvárosi lelkész úr járt Dunaföldvárra 
egy hónapban egy istentiszteletet tartani. 
Az ő közvetítésével sikerült kieszközölni, 
hogy kapjunk lelkészt. Az Elnök Püspök úr 
ez ügyben fogadott bennünket 2003 márci-
usában. Ekkor eldőlt, hogy kapunk lelkészt, 
2003 augusztus 15-én érkezik. Köszönettel 
távoztunk. A Gyülekezet történetét a későb-
biekben majd az utódok írják.
Dunaföldvár, 2016. november 13.

Weisz József,
gyülekezeti tag, volt presbiter

2016. december 31-én csodás, napfé-
nyes reggelre virradtunk. Szinte már hagyo-
mány a szilvesztei túra, amelyet mindig 
valamerre a határában tesz a dunaföldvári 
evangélikusok kis csapata és a hozzánk 
csatlakozó más, túrázni szerető társak.  

Felvértezve teával és némi harapnivaló-
val, elindultunk a Kéri úton kifele, hogy 

elérjük a Sáskavárt és az Oláh-völgyi tavat. 
Egy darabig persze autóval, ameddig az 
autók bírták, aztán gyalogosan vágtunk 
neki az útnak.

Dunaföldvár és környéke a Dél-
Mezőföld Tájvédelmi körzet része. A 
vidék természeti értékeit, morfológiai 
adottságát a lösz talaj határozza meg. 

Szilveszteri túra
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Számos ritka és védett növény és állat 
élőhelye az Oláh-völgyi tó környéke. 
Megtalálható itt a fokozottan védett tátor-
ján, a törpe mandulás, borzas len, tárnics 
és még bizonyára sok növény, amit így a 
tél kellős közepén ugyan nem élvezhet-
tünk, de kellemes látványt nyújtottak az 
utunkat szegélyező vöröslő csipkebokrok, 
izzó galagonyabokrok és kéklő kökény-
bokrok.

Utunk lankás vidéken haladt, kisebb-na-
gyobb mélyedések szakították meg a fel-
színt. Nem véletlen, hiszen alig pár száz 
méterre húzódik innen a Gyűrűsi-
völgyrendszer.

A Sáskavárat elhagyva utunk elkanya-
rodott az Oláh-völgyi tó felé. Ilyenkor a 
természet téli álmát alussza. A tó vize rez-
zenéstelen, nem zavarja semmi. Alig–alig 
láttunk felröppenő madarakat. De tavasszal 

minden bizonnyal megfigyelhető erre a 
rétihéja, kerecsensólyom és a fürge ürge. A 
Sáskavár nem véletlenül kedvenc tanyája a 
Vadásztársaságnak, mert ez a vidék nagyon 
gazdag apróvadban. Az itt húzódó érre jár-
nak inni az őzek, nyulak, rókák és minden-
féle apró állatok. Az érintetlen csalitosban 
költenek a fácánok.

Szép létszámú csapatunk – huszonöten 
voltunk – élvezte a szép napsütést, a kelle-
mes utat. A gyermekek fáradhatatlanok 
voltak és örömmel fedeztek fel fészket, 
madárlest. Elhatároztuk, hogy tavasszal 
ismét visszajövünk.

Mire a nap lenyugodott, mi már az Óév-
búcsúztató esti áhítaton adtunk hálát 
Istenünknek az elmúlt évért.

Forster Ferencné, gondnok
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A dorogi zeneiskola Halleluja kamara-
kórus és Pachelbel kamarazenekara adott 
koncertet Angliában az 1956-os forradalom 
és szabadságharc emlékére rendezett jubi-
leumi ünnepségen.

A kórus és zenekar a Southendi Magyar 
Közösség meghívására utazott Angliába. 
Az október 23-i ünnepség két részből állt. 
Délelőtt a Crowstone St. George United 
Reformed Church angol gyülekezetének 
adtunk hangversenyt az istentisztelet kere-
tén belül. A lelkésznő beszédének témája 
szabadságharcunk volt. Szavai mindenkit 
meghatottak. Délután ugyanez a templom 
adott otthont a magyar közösség hivatalos 
ünnepi műsorának. Káldi Attila főszervező 
összehozta a környéken élő összes ’56-os 
menekült magyart. Mindannyian eljöttek. 
Őket a műsor végén külön ajándékkal 
köszöntötték a magyar közösség tagjai. A 
londoni magyar nagykövetséget Dr. Balogh 
György Nemzetközi Összekötő Diplomata 
úr képviselte, aki a műsor végén mondott 
beszédet. A műsorban rajtunk kívül fellép-
tek még: Tamás Erzsébet Eliza és Farkas 

Attila színészek, valamint Roy Scivyer 
angol történelem tanár. A koncertet többen 
végigsírták… Nagyon megható volt. 
Éreztük a szeretetet, éreztük, hogy ezen a 
napon valami különleges történt itt. 
Elhoztuk Nekik Magyarországot, a hazáju-
kat.

Angliai koncert
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1Kor 12,31–13

Megfényesedünk tőle
Egy lelkész minden erejét felemésztet-

ték a rázuhanó anyagi és családi bajok, 
betegségek és a rengeteg kapálás. Szinte 
agyon lapították a terhek. Csak teste–lelke 
utolsó erőfeszítésével tudott már egy–egy 
szolgálatra készülni. Egy este hiába húzta 
meg a kis templom apró harangját, nem jött 
senki, egy árva lélek sem az istentiszteletre. 
Csak várt, várt a sűrűsödő szürkületben, 
hogy csak egy neszező lépést hallana, de 
süket csend vette körül. 

Akkor leborult a nyikorgó padra, rábo-
rult a kopott fára, és sírt. Rázta a zokogás. 
Amikor valamiképpen össze tudta szedni 
magát, kitámolygott a templom elé. S han-
gosan kiszakadt belőle:

– Istenem, mit csináljak? 
Mintegy különös ámenként kigyulladt 

az első fény a falu egyik házacskájában, 
benne pedig egy HANG: 

– Ha nem tudsz beszélni nekik Rólam, 
beszélj most róluk Nekem.

Egész testében reszketve, ahogy a falu-
ban egymás után kigyulladtak a fények, 
beszélni kezdett róluk. 

– Ott, Uram, mindenki gyűlöli egymást! 
Könyörülj rajtuk! 

– Amott, Uram, a férfi most is a szőlőben 
bujkál a szeretőjével és sír a felesége. Én már 
csődöt mondtam. Te még segíthetsz rajtuk. 

– Az a ház, Uram, lopott kukorica árá-
ból épült. Uram, tisztítsd meg a szívüket és 
kezüket. 

– Ott, Te jobban tudod, mint én, az öreg 
szülők halálára várnak. Könyörülj és irgal-
mazz nekik! 

Így imádkozta végig a falut, attól az 
estétől kezdve minden lámpagyújtáskor. 
Utána mindig határtalan békességet érzett. 
Valami különös módon pár hét múlva újra 
járogatni kezdtek a templomba az emberek. 

Egyik este a falu öreg és bibliás parasz-
tasszonyától megkérdezte: 

– Miért volt az, hogy hónapokig alig 
jártak a templomba, sőt olykor senki sem 
jött, most meg egy kicsivel többen jönnek, 
mint eddig? 

Az asszony azt válaszolta: 
– Mert most vidámabb a beszédje, nem 

olyan sanyarú, mint eddig volt. Most meg-
fényesedünk tőle.

„Szeretet nélkül egy ember működhet, 
de valójában nem él.”

De mi a szeretet? Nem hangulat, nem 
csupán vágyakozás, nem csak  érzelem, 
habár ez is a velejárója. Sokan a szeretetet 
egyedül az érzelemmel, vagy érzésekkel 
azonosítják. Akik váltakozó ütemben vagy 
„szerelembe esnek”, vagy kiesnek a szere-
lemből, azoknál csak érzelemi fellángolás-
ról van szó. A szerelem lángja csak addig 
alszik szívükben, míg új gyufa nem lobban. 
De ezzel vigyázni kell! Az érzelmek olya-
nok, mint a jojó: ami egyszer fenn van, 
egyszer lenn, és olyan ingatag dolgoktól 
függnek, mint a barométer, a napfény, az 
emésztés, vagy egyszerűen attól, hogy 
milyen lábbal keltünk fel aznap reggel. Az 
érzelmek ingatagok, és azok, akik azonosít-
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ják a szeretetet az érzelmekkel, ingatag 
szeretőkké válnak. Természetesen van kap-
csolat az érzelmek és a szeretet között, mert 
ugyanúgy a szeretetkapcsolat halálát jelen-
tené, ha nem állna rendelkezésre melegség 
és szerető érzelem a szeretet döntésének 
támogatására.

„A szeretet tevékenység, nem passzív 
érzelem; helytállunk benne, nem pedig 
beleszédülünk. Legáltalánosabban úgy 
írhatjuk le a szeretet cselekvő jellegét, hogy 
szeretni elsősorban annyit jelent, mint adni, 
nem pedig annyit, hogy kapni.” (Erich 
Fromm: A szeret művészete)

A világ, amelyben élünk, tele van fáj-
dalommal, és így szeretet nélküli is. A 
legtöbb embert annyira magába zárja saját 
fájdalma, hogy nem tud eleget kicsikarni 
magából a komolyabb szeretethez. A csak 
magunkra való koncentrálás a szeretet 
életének kikerülhetetlen gátja. Csak az a 
személy képes növekedésre, aki megta-
pasztalta a szeretetet. A szeretet segíthet 
ugyan problémáink megoldásában, de 
szembe kell néznünk a ténnyel: ahhoz, 
hogy szeressenek, szeretetre méltóvá kell 
válnunk. Ha másokra és Istenre többet 
gondolunk, mint önmagunkra, akkor már 
előbbre vagyunk egy lépéssel a szeretet 
útján.

A valódi szeretetre Jézus tanít meg min-
ket, Aki új „parancsolatot” hozott. Igazából 
a régi, ószövetségi parancsolat új megvilá-
gítása: a szeretet mércéje, mértéke Jézus 
irántunk való odaadása. Ő a halálig szeretet 
minket. Hol vagyunk mi ettől a mértéktől? 

Mi még ott tartunk, hogy még a másikat 
sem tudjuk úgy szeretni, mint önmagunkat, 
mert saját magunkkal többet törődünk, 
mint velük.

Az öregedő János apostolról maradt 
fenn a hagyomány, miszerint hosszú életé-
nek alkonyán órákig ültek lábánál fiatal 
tanítványai. Egy napon az egyik tanítványa 
panaszkodott: „János, te mindig a szeretet-
ről beszélsz, Isten irántunk való szereteté-
ről, és a mi szeretetünkről egymás iránt. 
Miért nem beszélsz valami másról is a 
szereteten kívül?” Az apostol evangélista, 
aki egyszer fiatal korában fejét az emberré 
lett Isten szívére hajtotta, ezt válaszolta: 
„Mert nincs semmi más, csak szeretet…
szeretet …szeretet”. Valóban, a szeretet az 
egyetlen út emberibb önmagunkhoz, a 
másik emberhez, és Istenhez – Aki a szere-
tet. Akkor megértjük a hitvallást: 
„Szeretetből akarok meghalni, mint 
Krisztus a kereszten”. 

Ámen
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