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Köszöntő
Aki megélt 90 évet, joggal mondhat 

magának regényes életet. Weisz József 
élete maga volt a történelem.

Vasárnap délután látogattam el Weisz 
Józsi bácsiékhoz, hogy megtudjunk többet 
Róla és az eltelt hosszú éveiről, az evangé-
likus egyházhoz való ragaszkodásáról. A 
kutya ugyan vadul ugatva, ellenségesen 
fogadott, de aztán látta, hogy gazdija moso-
lyogva, kedvesen invitálja be a vendéget, 
így letett vad szándékáról.

Amikor kérem, hogy meséljen életéről, 
röviden annyit mond: „nehéz volt”.

Józsi bácsi 1927-ben született, a nyáron 
töltötte be a 90 évet. Nehéz gyermekkora 
volt, nagyon szegények voltak. Édesapja az 
első világháborúban megvakult, sérülten 
nehezen tartotta el a családot. Ezért a gyer-
mekeknek, Neki és Maris testvérének már 
fiatalon dolgozni kellett, napszámba jártak. 
Édesanyja katolikus volt, édesapja evangé-
likus. Nem volt egyértelmű, hogy a fiúgyer-
mek melyik felekezetű iskolába járjon. De 
édesapja és Csabi tisztelendő úr kitartó rá-
hatására mégis bekerült az evangélikusok-
hoz. Itt végezte el a 6 elemi osztályt. Egy 
karácsonyi ünnepélyen olyan szépen 
szavalt, hogy a gyülekezet megajándékozta 
egy télikabáttal. Józsi bácsi akkor határozta 
el, hogy hálából egész életében szolgálni 
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fogja az evangélikus egyházat és Istent.
Szorgalmas, jó tanuló gyermek volt. A 

Polgári iskolát is elvégezte, munka mellett. 
Ványi Gábor tanítóhoz járt magántanuló-
ként. Egy óra ára 5 tojás volt. 

Dunaújváros építkezésén helyezkedett el, 
az alapoknál kezdte, segédmunkás volt. 
Egy nap a személyzetis behívatta és közölte 
„holnaptól bérelszámoló leszel”. Munkájá-
ra egész életében a precízség, lelkiismere-
tesség volt jellemző. Folyamatosan tanult, 
képezte magát, különféle tanfolyamokra 
járt, majd könyvelő lett és letette a mérleg-
képes könyvelői vizsgát.

Egy évig dolgozott a dunaföldvári Tanács 
adócsoportjánál, amikor áthelyezték Györ-
könybe, ugyancsak az adócsoporthoz. Ez 
1945 őszén, ’46 tavaszán volt, a legnehe-
zebb időkben, amikor a sváb lakosság kite-
lepítése zajlott.

Itt ismerkedett meg későbbi feleségével, 
Irma nénivel. Hamarosan visszahelyezték 
Dunaföldvárra. De Józsi bácsi minden hét 
végén kerékpárra pattant és elment Györ-
könybe, hogy láthassa a menyasszonyát. 
Két és fél óra volt az út oda és ugyanannyi 
vissza! 1951 májusában behívták katoná-
nak. Keszthelyen töltött 3 hónap katona-
időt. Leszerelése után, 1951. szeptember 
15-én házasodtak össze. 

Ekkor már ismét Dunaújvárosban dolgo-
zott a 26. számú Építőipari Vállaltnál. A 
Vállalat szerte az országban és külföldön is 
végzett munkát, így 1953-54-ben a Pécsi 
Erőmű építkezéséhez helyezték, ahol a Fő-
építőségen irodavezető volt. Majd ismét 

Dunaújváros, ahol a számviteli osztályán 
lett csoportvezető. Kiváló szakmai tudása, 
lelkiismeretes, precíz munkája ellenére 
sosem léptették a ranglétrán feljebb, mert 
nem lépett be sosem a pártba. A kiváló 
dolgozói címmel azért 7 alkalommal kitün-
tették.

Egy lányuk született. Irma néni a vállalat 
hetes bölcsődéjében dolgozott. Ma már 
furcsán hangzik, de akkor a dolgozó nők a 
piciket hétfőn bevitték a bölcsibe és csak 
hét végén, vasárnap vitték haza.

Józsi bácsi 43 év munka után, 1987-ben 
ment nyugdíjba.

Mindenki, aki ismeri, tudja, hogy egész 
életében aktív tagja, hűséges híve volt egy-
házának. 1952-től presbiter volt. Szuper 
György gondnokkal együtt Mihácsi Lajos 
lelkész segítő jobbkeze volt a legnehezebb 
időkben, amikor nem volt ajánlatos még 
templomba járni sem. Józsi bácsi a munka-
helyén kutatta az evangélikus lelkeket – 
segítve ezzel a lelkész munkáját. Mihácsi 
Lajos nyugdíjba vonulása után pénztáros 
lett és átvette az iratok kezelését. Mindent 
megmozgatott, hogy a templomot felújít-
hassák. Amerikából sógora segítségével tá-
mogatást szerzett. Kitartó küzdelem árán 
valósult meg a templom tatarozása, 1998-
ban, 6,5 millió forintból. Ebből, az éveken 
át befolyt adományból alapozta meg a gyü-
lekezet további létét is. 

Weisz József 52 évig volt presbiter, 
2004-ben idős korára való tekintettel 
mondott le, de az amerikai támogatás pénz-
ügyeit még 2007-ig kezelte. Az Evangéli-
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Reformáció jegyében
Országszerte sokféleképpen emlékeznek 

meg a Reformáció 500. évfordulójáról.
Október 22-én este a dunaújvárosi temp-

lomban gyülekeztek az érdeklődők, hogy 
lássák és hallják Rákász Gergely fiatal or-
gonaművész látványkoncertjét.

Az esős idő ellenére is megteltek a padok. 
Stermeczky András lelkész köszöntője után 
a művész „végigvezette” a hallgatóságot a 
történelem viharos időszakain. Összekötő 
szövegével jobban megértettük a lutheri re-
formáció indulását és kiteljesedését.

Amíg elmélyülten hallgattuk Mozart 
gyönyörű nagy f-moll Fantáziáját vagy 
Bach muzsikáját, vetített rajzok tették 
szemléletesebbé a történelmi eseményeket. 
Papp Norbert festőművész erre az alkalom-
ra készített mozgó rajzai egészítették ki a 
zenei élményt esztétikai élménnyel. 

 „Rákász Gergely 15 évesen, az ország 
legfiatalabb koncertorgonistájaként adta 
első hangversenyét. 2005-ig az Egyesült 
Államokban tanult és koncertezett, minde-
zidáig több mint 1000 fellépése volt Ma-

gyarország, Európa és Amerika nagyváro-
saiban. Egyedi látásmódja fiatalos lendület-
tel tölti meg a komolyzenét. Látványkon-
certjeivel új műfajt teremtett, melyben kép-
zőművészet, tánc és színészi játék segítsé-
gével tízezrekhez közelítette a műfajt és a 
hangszert. A világon először a művészi 
paletta két talán legtávolabbi végét kap-
csolta össze, Bach fúgáit és a Street Dance-
t”-áll a bejáratnál kapott ismertetőben.

Aki még nem hallott volna róla, létezik 
egy „Rákász Gergely Baráti kör” is, 
melynek 8 pontból álló humoros, de meg-
szívlelendő alapszabálya van. Tag bárki 
lehet, aki „minden körülmények között 
Úriember vagy Úrinő még akkor is, ha ez 
manapság nem divatos” és „névadójához 
hasonlóan sokat mosolyog”.

Aki lemaradt erről a remek estről, jó hír, 
hogy a következő lehetőség december 
17-én vasárnap 18 órakor lesz ugyanitt, a 
„300 év Karácsony” című hangverseny. 

A jövő évben pedig -reményeink szerint- 
a mi templomunkban töltekezhetünk 
Rákász Gergely művészi zenéjével.

Forster Ferencné 

kus Egyház Déli Egyházkerülete 2011-ben 
Hűség éremmel jutalmazta kitartó, odaadó, 
lelkiismeretes munkáját.

Azt gondolom, Józsi bácsit szereti a 
Jóisten. Idős kora ellenére szálfaegyenes a 
tartása, jó egészségnek örvend. Dolgozgat a 
ház körül. Feleségével együtt szívesen 
várja látogatóba unokáit, dédunokáit és a 

rokonság tagjait. Számíthatunk Rá 
bármikor, tanácsot ad vagy segít rendezni 
az egyház iratait.

Nem ismerek Nála megbízhatóbb, lelki-
ismeretesebb embert.

Isten adjon Neki még sok derűs, egész-
ségben gazdag esztendőt!

Forster Ferencné
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Életünk Fája
Kevésbé ismert, hogy a – manapság oly 

gyakran hallott – radikális szó a latin 
radix = gyökér szóból ered. A radikális 
ember tehát eredeti értelemben olyasva-
lakit jelentett, akinek élete gyökerei, sze-
mélyisége éltetői mélyen és kitéphetetle-
nül gyökereznek. Mint sok szó az idők 
folyamán, ez is jelentésében jelentős át-
alakuláson ment át. Maradjunk az eredeti 
értelemnél.

Melyek életünk éltető elemei, gyökerei, 
melyek minden körülmények között meg-
tartanak és utat törnek számunkra az élet 
forrása felé? Ijesztő-e, ha hirtelen sziklafal 
zárja el életünk lehetőségeit és tartalékait, 
vagy azokon keresztül is „átfúrva” újra fel-

fedezzük magunkban a belső béke és tiszta 
öröm alkalmait.

Manapság sokan panaszkodnak, hogy 
munkahelyükön „fúrják őket”, és ez 
valóban így van. Tele a világ olyan embe-
rekkel, kik megrekedtek belső fejlődésük-
ben, lelki növekedésük leállt, vagy éppen 
eltorzult, mert nem vették a fáradságot, 
hogy életük tápláló gyökereit mélyebbre 
eresszék, túl a sziklás talajon. Ezért gyöke-
reik elsatnyultak, lelkük szikár, száraz lett 
és már csak mások „kivágása” emlékezteti 
őket vélt jelentőségükre.

Sose hasonlíts hozzájuk. Szenvedés 
nélkül nem megy, de a sziklán túl életed 
üdítő, éltető forrásai vannak számodra 
elrejtve. Készen állnak és várják, hogy fel-
fedezd és elérd őket.
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Szabadkőművesség 
Trianon előtt
Prof Dr. Raffay Ernő előadása 
Dunaföldváron

Nagy várakozással és izgalommal ké-
szültem az Evangélikus templomban 
tartandó nem rendhagyó témájú előadásra, 
legfőképpen a Tanár úrral történő ismételt 
találkozásra. Két évvel ezelőtt Gyimeskö-
zéplokon hallgathattam először élőben és 
beszélhettem a hatalmas tudású, következe-
tes gondolkodású, de leginkább a kitartó 
vasakarattal történelmi tabukat döntögető 
oldaláról híres történésszel. Számomra egy 
nagy tudású szakemberben mindig az a leg-
inkább megkapó és megnyerő, ha Ember. 
Közvetlenek és természetesen szerények 
mindig csak az igazán Nagy Emberek 
tudnak lenni. Ez alól nincs kivétel.

Lehotzki Imre hartai evangélikus 
megrázó, szív és torokszorító előadásában 
Wass Albert: Adjátok Vissza A Hegyeimet! 
munkája és egyben írói, emberi Golgota 
szenvedésének jajkiáltása vált élővé temp-
lomunk falai között – és lehetett-e ennél 
méltóbb felvezetése az ezután következő 
előadásnak.

Nekünk, magyaroknak Trianon mitől 
olyan fájó emlék és miért emlegetjük olyan 
sokat? – szegezték egyszer nekem német 
újságírók a kérdést – kezdi előadását a 
Tanár úr egy visszaemlékezéssel, hogy ér-
zékeltesse, mily keveset is tudnak rólunk a 
külföldiek. A visszakérdezésre, mit gondol-
nak, mennyi területet veszített Magyaror-

szág a trianoni csonkítás követően, az új-
ságírók elkezdtek szerény százalékokat 
saccolni. Amikor a Tanár úr ujja a 70% -nál 
is még mindig felfelé mutatott, az újság-
írókban kezdett valami felsejleni abból a 
borzadályból és nemzetmegfojtásból, mely 
kevés híján, teljes pusztulásunkhoz is ve-
zethetett volna. Ehhez külső és belső okok 
vezettek. A külsők adottak voltak, a monar-
chia geopolitikai helyzete, elhelyezkedése 
a század eleji nagyhatalmi versengésekben. 
A belsőknél pedig megjelennek fajsúlyosan 
a Szabadkőművesek szövetségei, melyek a 
monarchia megszűnésén, a keresztény 
értékek eltűnésén, egy eszmék és törekvé-
sek nélküli engedelmes emberi massza lét-
rehozásán dolgoztak és dolgoznak eredmé-
nyesen. 



Erõs vár a m
i Istenünk!

6. oldal

A Szabadkőművesekről a legtöbb ember 
semmilyen tudással sem rendelkezik, vagy 
valami egzotikus ezoterikus csoportulásnak 
tartja őket. A valóságban minden politikai 
befolyásukat latba vetve, humanitárius te-
vékenységek és egyesületek (iskola tej, 
mentő szolgálat, vörös kereszt stb.) mögé 
rejtve valódi szándékaikat elérték, hogy a 
monarchia hadiipara és katonai szervezete 
nagy és behozhatatlan lemaradással lépett 
az Első Világégésbe, de ami ennél sokkalta 

súlyosabb és utólag veszélyesebbnek is bi-
zonyult – a társadalom erkölcsének és ösz-
szetartó szövetének a fellazítása volt.

Köszönöm a Tanár úrnak az Egyházköz-
ség és a jelenlevők nevében is, hogy erős 
megfázása és felesége marasztalása ellenére 
is vállalta az előadás megtartását, „mert azt 
az Evangélikus templomban tartják, és 
akkor nem lehet lemondani!”-idézve a 
Tanár úr szavait.

Molnár Iván

Az újságcikk megjelenése óta a tudomá-
somra jutottak újabb információk - Reisch 
György templomépítő lelkész által – 
részben szolgálati napló, részben pedig a 
„Tetten ért csodák” című kiadvány melyet 
lelkész úr adott nekem ajándékba.

A cikkem második részében a Dunaföld-
váron szolgálatot végző lelkészek, pontos 
sorrendben Deme Zoltán, Bizik László, 
Schreiner Tamás, Nagyné Szeker Éva , 
majd körülbelül egy évig helyettesítések 
útján, majd, Stermeczki András jelenlegi 
lelkész Úr–követték egymást.

A cikkem utolsó negyedében írtam a 
templomépítéshez szükséges telek meg-
szerzésével kapcsolatban, hogy Nagyné 
Szeker Éva lelkésznő szolgálata alatt a 

város jóvoltából jutott a Gyülekezet a 
telekhez, melyre megépülhetett az új evan-
gélikus templom. Ez a mondat helyesen így 
hangzik, hogy a lelkésznő szolgálata alatt 
1990 február 28-án ( egy hónappal a vá-
lasztás előtt ) találkozott a a dunaújvárosi 
tanácselnökkel és két munkatársával a fenti 
ügyben, majd október 17-én járt a püspök-
nél is, de a telek tulajdonjog rendezésében 
sajnos nem történt intézkedés, közben 1990 
október 21-én a lelkésznő már Keszthelyen 
teljesített szolgálatot az ottani gyülekezet 
lelkészeként, 

1991. szeptember 1-én Reisch György 
Dunaújvárosba érkeztekor: majd egy éve 
lelkész nélküli az egyházközség. Lelkész úr 
nagy kihívással találta magát szembe. Az Ő 

„A Dunaújvárosi Evangélikus Egyház Önállósága 
– Előzmények”
Weisz József  - volt presbiter – 2017.03.15 én közzétett írásának 
KIIGAZÍTÁSA:
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szavaival élve csodák sorozatának kellett 
bekövetkeznie a Szent Lélek segítsége, el-
hivatott tervező, odaadó munkatársak  kel-
lettek, hogy az Evangélikus Központ, kon-
certterem, kiállítási galéria,és a lelkészla-
kás két és fél év alatt megvalósuljon 

Jézus ezt mondja: „ Ne félj csak higgy!” 
(Márk 5:36.)

Így indult neki a rögös útnak. 
Az Önkormányzat 1990-es új rendeleté-

nek értelmében az egyházak 50 %  kedvez-
ményt kaptak a telek vásárlásakor. Az evan-
gélikus  Egyházközség építési telkét majd' 
8 millió Ft-ra értékelték! A fizetendő összeg 
3,8 millió Ft-ra rúgott. Az Országos egyház 
csak 2 millió Ft-ot tudott rendelkezésre bo-
csájtani. Az Önkormányzati Testülettel 
való komoly és példaadó egyeztetések után  
szerződés született,  melyben az Evangéli-
kus Egyházközség 25 évre szóló kulturális 
feladatátvállalást teljesít igényes akusztiká-
jú KONCERTTEREM biztosításával, így 
szolgálva Dunaújváros kulturális emelke-
dését is, hogy 25 éves kultúra szolgáltatás-
sal fizet a gyülekezet „ Ez nagy csoda! Nem 
tudom van – e hasonló élő kapcsolat egy-
házközségi és városi kultúrélet között 
másutt az országban.?)” -- idézet a kiad-
ványból.

A csodák sorozata folytatódott a Bajor 
Evangélikus Egyház támogatásával. Így az 
anyagi gondok megszűntek. Felépülhetett a 
templom.

1996.május 25-én Pünkösd szombatján 
ünneplő tömeg jelenlétében  került sor az 
Evangélikus Központ felszentelésére.

A csodák sorozata, még folytatódott. 
1997. február 3-án adományként Bajor Di-
akóniai Szolgálattól érkezett orgonát szen-
telhették fel az evangélikus templomban..

„ Amint csoda az Élet a Közösség az 
egész épület, és maga a helyzet is, hogy 
templomok épülhetnek ott ahol egykor el-
képzelhetetlennek tűnt.” - Idézet a kiad-
ványból.

Érdemes elolvasni a fent említett kiad-
ványt, melyből részletesen megismerhető-
ek a gyülekezet építő, az épület építő mun-
kássága melyet a fölszentelés 5.-ik évfor-
dulójára a Dunaújváros 50. esztendejében 
adott ki a város polgármestere és önkor-
mányzata támogatásával Reisch György 
templom építő, és Stermeczki András gyü-
lekezeti lelkész 2001 évben.

(A Dunaföldvári templomban is megte-
kinthető, kölcsönbe vehető elolvasásra.)

Weisz József

Kimeríthetetlen 
TanTó

A rabbi egyszer megkérdezte az egyik 
diákot, hogy mi bántja.

– A szegénység – hangzott a válasz. – 
Olyan nyomorultak a körülményeim, 
hogy alig tudok tanulni és imádkozni.

– Ezekben az időkben – mondta a 
rabbi – a legszebb imádság és a legjobb 
tanulás abban áll, hogy elfogadjuk az 
életet olyannak, amilyen.
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