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Ó jöjj, Teremto” Szent-
lélek, mert életünk, hét-
köznapunk oly sokszor
hasonlít a kezdethez, ki-
etlen és puszta. Magunk
erejébo”l nem tudunk úrrá
lenni rajta, a pusztában
nem lesz élet, a sötét
éjben nem lesz fényesség.
Ahogy akkor, úgy most is
teremto” szavadra van
szükség.

Ó jöjj, Teremto” Szent-
lélek, mert magunk va-
gyunk, gyöngék vagyunk.
Bizonytalan minden, ke-
vés a stabil pont, amelybe
kapaszkodni lehet. Az ín-
ség, a nyomorúság hatal-
mas és ero”s. Szükség van
felemelo”, megtartó, ero”t
adó támaszra. Ó jöjj, láto-
gasd meg a te néped!

Ó jöjj, Teremto” Szent-
lélek, u”zd el a pusztasá-
got, a mélységet. Hozz vi-
gasztalást, a fájdalomra
gyógyulást, a sebre bal-
zsamot, a bu”nre kegyel-
met, a reménytelenségbe
új reményt, a sötétbe
fényt, a céltalanságba
célt…, hogy a káosz és
zu”rzavar után minden 
a helyén legyen, helyére
kerüljön bennünk és kö-
rülöttünk, és nevetve néz-
zünk a holnapra. Ó jöjj,
és adj minden teremt-
ménynek vigasztalást, bé-
kességet! 

Pünkösdi imádság
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„Ne hagyjátok a templomot és iskolát” – írta szép versé-
ben Reményik Sándor. Igen: az egyházi élet komolyan
vételében és szolgálatában a templom és iskola szorosan
összetartoznak. Még akkor is, ha ezt az állam és társa-
dalom nem vette, vagy veszi komolyan, esetleg nem akar-
ja érteni. Csak emlékeztetõül: nem sok évtizeddel ezelõtt
államosították iskoláinkat, mondván, az egyháznak nem
ez a dolga. S ma sem mondhatjuk, hogy egyházi iskoláink
az államiakkal együtt elismertek és támogatottak. Pedig
evangélikus egyházunk életében templom és iskola egy-
formán fontos szolgálati területek voltak és gyülekeze-
teink együtt hoztak áldozatot a templomért és iskoláért
(harmadikként a szeretetotthonokért!). 

De hogy is volt ez Kõszegen, evangélikus gyülekeze-
tünk életében? Szóljon ez a mai, pünkösdi megemlékezés
gyülekezetünk történetében az iskolákról, vagy az iskolá-
kért való szolgálatról.

Chernel Kálmán, aki Kõszeg történetét alaposan megír-
ta, úgy fogalmaz, hogy az egyházi iskolai oktatásról iga-
zán csak a reformáció idejétõl tudunk. Pedig õ katolikus
volt. Pedig nem valószínû, hogy a katolikus egyház ne
tanította volna már a reformáció elõtt is az egyházhoz tar-
tozó gyermekeket. De nyomok csak a reformáció utáni
idõrõl maradtak. 

A reformációval tehát lendülettel indult el a gyermekek
oktatása is. Hiszen a reformáció egyik fõ célja éppen az
volt, hogy megtanítson írni és olvasni, s ezzel kézbe adja
a Bibliát is! „Sopronban 1557-ben felállítják az elsõ
evangélikus iskolát, majd Kõszeg követi Sopront” – olvas-
suk Bakay Kornéltól, a Kõszeg középkoráról írt köny-
vében. Hamarosan két iskolája is lett a gyülekezetnek, egy
német és egy magyar. Sõt: „1653-ban Kõszegen hozzálát-
nak az evangélikus gimnázium fundementumának elõké-
szítéséhez” – olvassuk az elõbb idézett könyvben. S olyan
tudós tanítónk is volt, Sármelléki Nagy Benedek (1605–
1620), aki Pázmány Péterrel, a hírneves katolikus püs-
pökkel és íróval és kiállt vitázni Zvonarics Imre lelkésszel
együtt. Rajtuk kívül is több ismert tanítója és írója is volt
gyülekezetünknek, megérdemelnék a felsorolást. Amikor
a csepregi gyülekezet elpusztult, akkor az akkori püspök
szerint „az kõszegi szabad városban az scholának aedifi-
ciumja fundanemtumból (az alapon az épület építésére)
nagyobb építés tovább folytatása” – volt a következõ cél.
Sõt, Payr Sándor egyháztörténész szerint a gyülekezet
szerzõdést kötött a Dunántúli Kerülettel, „ itt – Kõszegen!
– szerepel elõször a kerület, mint iskolafenntartó”.

Ez a virágzás nem folytatódott, hiszen a százados elnyo-
más kora következett, amint arról már írtunk. Az iskola is
Nemescsóba került, de ott erõsödött, s német, magyar és
vend nyelven is tanítottak. De amint a már említett türel-
mi rendelet 1781-ben megjelent, a templom építése mel-
lett rögtön az iskola megszervezése is szóba került. 1784-
tõl kezdték el a Gyöngyös utcai épületben a tanítást újra.
Az iskolában elõször egy, majd hamarosan már két tanító
végezte szolgálatát. 1785-ben indítottak már egy „triviá-
lis”, vagy „latin” tehát alsóbb középiskolát is. Kilenc isko-
lai tanítóról tudunk ebbõl az idõbõl, és három középisko-
lai tanárról. 

Csak egyetlen nevet emelünk ki – bár talán méltatlan 
a többiek elhallgatása – Turcsányi Lajost, aki 1821–1854
között nemcsak tanár, hanem gyülekezetünkben magyar
prédikátor is volt. 1841-ben jelent meg egy kiemelkedõ
kis könyve: „Vorschule der ungarischen Sprache”. A ma-
gyar nyelv elõiskolája, bevezetése – adhatnánk vissza ma-
gyarul. „Nemde? Németül tudsz már olvasni és beszélni.
Rendben van! Miután azonban Magyarországon laksz,
tehát magyar vagy, meg kell tanulnod magyarul is beszél-
ni és olvasni” – írja. Könyvében megadja a német és ma-
gyar ábécét. Leírja, hogy ne csak a tanítótól várják a
tanítást, hanem otthon is gyakorolják a németül tudó gyer-
mekek a magyar szavak tanulását. Mert: „boldog az a né-
met, aki a magyarok közt magyarul is tud”. (Lehet, hogy
ma fordított a helyzet?) Mindenesetre Turcsányi Lajos
nemcsak jó tanító és prédikátor volt, hanem – mondhat-
nánk – bevezette a magyar nyelvet a csak németül tudók
között is. Példa még bõven akadna a sor folytatására. Csak
két iskolai tényt szeretnénk még megemlíteni. 

Az egyik Gyurátz Ferenc püspökünk álma, amikor
1899-ben Kõszegen megépült és megszületett az „evangé-
likus felsõbb leányiskola”. Maga a püspök adta át ünnepé-
lyesen az iskolát, s beszédében az egyházat olyan vetemé-
nyeskertnek nevezte, ahol az asszonyok „palántáznak”, õk
nevelik gyermekeinket, s ezért õket is tanítani, nevelni
kell. Mondhatjuk, elsõk között volt ebben hazánkban,
egyházunk a nõnevelésben is példát adott. Ma ez az isko-
la – államosítás után – Országos Egyházunk „Evangélikus
Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakkö-
zépiskolája”, s megérdemelné, hogy gyülekezetünk, egy-
házmegyénk jobban figyelje és segítse.

S csak még egyetlen példa. Már a huszadik században
történt, 1930-ban, amikor gyülekezetünk egy „Néptano-
dát” épített. Ennek tábláját õrizzük ma is. Ezt is államosí-
tották, ma ez az óvoda a tornyunk mellett. De kártérítést
kaptunk államosítása miatt, s ebbõl épült új gyülekezeti
házunk és bõvült szeretetotthonunk. De ez már egy másik
történet, a következõ részben.

Minden esetre igaza van Reményik Sándornak: „ne
hagyjátok a templomot és iskolát.” Mert a jelen nemze-
déknek szóló igehirdetés és a jövõ nemzedék nevelése és
tanítása az egyház Istentõl kapott feladata. Pünkösdi ün-
nepünk a megújulásról szól. Isten adja, hogy, a templom
legyen erõforrásunk ehhez, és ha nincs is a gyülekezetnek
iskolája, de legyünk társak egész egyházunkkal együtt a
jövõ nemzedékrõl szóló felelõsségben is, ahogyan lel-
készeink és munkatársaik sok állami iskolában is taní-
tanak, a Szakközépiskolának pedig iskolalelkésze is van.
A reneszánsz évében, ami éppen megújulást jelent, adjon
Isten nekünk is megújulást abban, hogy „ne hagyjátok 
a templomot és iskolát.”                         D. Keveházi László

TEMPLOM ÉS ISKOLA
Gyülekezetünk történetébõl VIII. 

A KÕSZEGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA
Felelõs kiadó: a Kõszegi Evangélikus Egyházközség
Cím: 9700 Zrínyi u. 6. Telefon/fax: 94/361-145
E-mail: koszeg@lutheran.hu Honlap: koszeg.lutheran.hu
Felelõs szerkesztõ: Baranyay Csaba
Nyomdai elõkészítés: Mezõ Beatrix
Készült a Projekt Nyomdában, Kõszegen

Megjelenik Kõszegen, évente két alkalommal.
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Útkeresztezõdéshez ért ember tipikus
kérdése: merre menjek? Melyik utat
válasszam? Melyik a gyorsabb, me-
lyik a jobb? Melyik úttal veszítek,
melyikkel nyerek idõt?  Melyik út
visz egyenesen a célhoz, és melyik út
értelmetlen bolyongás csupán?

Mit tegyünk? Az élet mérföldkö-
véhez érõ ember kérdése ez. Sokszor
vannak ilyen mérföldkövek. Néha
úgy tûnik, túl sokszor. Olykor kiszá-
míthatók, máskor egészen véletlenül
kerülünk szembe velük. 

Mit tegyünk? A kérdés túlmutat
önmagán, mert több van benne, mint
bizonytalanság, félelem, vagy éppen
keserû pánik. A kérdésben, ha árnyal-
tan is, de ott van a reménység is.
Hogy van még mit tenni, van még út,
lehetõség, amit választani lehet.

A reménységnek ezzel a hangjával
kérdezik Pétert a jeruzsálemi pünkös-
dön. „Mit tegyünk, Atyámfiai, férfi-
ak?” (Apcsel 2,37)

A kérdezõkkel együtt álljunk most
mi is gondolatban oda a jeruzsálemi
fõtérre. Idegenként, vagy Jézus hi-
ányától szenvedõ, reménykedve
vágyakozóként, de valamennyien
együtt, s ünneplõként.

Minden ünnep azért van, hogy érin-
tetté váljék az ember, hogy történjen
benne valami. A jeruzsálemi emberek
ott az ünnepen végighallgatva Péter

Jézusról szóló igehirdetését érintetté
váltak. Megmozdult bennük valami,
visszavonhatatlanul elindult bennük
valami. Lukács nem sokat árul el er-
rõl az intim pillanatról, csak ennyit
„mintha szíven találták volna õket.”

Péter beszél Jézusról, haláláról, fel-
támadásáról, arról, hogy a keresztre
feszítettet Úrrá és Krisztussá tette az
Isten. A hallgatókban pedig megmoz-
dul, elindul valami.

Különös ünnep. Néhány perc, né-
hány mondat, s darabjaira hullik szét
mindaz, ami eddig bennük volt. Ér-
telmetlenné válnak a régi mozdula-
tok, átgondolandóvá a régi utak.

Néhány mondat, néhány perc. Az-
óta is. Az ember csak azt érzi, szüle-
tõben van valami új, és egészen más-
sá válik majd minden. Az érintettség
titokzatos varázsa ez.

Az ünnepnek ez a pillanata nem
megfogható, nem megmagyarázható.
Nincs rá sablon, sem analógia.
Ahogy az sem megmagyarázható,
hogy miért válik egyik ember érintet-
té benne, a másik pedig miért nem. 

Mit
tegyünk?

Elgondolkodom azon, hogy nem
csendben adják át magukat az ünnep
varázsának a jeruzsálemiek, hanem
kérdeznek. Egészen lényegre törõen,
gyakorlatiasan. Mit tegyünk?

Merre menjünk? Hogyan tovább?
A válaszban, amit kapnak, több,

sokkal több van, mint gyakorlati
tanács. Ígéretet is kapnak. ”... Meg-
kapjátok a Szentlélek ajándékát.”
(Apcsel 2,38b) A válasz rámutat arra,
aki végzi munkáját az emberi szív-
ben, életben a megtapasztalt Isten-
élmény után is. Rámutat arra az Úrra,
aki nem csupán megérint, nem csu-
pán a pillanat varázsát adja, hanem
végzi azután is napról-napra életújító
munkáját. Az ünnepek után is. Akkor
is, amikor az ember már nem érzi
olyan erõsen az érintettség felemelõ,
szárnyakat adó érzését. Akkor is,
amikor hite a gyertya alig lobogó
fényéhez hasonló, akkor is, amikor a
„szíven találás” úgy érzi messze
kerüli õt.

Ezért legyen az õsi pünkösdi ének,
ünnepeken és hétköznapokon, az Is-
tennel való találkozástól, a felszínen
való lebegésen át, egészen a hiányá-
tól való gyötrõ szenvedésben egy-
aránt életünk imádságává:

Jövel Szentlélek Úristen, Töltsd
be szíveinket bõven!

B. Rohn Erzsébet

SZÉPÜLO
,,

SZERETETOTTHON, VÁLTOZÓ SZABÁLYOZÁS
KÍVÜLRÕL IS MEGÚJUL

AZ EGYKORI KONVENTHÁZ

2007 tavaszán fejezõdött be a Kõszegi Evangélikus Szere-
tetotthon bõvítése. Ennek eredményeként 6 egyágyas
szoba, 2 kétágyas szoba és egy társalgó került kialakítás-
ra. Az épület belsõ átalakítása ezzel még nem fejezõdött
be, hiszen az õsz folyamán megnagyobbíttattuk a legki-
sebb alapterületû szobát, ezzel párhuzamosan 5 fürdõszo-
ba felújítása is befejezõdött, a kádak és zuhanytálcák
helyett akadálymentes zuhanyzók kerültek kialakításra. 
A régi teakonyha átalakításával az ANTSZ elõírásainak
megfelelõen készült el a betegszoba. Erre fertõzõ beteg-
ség esetén lehet szükség, amikor a kétágyas szobából 
a megbetegedett lakót a betegszobában helyezzük el az
ápolás idõtartamára. 

A teakonyha helyett természetesen kialakítottunk egy új
konyhasarkot, amit januárban vehettek birtokba lakóink.
Itt lehetõség van melegítésre, fõzésre, közös teázásra, ká-
vézásra, beszélgetésre.

A belsõ átalakítás befejezése után 2008. március hónap-
ban megkezdõdött a szeretetotthon külsõ homlokzatának
felújítása, a tetõszerkezet és a csapadékelvezetõ ereszcsa-

torna javítása. A munkálatok elõreláthatóan június végére
fejezõdnek be. 

A külsõ renoválás után még sor kerül egy járda kiala-
kítására a szeretetotthon udvar felõli bejáratától a temp-
lom bejáratáig, valamint az udvar és a park rendezésére. 

Reméljük, hogy a szeretetotthon szépítésével, az udvar
és a park rendezésével olyan környezetet tudunk biztosí-



4 SZEGLETKO’’’’ 2008. Pünkösd4 SZEGLETKO’’’’

D. Keveházi László lelkésztestvérünk
idén nyolcvan esztendõs. A Kõszegen
töltött 13 évét talán jobban ismerik
olvasóink, hiszen nyugdíjas éveiben
is fáradhatatlanul szolgált és szolgál
közöttünk. Nemescsóban, itt a kõsze-
gi gyülekezetünkben és a Szakközép-
iskolában, valamint a Vasi Egyház-
megye sok gyülekezetében fordult
meg igét hirdetve, elõadásokat tart-
va. De mi volt ezelõtt? Errõl kérdez-
tük Laci bácsit e jeles ünnep kap-
csán…

– Mi indított a lelkészi szolgálat felé? 
– Erre többszörös választ kell adnom.
A háború után, amikor mint volt had-
apródiskolás és amerikai hadifogsá-
got megjárt ember nem volt hová
mennem. Édesapám börtönben ült,
édesanyám a gyõri Szeretetotthon
konyháján dolgozott. Így kerültem
zsidó gyermekeket mentõ Sztehlo
Gábor Otthonába, aki most engem
fogadott be, és „mentett”. Nála ta-
pasztaltam elõször, hogy a „jó pász-
tor” szolgálata:mindig az elveszettek
keresése és megmentése. Aztán sú-
lyos beteg lettem, és egy barátom ré-
vén ekkor került igazán a Biblia a
kezembe és lett napi olvasmánnyá. S
a kórházból Gyenesdiásra kerültem,
„Kapernaumba”, az akkori ébredés
egyik kohójába. Itt érlelõdött meg
bennem a gondolat, hogy katonatiszt-
ség helyett Jézus szolgálatába álljak.
Igaz, hogy két évig várnom kellett,
mert nem vettek fel, de 1950-ben már
bekerültem a Teológiára. 
– Hogyan alakult szolgálati pályád? 
– Segédlelkészként Békéscsabára ke-
rültem az akkori esperes mellé.
„Mély víz” volt ez, sok szolgálat várt
rám. „Rekordom”: egy szombaton
nyolc esküvõ volt. De a közeli Ge-

rendáson hirtelen meghalt a lelkész,
és addig jártam oda, míg azt mond-
ták: maradjak ott. Szép évek voltak,
csak egy példa: a gyülekezet azt kér-
te, egy bibliaóra helyett legyen heti
kettõ ilyen alkalom. De hamarosan
Pilisre kerültünk, ahol gyermekes-
kedtem és édesapám hitoktató lelkész
volt. 1958-ban érkeztünk meg. Ez a
gyülekezet akkor a legnagyobb falusi
evangélikus gyülekezet volt, hatezer
evangélikussal. Azóta város lett. 37
évet töltöttünk itt el feleségemmel,
aki szintén lelkészi szolgálatot vég-
zett. Talán – sok más mellett – a leg-
szebb ajándékunk egy ifjúsági ébre-
dés volt, s amelynek egyik gyümöl-
cse a mai Izsóp ének- és zenekar. De
a felnõttek között is szívesen forgo-
lódtunk, s közben több építkezés is
volt, ami akkoriban elég nagy szó
volt. 1976-ban a Pestmegyei Egyház-
megye esperese lettem. Ez akkor 31
anyagyülekezetet jelentett a hozzá
tartozó helyekkel együtt. 1989-ben
pedig megbízást kaptam a Teológiai

tani lakóinknak, amely mindnyájuk megelégedésére szol-
gál, és örömmel fogják itt tölteni mindennapjaikat.

MEGVÁLTOZTAK A SZERETETOTTHONBA
KERÜLÉS FELTÉTELEI

2008. január 1-jétõl megváltoztak a személyes gondos-
kodást nyújtó intézményekbe történõ felvétel szabályai. 
Az új jogszabály szerint a felvételt kérelmezõnek kérnie
kell a gondozási szükséglet vizsgálatát, ennek értelmében
csak az a személy vehetõ fel idõsek otthonába, akinek
gondozási szükséglete meghaladja a napi négy órát. Ezt 
a vizsgálatot az Országos Rehabilitációs és Szociális
Szakértõ Intézet Regionális Bizottsága végzi. 

A vizsgálathoz szükséges dokumentumok a következõk:
felvételi kérelem, jövedelemnyilatkozat, háziorvosi iga-
zolás, kórházi zárójelentések, nyugdíjszelvény, elõzetesen
elvégzett elõgondozás. A felvételi eljárás elindításához
szükséges adatlapok átvehetõk a szeretetotthon
irodájában, vagy letölthetõk internetes honlapunkról. A
kitöltött adatlapok az intézmény vezetõjéhez nyújthatók
be, aki továbbítja azokat a Szakértõi Bizottság felé. 

Jelenleg 3 fõ felvételt kérõ van a várakozó listán, akik
az ORSZI Szakértõi Bizottság döntésére várnak, hogy
mielõbb bekerülhessenek intézményünkbe.

Szeretetotthonunk várja minden kedves leendõ lakóját!

Freyler Ernõné

Akadémián (közben lett Hittudomá-
nyi Egyetem) az egyháztörténet taní-
tására. Rengeteg tanulást jelentett, de
örültem a fiatalokkal való foglalko-
zásnak. 1995-ben pedig nyugdíjba
kerültünk és kõszegi feleségemmel
kis kõszegi kerti házunkba költöz-
tünk. Azóta élünk ebben a szép kör-
nyezetben és a kedves kõszegi város-
ban és gyülekezetben.
– Milyen érzések és gondolatok jár-
nak át manapság? 
– Elsõ; nem gondoltam volna, hogy
években és szolgálatban ennyit ka-
pok. Az említett szívbetegség után az
orvosok nem sok jövõt jósoltak ne-
kem. S hogy még könyvek is szület-
nek kõszegi magányomban? 

A második: „sok rosszat elkövet-
tem, sok jót elmulasztottam” – ez ne-
kem szívbõl jövõ bûnvallásom. S eh-
hez jön egy igém: „békülj meg, amíg
úton vagy”. Bizony, nagyszerû dolog
a rosszak megvallása és a megbékü-
lés lehetõsége! 

S a harmadik: a hála. Kaptam fele-
ségemmel szép 52 évet, három leányt
és kilenc unokát. S az utolsó, amire
most már „koncentrálni” kell, a ké-
szülés. S mivel ez a néhány sor gyü-
lekezetünk pünkösdi számában jele-
nik meg, ezért fogadják el tõlem most
ezzel kapcsolatban a hitvallásunk
harmadik részét, ágazatát: Istenre és
Krisztusra tekintve „hiszek Szentlé-
lekben. Hiszem az egyetemes anya-
szentegyházat a szentek közösségét, 
a bûnök bocsánatát, a test feltá-
madását és az örök életet.” Sõt, 
a Niceai, tehát az általunk vasár-
naponként elmondott hitvallásnak,
nekem egyre inkább ez a legszebb
mondata: „Várom a holtak föltá-
madását és az eljövendõ örök
életet…”

Szeretettel köszöntjük Keveházi Lászlót 80. születésnapján!
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Teológiai tanulmányaimat 1999-ben
kezdtem. Azóta hosszú idõ telt el, és
rólam viszonylag ritkán hallhatott a
Gyülekezet. Ha csak nem nagyma-
mámtól, ha kérdezték, aki Lackner
Jánosné volt, és mindig az oltárral
szemközti, jobboldali padsorban ült
Kemény néni mellett. 

Egyetemi éveim alatt Budapesten
laktam a Teológus Otthonban. A fõ-
városban töltött éveket nagyon él-
veztem, de a friss kõszegi levegõ, 
a csend, az utcák, az erdõ s szerette-
im hiánya mégis nagyon hazahúzott.
A valódi honvágyat azonban külföl-
dön ismertem meg, ahova – Istennek
legyen hála – többször is eljutottam.
2000-ben például három nyári hóna-
pot töltöttem az Egyesült Államok-
ban. Minnesota államban dolgoztam
egy evangélikus táborban, mint gyer-
mekfelügyelõ. 2002-ben eljutottam 
– életemben elõször – Németország-
ba, ahol a mindeni (Hannover kör-
nyéke) evangélikus szeretetotthon-
ban voltam egy hónapon keresztül
diakóniai gyakorlaton. Késõbb még
további két évre Németországba
mentem tanulmányi ösztöndíjjal.

Ekkor már a hozzánk közelebb fekvõ
bajorországi teológiai fakultásra, Er-
langenbe kerültem. Itt nemcsak teo-
lógiai tudásom gazdagodott, hanem
német nyelvtudásom, és nem utolsó
sorban világlátásom és emberisme-
retem is bõvült. 

Teológiai diplomámat júniusban
vehetem át a budapesti Evangélikus
Hittudományi Egyetemen. Jelenleg
Debrecenben lakom, az ottani egy-
házközség vendégszeretetét élvezem
és ellátom hatodéves teendõimet.
Vizsgatanításom és vizsga istentisz-
teletem, amelyen a Nyugati Egyház-
kerület püspöke, Ittzés János is jelen
lesz, május második hetében zajlik
majd.

Ordinációm pedig, amelyre izga-
lommal és lelkesen készülök, július
12-én lesz Kõszegen, templomunk-
ban.

Ha megkérdeznék, hol szeretnék
majd beosztott lelkész lenni, nehezen
tudnék válaszolni. A táj mindenhol
szép, az emberek természete minden-
hol egyaránt nehéz és könnyû, Kõ-
szegre pedig eddig is bárhonnan ha-
zataláltam. Tisztában vagyok azzal,

Ahogyan már újságunk elõzõ számában, és más fóru-
mokon is hírt adtunk róla Kõszegen lesz 2008 július
16. és 20. között a VII. Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági
Találkozó, melynek helyszíne a Dr. Nagy László
Gyógypedagógiai Intézmény. A találkozóra kb. kétezer
vendéget várunk Kõszegre. Finn testvérgyülekeze-
tünkbõl is érkeznek fiatalok erre az alkalomra.

De hogyan készüljünk mi kõszegiek erre a nem min-
dennapi eseményre? 

Gyülekezetünk több tagja vette ki a részét már eddig is
a szervezésben, az elõkészítõ alkalmakon való részvétel-
lel, és egy-egy munkaági feladatra való készüléssel. 

Ifjúságunk tagjai lelkesen készülnek a megnyitó alka-
lomra, amely az õ szolgálatukkal zajlik majd. 

Amiben pedig szélesebb körben kérnénk Testvéreink
segítségét, azok a következõ feladatok: 

1) Szeretnénk az ide érkezõ fiatalokat megvendégelni
érkezésükkor pogácsával. Így kérjük, hogy július16-ára,
aki csak tud, készítsen friss pogácsát az érkezõ vendégek
számára, és azt juttassa el a gyülekezeti házunkba 15 órá-
ig!

2) Szeretnénk a találkozó ideje alatt nyitva tartani temp-
lomunkat, amely terveink szerint különbözõ kiállítások

hogy sokszor nem egyéni kívánsá-
gaim szabják majd meg az elõttem
álló utat, ezért a kínálkozó úthoz
szabom majd saját kívánságaimat.
Így hagyatkozom Isten akaratára és a
Püspök Úr döntésére.

Lelkésszé avatásomra már most
minden gyülekezeti tagot szeretettel
hívok, és kérem, imádságban gondol-
janak kõszegi lelkész-jelöltjükre.

Lackner Eszter

Kedves Gyu..lekezet!

Hogyan készülünk 
a Szélrózsa Találkozóra?
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Az országos hittanversenyen mindhá-
rom csapatunk jól szerepelt. A gyüle-
kezetek versenyén negyedik helyen
végzett a Máté Luca, Marton Csaba,
Nagy Patrik, Wilkins András alkotta
kõszegi csapat. 

Az egyházi iskolák versenyén az
elsõ–másodikosok – Lakihegyi László,

helyszíne is lesz egyben. Ehhez szeretnénk kérni segítõ-
ket, akik a templom és a kiállítási tárgyak felügyeletében
segédkeznek majd!

3) Amit pedig mindnyájan megtehetünk, hogy felhívjuk
a körülöttünk lévõk figyelmét arra, hogy mi készül itt vá-

rosunkban, hogy minél többek mozduljanak meg ezen a
héten, és vegyenek részt a Szélrózsa programjain. 

A Találkozó péntek esti programja Kõszeg város fõterén
lesz majd, ami tehát mindenki számára nyitott és elérhetõ
alkalom. A záró istentisztelet pedig – melyet a televízió is
közvetít – szintén mindenki számára nyitott alkalom,
amelyre szeretettel várjuk a helybélieket is! 

A regisztrációval, kedvezményekkel és részvételi díjak-
kal kapcsolatban kérjük, keressék fel a Szélrózsa Talál-
kozó honlapját (www.szelrozstalalkozo.hu), ahol már 
a programokról is tájékozódhatnak. 

Egyébként pedig a találkozóval kapcsolatos bármi
kérdéssel bátran forduljanak Testvéreink hozzánk lelké-
szekhez, illetve Martonné Némethy Mártához, aki a Szél-
rózsa Találkozó titkára. 

És ami a legfontosabb: Imádkozzunk mindnyájan Isten
áldásáért, hogy az Õ Szentlelke legyen velünk minden
elõkészületben, és az egész Találkozó idején!
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Koczor Dorottya, Palatkás Márton,
Tátrai Péter – ötödikek lettek. Szintén
az egyházi iskolák versenyén a harma-
dik–negyedikesek között a másik Ár-
pád-házis csapat pedig elsõ helyezést
ért el. A gyõztes csapat tagjai: Henn So-
fi, Pongrácz Luca, Vaskó Dorka.

Gratulálunk nekik!

KONFIRMÁCIÓ 
2008.

Az idei konfirmációi ünnep május
18-án 10 órától lesz a kõszegi evan-
gélikus templomban. Ide várjuk az
50 évvel ezelõtt konfirmált testvére-
ket is. 

Idei konfirmandusaink

Bertók Zsófia, Both Martin,
Csukovics Bianka, Dalos Flóra,
Hortobágyi Adrián, Horváth Evelin,
Horváth Gergõ, Iszak Bálint, 
Máté Réka, Nagy Viktória, 
Németh Olivér, Geröly Martin, 
Oláh Sára, Paár Cintia, 
Schabasser Jennifer, Schätzel
Bianka, Schwahofer Gergõ, 
Torda Ramóna, Wölfel Dorottya

50 évvel ezelõtt konfirmált 
testvéreink

AAbért Miklós, Bráder András,
Bruckner Katalin, Döbrösi Katalin,
Faragó Péter, Fliegenschnee Ágnes,
Horváth Edit, AKappel József,
Klavszky Rezsó, Kovács Árpád,
Krug Gusztáv, Lackner Ilona,
Mészáros Sándor, ANemes Tibor, 
Dr. Németh János, Németh Szilvia,
ARádl Pál, Róth András, 
Szakonyi Zoltán, Torda Ibolya
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• Április 4-6-án a nyári Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Talál-
kozót elõkészítõ hétvégéje volt a Dr. Nagy László Gyógype-
dagógiai Intézményben. A vasárnapi istentiszteleten templo-
munkban Gáncs Péter a Déli Evangélikus Egyházkerület
püspöke hirdette Isten igéjét.
• Április 12. Az idei Országos Hittanverseny területi for-
dulóján, Nemescsón a gyülekezeti hittancsoportok, Gyõrben
pedig az egyházi iskolák versenyére került sor. Hittanosaink
közül három csoport is továbbjutott.
• Április 13. Konfirmációra felkészítõ közös együttlétet tar-
tottunk a konfirmandusoknak és szüleiknek a gyülekezeti
házban.
• Április 18-19. Vasi Ifis Találkozót tartottunk Kõszegen a
Szélrózsa jegyében 60 fiatal részvételével. A találkozó pén-
teken este Tamás misével kezdõdött.
• Április 20. Gyülekezeti énekkarunk is részt vett az egyház-
kerületi kórustalálkozón, Répcelakon.
• Április 26-án volt az Országos Hittanverseny budapesti
döntõje.
• Május 9-10-én az ifjúsági csoport Pécsre kirándult. Pén-
teken este részt vettek a Pécsi Gospel Kórus jubileumi kon-
certjén a pécsi evangélikus templomban.

Elõttünk álló események
• Május 18-án 10 órától konfirmációi ünnep a kõszegi evan-
gélikus templomban. 
• Június 8-án 10 órától lesz az idei tanévzáró istentisztelet
templomunkban. 

• Június 30-tól július 4-ig egyházmegyei hittantábor lesz
Õrimagyarósdon. Jelentkezés a lelkészi hivatalban.

• Szeptember 2-8. Gyülekezetünk 25 fõs csoportja a mik-
keli testvérgyülekezet meghívására Finnországba készül.

Gyülekezeti események
2008. elsõ felében

• Január 20-27-én tartottuk az Ökumenikus imahetet Kõ-
szegen. Tóth Zoltán SVD missziós atya, Gombos Tibor
Bálint rk. káplán, Harangozó Vilmos rk. plébános, Kakucs
Adél Petra domonkos nõvér, Baranyay Csaba ev. lelkész a
deutschlandsbergi buszbaleset áldozataira emlékezõ mise
keretében, Ments Orsolya ev. iskolalelkész, Csitári Boglárka
Flóra ev. lelkészjelölt ifjúsági istentisztelet keretében és
Veres János ref. lelkész hirdette Isten igéjét. Az alkalmak
vasárnaptól szerdáig az evangélikus templomban, csütörtök-
tõl vasárnapig a Jézus szíve plébániatemplomban voltak.
• Január 26. Közös ifjúsági alkalom volt a Zrínyi utcai evan-
gélikus gyülekezeti házban, az ökumenikus ifjúsági isten-
tisztelet után.
• Január 27. Farsangi gyermek-szeretetvendégséget tartot-
tunk a gyülekezeti teremben.
• Február 19. „2008 a Biblia éve” jegyében „Mit mond 
a Biblia a helyes életmódról” címmel Kerekes Csaba urai-
újfalusi evangélikus lelkész tartott elõadást a Zrínyi utcai
gyülekezeti házban.
• Február 24. Kalit Eszter ötödéves teológiai hallgató hir-
dette Isten igéjét a kõszegi és a kiszsidányi istentiszteleteken.
• Március. Gyülekezetünk is csatlakozott egyházunk AP-
RÓKKAL AZ APRÓKÉRT kampányához. A kivonásra ke-
rülõ egy- és kétforintos érmékkel a nemescsói Gyermek és
leányanyaotthon létrehozási szándékát szeretnénk támogatni.
Köszönjük a kapott adományokat!
• Március 2-án volt a Nõk Ökumenikus Világimanapja al-
kalmából rendezett kõszegi imaalkalom, melynek témája
idén Guayana volt.
• Március 7-9. Konfirmációra való felkészítõ hétvégét tartot-
tunk a szombathelyi gyülekezettel közösen Balatonszárszón.
• Március 16. A Passió c. filmet vetítettük a Zrínyi utcai gyü-
lekezeti házban. 
• Március 19-én volt kõszegi templomunkban a mozgás-
sérült fiatalok passiójátéka a MEVISZ szervezésében. 
• Március 30. Az istentiszteleteken a Soproni Líceum diák-
csoportjának tagjai szolgáltak Mesterházy Balázs iskola-
lelkész vezetésével.

ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet 
(ünnepnapon és minden hónap elsõ 
vasárnapján úrvacsorai istentisztelet)

10.30 Gyerek-istentisztelet (tanévben)
(A gyermek-istentiszteleteket az új
gyülekezeti teremben tartjuk.)

KEDD 16.00 Gyülekezeti bibliaóra
SZERDA 8.00 Ovis hittan a gyülekezeti teremben

18.00 Német nyelvû istentisztelet 
(a hónap elsõ szerdáján)

18.30 Kóruspróba
CSÜTÖRTÖK 10.00 Baba–mama kör (minden 2. héten)

19.00 Fiatal felnõtt kör (minden 2. héten)
PÉNTEK 16.30 Konfirmációi óra   

19.00 Ifjúsági óra

HITTANHÉT
2008. június 16. és 20. között tartjuk kõszegi 

gyülekezetünkben az idei napközis hittantáborunkat, 
a hagyományos hittanhetet, melyre szeretettel 

várjuk a gyermekek jelentkezését!

CSALÁDOS TÁBOR GYENESDIÁSON

2008. június 26. és 29. között gyülekezeti családos tábor
lesz a Balaton partján, Gyenesdiáson a Fiatal felnõtt kör
szervezésében. 
Jelentkezõket szeretettel várnak a szervezõk!

LELKÉSZAVATÁS KÕSZEGEN
2008. július 12-én 15.30-tól lesz

Lackner Eszter lelkészavatása templomunkban. 
Az lelkészavatás szolgálatát Ittzés János a Nyugati

(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke végzi. 

VIZSGA-ISTENTISZTELET
ÉS BÚCSÚPRÉDIKÁCIÓ

A 2007/2008-as tanévben gyülekezetünkben lelkészjelölt-
ként szolgálatot végzõ Csitári Boglárka Flóra egy éves
gyakorlati éve lassan lejár. Június 1-jén, vasárnap 9 órá-
tól lesz a gyakorlati év végi vizsga-istentisztelet, június 22-
én pedig a búcsúprédikációja. Isten áldását kívánjuk
Testvérünk életére és további szolgálatára!
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Gyerekeknek
Összeállította: Martonné Némethy Márta 

KEDVES GYEREKEK!
A Biblia hitünknek és cselekedeteinknek az egyetlen
mértéke, hitünk egyetlen forrása – hiszen általa jelenti ki
Isten, hogy ki Õ és mit akar, mi a terve velünk és a világ-
gal. A 2008. év a BIBLIA ÉVE, ezért most a Bibliával és
könyveivel kapcsolatos feladatokat készítettem nektek. 
A legkisebbek pedig segíthetnek egy labirintusba bejutni
a galambnak a tanítványokhoz. Kérjétek meg szüleiteket,
nagyszüleiteket, hogy meséljék el nektek Pünkösd
csodájának történetét!

SZÓJÁTÉKOK
1.) Ha a vonalakra ráírjátok a megfelelõ betûket, ószövet-
ségi próféták neveit kapjátok megfejtésül, akikrõl egy-egy
könyvet is elneveztek.

E __ é __ __ el       __ m __ sz 

__ aba __ __ __        M __ l __ ki __ __

2.) Pál apostol levelei rövidítésit rejtettem az alábbi
mondatokba. Megtaláljátok mindet? Ha jól dolgoztatok,
tíz rövidítést fedeztetek fel.

a.) Ide-oda t(h)esszük.
b.) Minden út Rómába vezet!
c.) Kornél kettõt kolompol.
d.) Tartsd titokban, hogy van egy fillérem!
e.). A „filem”-bõl képzõdött a fülem szavunk.
f.). Tímea galliai udvarhölgy volt.
g.) Jézus így szólt a süketnémához: „Effata”, és az rög-

tön hallott és beszélt.
h.) Ti mindannyian hallottatok már Jézusról?

BIBLIAI EREDETÛ 
MONDÁSOK, JELZÕK

Hétköznapi beszédünkben sokszor használunk olyan kife-
jezést, ami a Bibliából került át szóhasználatunkba, illetve
olyan jelzõt ami egy-egy bibliai személy jellemzõ tulaj-
donsága. Kössétek össze a megfelelõeket! Milyen kife-
jezést emlegetünk, kire gondolunk, amikor valaki:

Könnyelmûen cselekszik Salamon
Óriás termetû Júdás
Bölcs Egy tál lencséért eladja az örökségét
Õ a legfiatalabb Góliát
Áruló/árulkodó Áll, mint Bálám szamara
Csökönyös, nem mozdul Benjamin

EGY KIS BIBLIAI MATEMATIKA
SZÁMOLNI SZERETÕKNEK

Az apostolok és a parancsolatok számának szorzatát oszd
el az isteni személyek számával. Ezt oszd el az evangéli-
umok számával. ebbõl vond ki a boldogságok és a szövet-
ségek számának összegét. Mennyit kaptál? Abibliai matematika megoldása: (12*10)÷3÷4–(8+2)=0

PÜNKÖSDI LABIRINTUS

1. A Biblia szó magyar
értelme:
1. hittankönyv 
2. szentírás 
X. könyvek

2. A Biblia eredetije...
1. még ma is megvan 
2. nyomtalanul eltûnt 
X. másolatok és fordítások 

vannak 
3. Biblia kiemelt helye 

a templomban:
1. oltár 
2. ambó (olvasópult)
X. sekrestye

4. Felosztása: 
1. Ó- és Újkorban írták 
2. Kr.e. és Kr.u. írt könyvek
X. Ó- és Újszövetség

5. Milyen nyelven íródott 
az Ószövetség? 
1. héber 
2. görög
X. latin

6. Mi a Biblia elsõ könyve:
1. Mózes elsõ könyve
2. Zsoltárok könyve
X. Tízparancsolat

7. Hány könyvbõl áll 
az Újszövetség?
1. 25-bõl
2. 27-bõl
X. 30-ból 

8. A négy evangélium...
1. szóról szóra ugyanaz
2. eltérnek egymástól
X. ellentmondanak 

egymásnak 

9. A négy evangélista...
1. mind apostola volt 

Jézusnak
2. közülük csak kettõ volt 

tanítvány; Máté és Márk
X. közülük csak kettõ volt 

tanítvány; Máté és János
10. A felsorolt újszövetségi

írások közül egy nem Pál
apostol nevéhez kötõdik.
Melyik?
1. Zsidókhoz írt levél
2. Filippiekhez írt levél
X. Thesszalonikaiakhoz 

írt levél
11. Luther hihetetlen sebes-

séggel dolgozott az Új-
szövetség fordításán.
Mennyi idõ alatt készült
el munkája?
1. 1 év alatt
2. fél év alatt
X. 2 év alatt

12. Mikor jelent meg az elsõ
magyar nyelvû teljes
Biblia?
1. 1517
2. 1642
X. 1590

13. Ki fordította elõször ma-
gyarra a teljes Bibliát?
1. Károli Gáspár
2. Káldi György
X. Szenci Molnár Albert

+1 Hol nyomtatták ki elõször
a Bibliát magyar nyelven?
1. Nagyszombatban
2. Vizsolyban
X. Kolozsvárott

BIBLIA TOTÓ


