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SZEGLETKO’’’’
Türelmetlen emberek vagyunk. Kérdéseinkre azonnali
választ, problémáinkra gyors megoldást akarunk talál-
ni. Nem szeretünk várni. Mert aki vár, az lemarad. Aki
megáll, annak nincs esélye. Túrmezei Erzsébet vers-
fordítása jut eszembe a keleti teherhordókról, akik nem
hajlandók továbbmenni egy hajszolt, rohanós nap után,
és azt mondják: várni kell. Várni kell, mert „a lélek
lemaradt”. Meg kell várni, be kell várni a lelket… 

A várakozás nem magától értődő. Fölgyorsult az
életünk, megváltoztak szoká -
saink. 

A roha -
nó 

világ 
az oka min -
den nek – mondjuk, 
és köz ben észre sem vesszük, hogy türelmet -
lenségünkben valóban lehagytuk, vagy ami még rosz-
szabb elhagytuk – el is veszítettük a lelket.

Egyre ritkábban írunk levelet, mert a telefon, a szá -
mí  tógép gyorsabb. Várni a postást, hogy választ hoz.
Ez már a múlté.

Az egymás iránt vonzalmat érzők sem szívesen
várnak. Gyors az elhatározás, gyors az egybekelés,
amit aztán gyors szakítás követ. A várakozás, az ál -
modozás, a közös tervezgetés idejét múlt. A várakozás
leginkább gyötrő, vagy egyenesen a tehetetlenség jelé-
nek tűnik, ellentétben a gyors cselekvéssel. Mert menni
kell, indulni kell, és tenni kell. Ezt diktálja az élet.

Nem véletlen, hogy szavaink is sokkal bántóbbak let -
tek, hiszen nincs idő átgondolni, nincs alkalom átbe -
szélni dolgainkat. Menni és tenni kell!

De nem több-e a „lenni”, mint a „tenni”? Nem jobb-
e a létezés öröme, mint a kényszerű tevékenység öröm -
telen elégedetlensége? 

Ádvent megállásra hív, türelmes várakozásra, csön-
des belső érésre. A lét örömének megtalálására. Amikor
felcsendülhet egy ismerős dallam, amikor átadhatjuk

magunkat az időtlenségnek,
ami ben körülölel

bennünket

I s t e n
örök békessé-

ge. Mert az igazi öröm
– igaz az időben kapjuk – de az mindig az

időtlenség öröme. Az az öröm, amikor csak arra tudunk
figyelni, ami éppen akkor és ott történik. A MOST
különös ajándéka ez. Ezért is nagy ajándék Ádventben
egy-egy este, amikor megállhatunk és töltekezhetünk.
Amikor talán jobban figyelünk egymásra, de leginkább
közösen figyelhetünk Istenünk szavára.

Mert az ádventi időben tanulhatjuk a türelmet! Té -
vedés azt hinni, hogy türelemre csak a betegágyon
fekvő elesettnek, a megfáradt öregnek van szüksége.
Türelem nélkül elrontunk mindent. Elvétjük még a
talál kozást is. Ezért vegyük komolyan az apostol sza -
vát: Legyetek türelemmel Testvéreim az Úr eljö vete léig!
Ámen.           BCs

Tudsz-e várni?
Legyetek türelemmel Testvéreim az Úr eljöveteléig!

Jak 5, 7

Elhangzott Ádvent második vasárnapján 
a Jurisics téri gyertyagyújtáson
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Megjelenik Kőszegen, évente két alkalommal.

SZEGLETKO’’’’

Az egyesület első vezetője a Győri Jótékony Nőegylet
pél dáját magával hozó Heuffel Edéné sz. Giffing Zsuzsan -
na. Az alapításnál segítői voltak Beyer János tanár és fele -
sége, valamint Freyler Frida. Tényleges működését 1866-
ban kezdte, akkor fogalmazták meg első alapszabályát,
amelyet következő év novemberében fogadott el a minisz -
térium. Ennek alapján alapító és tiszteletbeli tagságot le -
he tett szerezni, előbbiek egyszeri 10 és évenkénti 1,20 fo -
rin tot fizettek. Tiszteletbeli tag a választmány javasla tára
olyan nő vagy férfi lehetett, aki kimagasló segítséget
nyújtott az egyesület céljainak eléréséhez. 

Céljaik között szerepelt rászoruló gyermekek iskolasze-
rekkel és ruhákkal való ellátása; szegény leányok kézi -
munkára tanítása; idős szűkölködők és betegek ellátása
élelemmel, tűzifával vagy készpénzzel; a munkát keresők
segítése. 

A munkát vallásfelekezetre való tekintet nélkül vé gez -
ték: 1888-ban például ötvenkét evangélikus, negyvenöt
katolikus és három izraelita felekezetű természeti kár -
vallott kapott támogatást. Az első világháború idején 
a had bavonultak gyermekeinek nap kö zi otthont szer vez -
tek, támogatták a hadiözvegyeket és hadiárvákat, ápolták
a vasutas árvaházban berendezett hadikórházban elhelye-
zett sebesült katonákat.

Az anyagiak előteremtésében a legnagyobb találékony -
sággal jártak el. A várost negyedekre osztották, amelyeket
a taghölgyek házról házra jártak végig. Tagdíjak, alapítvá-
nyok, templomi perselyek, karácsony előtti gyűjtés, jóté-
kony célú rendezvények bevételeivel számoltak. 

Több évtizedes tevékenységük során vagyont nem gya-
rapítottak, mindent a szűkölködők segítésére fordítottak. 

Jótékony célú rendezvényeket szerveztek, mint farsangi
bálok, majálisok, nyári kerti ünnepélyek, műsoros estek,
teadélutánok, színielőadások, hangversenyek, kulturális
estek – ismeretterjesztő előadások, vallásos estek,
kiállítások, vásárok, tárgynyeremények sorsolása.

Azonban alapítványaikat nem kísérte szerencse, azok
anyagi alapjait az első majd a második világháborút
követő pénzromlások semmivé tették.

Munkájuk látványos eredménye 1926-ban, fennállásuk
60. évfordulóján mutatkozott meg, amikor a súlyos inflá-
ció ellenére 38 millió Koronát adományoztak a temp lom
felújítására és villanyvilágítására. Az ugyanakkor lelep -

lezett első világhá bo -
 rús hősök emléktábláját is
ők ké szíttették el.

Ezen nemes tevékenységet sza kította fél be 1949-ben,
működésük 83. évében, az akkori kormányzat által ki -
kény szerített önfeloszlatás. Kőszegi Józsefné elnök a kö -
vet kező szavakkal búcsúzott a tag ságtól:

„Áldjad én lelkem az Urat és el ne 
feledkezzél minden jótéteményéről!” (Zsolt 103,2)

A nőegylet elnökei voltak:
1865–1867: Heuffel Edéné
1867–1868: Freyler Friderika
1868–1876: Bischof Henrietta
1876–1877: Michaelis Berta
1877–1878: Freyler Friderika
1878–1912: Hanély Antalné
1912–1918: Freyler Kornélia
1918–1919: dr. Lauringer Jánosné
1919–1929: dr. Tirtsch Gergelyné
1929–1940: dr. Lauringer Jánosné
1940–1944: dr. Beyer Jánosné
1944–1945: Gotthard Dezsőné
1946–1949: özv. Kőszegi Józsefné

Pártoló tagok száma: 
1868-ban: 123 fő
1872-ben: 146 fő
1880-ban: 119 fő
1890-ben: 90 fő
1899-ben: 125 fő
1910-ben: 109 fő
1920-ban: 142 fő
1926-ban: 169 fő
1930-ban: 183 fő
1937-ben: 149 fő
1948-ban: 212 fő

Söptei Imre

Kőszegi Evangélikus
Nőegylet

Rendszeresen segélyezett gyer-
mekek, illetve felnőttek száma:
1874-ben: 40/44 fő
1880-ban: 43/35 fő
1890-ben: 42/36 fő
1899-ben: 34/40 fő
1910-ben: 24/40 fő
1920-ban: 48/30 fő
1926-ban: 40/47 fő
1930-ban: 60/99 fő
1937-ben: 50/98 fő
1948-ban: 12 fő

Köszönjük mindazok segítségét, 

akik adójuk 1 százalékának  felajánlásával segítik 

egyházunkat, illetve a gyülekeze tünk ben és

szeretetott honunkban folyó munkát!

Gyülekezetünk Békesség Háza Alapítványa
__________________________________________

A Magyarországi Evangélikus Egyház 

technikai száma: 0035

A Békesség Háza Alapítvány 

adószáma: 18886700–1–18

bankszámlaszáma: 11747051–20101495 
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A napkeleti bölcsek útja hosszú, fárasztó, mégis kalan -
dok kal, izgalommal teli. Sajátos adventi készülődés, ami -
kor elindulnak, hogy megkeressék az érkező Urat. A tudós
bölcsek, akik a csillagok állásából jeleket, üzeneteket
olvas tak, szilárd meggyőződéssel indultak útnak, hogy
megtalálják azt a hatalmas uralkodót, akinek születését az
égről olvasták le. 

Komikusan jelenik meg az ember jelkeresése, a Brian
élete című filmben. A nép, mely kiéhezett egy jó vezetőre,
akire végre rábízhatná az életét, pillanatok alatt ahhoz
szegődik, akinél megjelenik a remény. Brian, a katonák
üldözése elől menekülő férfi alatt leszakadt egy erkély,
így véletlenül az utcán szónokló próféták sorában találta
magát. A menekülés útjaként szónoklásba kezdett, hogy
így olvadjon be az utca életébe. Értelmetlen zagyva sá go -
kat hadovált, majd a katonák eltűnésével félbehagyva
gondolatait sietősen távozni igyekezett. A hallgatóság
azonban nem engedte. Feltűnt, hogy ez az ember máshogy
beszél, mint a többiek. Követelni kezdték, hogy fejezze be
a valamilyen jutalmat említő mondatát. A menekülni aka -
ró Brian körül egyre nő a tömeg, minden akarata ellenére.
Valaki így szólítja meg: Adj nekünk jelet! Mire egy másik
így felel: Már adott nekünk jelet, hiszen ő hozott ide min -
ket! Brian így tiltakozik: Nem én hoztalak ide titeket, ti
követtetek engem! Mire az egyik követője így felelt: Ó, ez
csodálatos jel volt minden szempontból!

Ha valamiben hinni szeretnénk, mindig találhatunk apró
jeleket, melyek megerősítenek. Sőt, a tényeket sem va -
gyunk hajlandóak észrevenni, ha a jelekben szeretnénk
hinni. Kamaszszerelmek végén a kapcsolatért kapaszkodó
fél mindig talál apró jeleket, melyek táplálják benne a re -
ményt.

Pusztán a jelekre való támaszkodás gyakran vihet tév -
útra bennünket, hiszen a velük kapcsolatos előfeltételezé-
seink komolyan befolyásolhatják a jelek értelmezését. 
A jeleket követő napkeleti bölcsek előfeltételezése az volt,
hogy Jeruzsálemben, az uralkodó házában találják meg
majd az új uralkodót. De a valóságban nem ott, hanem
Betlehemben találkozhattak vele. 

A főpapok és írástudók segítségével ismerhették meg 
a Szentírást, mely útbaigazította őket. Krisztushoz eljutni
az igén, igehirdetésen keresztül lehet – különben könnyen
tévútra juthatunk. Az ige az a táplálék, mely a bennünk
születő és növekvő Krisztust táplálja. 

Bódás János: Advent
„Szüless meg bennünk szeretet
te legszebb lelki virtus,
teremts bennünk új életet,
szüless meg bennünk, Krisztus!” 

Zsóri-Ments Orsolya

Szüless meg bennünk...

Telt ház a családi istentiszteleteken
volt a szeptemberi Start-istentisztelet a két éves konfir má -
ciói felkészülést elkezdők részére, ahonnan Isten áldá sá -
val indulhattak a fiatalok. A teremtésvédelem hetében
hálaadó alkalmat tartottunk, amelyre mindenki terményt
hozott magával és azt a bibliai játszóházban készített gyö-
nyörű tálba helyezte. Októberben megtartottuk az immár
hagyományos keresztelői emlékeztető istentiszteletet is.
Négy évvel ezelőtt indult el ez az istentiszteleti forma Kő -
szegen, melyre a tíz esztendővel ezelőtt megke resz tel teket
külön is hívjuk szüleikkel, keresztszülőkkel együtt. Jó
kap csolódási lehetőség ez ebben az életkorban a gyere-
kekkel és családjaikkal. Idén tizenkét gyermek jött el az
alkalomra az egykor megkereszteltek közül, akik sze mé -
lyes áldásban részesültek. Az idei alkalmon egy keresz -
telés re is sor került, és minden résztvevő kaphatott meg -

Régi hagyománya van Kőszegen a minden vasárnap meg-
tartott gyermek-istentiszteleteknek. Néhány éve tudatosan
is családi istentiszteletként hirdetjük meg ezeket az alka-
lmakat gyülekezetünkben, hogy a szülők ne csak küldjék,
de maguk hozzák el gyermekeiket, és a család apraja-
nagyja érezze: itt minden korosztálynak helye van. 

Nem egyszer volt már rá példa, hogy többen voltunk 
a gyü lekezeti házban megtartott fél tizenegyes családi
istentiszteleten, mint a kilenc órai főistentiszteleten a
temp  lomban. Érdemes tehát időben jönni, mert más kü -
lönben lehet, hogy nem lesz helye a későn érkezőknek a
te remben, amely hétről-hétre megtelik fiatalokkal, gyer-
mekekkel, és az ő szüleikkel, nagyszüleikkel. 

Különösen is így volt ez az idei őszi időszakban meg -
tartott tematikus istentiszteletek esetében. Ilyen alkalom
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Söptei Imre levéltáros a gyülekezet egykori
egyesületi életét bemutató kiállítás
megnyitóján

A reformáció 500. évfordulójára való
készülésben egyházunk a 2012. év te -
ma tikáját a Reformáció és a nők cím-
mel hirdette meg. Erre próbáltunk
gyü lekezetünkben is figyelni, amikor
október 31-i ünnepre készülve Dr.
Font Márta a Pécsi Tudomány egye -
tem Bölcsészettudományi karának
tan székvezető tanárát hívtuk meg
gyü lekezetünkbe. A nők szerepe a re -
formáció terjedésében címmel tartott
előadást a professzor asszony. Ezen a
vasárnap délutáni alkalmon meg te -
kint hető volt gyülekezeti házunkban
az Evangélikus Országos Múzeum
Re formáció és a nők című kiállítása is.

„Íme az  Úr szolgálóleánya” címmel
december 11-én, kedden adventesti
programra hívtuk az érdek lő dő ket
gyü lekezeti házunkba, ahol a Kő sze gi
Evangélikus Nőegylet, a leány e gye -
sület és a diakonisszák szolgála tá val
ismerkedhettünk. Adventi áhítatot
Ka lincsák Balázsné Varga Katalin
nemescsói lelkésznő tartott, a gyüle-
kezet egykori egyesületi életét bemu-
tató kiállítást pedig Söptei Imre
levéltáros nyitotta meg.

Talán nem véletlen az sem, hogy
ép pen ebben az évben kapott új len -
dületet a női munka gyülekezetünk-
ben. A szeretetszolgálatban, a gyer-
mekmunkában, a templomi oltár dí -
szí tésében már hosszú évek óta egy
nagyon lelkes csoport tevékeny ke -
dik. Elmondhatjuk, hogy az önkéntes
munka természetes kísérőjegye gyü-
lekezeti életünknek. Az önkéntesség
nem ingyen munka, hanem áldozat -
készségből születő adakozás. Az erő,
a képesség, a tudás, az idő, a tehetség
megosztása. 

A gyülekezetekben folyó női mun -
ka kezdetektől fogva kétpólusú volt.
Igehallgatás és karitatív tevékenység.
Nyilvánvaló, hogy ma már nem
ugyanazok a hangsúlyok, mint voltak
száz évvel ezelőtt, de maga a feladat,
a cél  ugyanaz. Isten igéjéből erőt
me rít ve tevékenykedni a közösség
javáért. Gyermekek és öregek között,
templomot takarítva, oltárt díszítve
vagy kézimunka körben megosztani
azt, amink van. Ezért választotta
magá nak az ősszel alakult csoport 
a Mária-Márta kör elnevezést. Nagy
öröm, hogy olyan közösségről be -
szélhetünk, amelyik nem életkorhoz
kötött, hanem több generációt ölel át.
Megélhetjük igazi testvéri közös ség -
ben, hogy tanulhatunk egymástól,
szükségünk vagy egymásra, és szük -
ség van gyülekezetünkben mind -
annyiunk szolgálatára. Istennek
legyen érte hála!      B. Rohn Erzsébet

2012 és a nők – Mária-Márta kör Kőszegen

Dr. Font Márta a Pécsi tudomány egye tem
Bölcsészettudományi karának tan szék ve -
zető tanára

erősí tést a keresztelői emlékeztetés által az Istenhez
tartozás ajándékáról. Az adventi időben különösen is han-
gulatosak a családi istentiszteletek, melyeken mindig más
család tagjai segítenek a liturgiában, és gyújtják meg az
adventi koszorún a gyertyákat.

A karácsony előtti időszak zárásaként – advent negye -
dik vasárnapján – szintén családi istentisztelet keretében
lesz hat felnőtt testvérünk konfirmációja, egyikük
keresztelője. Ezen az alkalmon kerül sor az egyik felnőtt
konfirmandus pár három gyermekének keresztelőjére is.  

Lehet-e nagyobb öröme a lelkészeknek – és persze a
gyülekezeti tagoknak is – mint amikor gyarapodik,
növekszik a gyülekezet és kicsik-nagyok erősödnek meg
az Istenhez tartozás örömében?!

Amikor hálát adunk Istennek az Ő áldásaiért, egyben
szeretettel hívjuk és várjuk a család apraját-nagyját a jövő
évben is a családi istentiszteletekre! Ígérjük, szorítunk
helyet mindenkinek, mert itt valóban mindenkinek helye
van.

B. Rohn Erzsébet és Baranyay Csaba lelkészek

EgyházmEgyEi
szolgálattEvők

kőszEgről

Gyülekezeti újságunk pünkösdi szá -
mában mutatkoztak be gyülekeze-
tünk új presbitériumának tagjai,
akik a 2018-ig tartó hatéves ciklus-
ra kaptak megbízást az egyházköz -
ség választóitól.

Azóta megtörténtek az egyházme-
gyei választások is, és 2012. június
17-én Bobán sor került a Vasi Evan -
gélikus Egyházmegye elnökségé-
nek – Rostáné Piri Magda esperes-
nek és Mórotz Zsolt egyházmegyei
felügyelőnek – valamint a többi
tisztségviselőnek a beiktatására is.

Gyülekezetünkből többen is vál -
lal tak szolgálatot, és kaptak bi zal -
mat a közgyűlésen. Koczor Lajost a
számvevőszék elnöki tisztségére,
Söptei Imrét gyűjteményi felelős-
nek, Zsóri-Ments Orsolyát ifjúsági
felelősnek, Baranyay Csabát pedig
espereshelyettesnek választotta meg
az egyházmegye közgyűlése.

Isten áldja meg az egyházmegyei
tisztségviselők életét és szolgálatát! 
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Advent harmadik vasárnapján
emlé keztünk meg gyülekezetünk
egykori kántoráról, akinek életébe,
szolgála tába leánya Bobvos And rás -
né Wein berger Judit sorain keresz -
tül ka punk betekintést. 

100 éve, 1912. december 6-án szü le -
tett Kőszegen, evangélikus szülők
harmadik gyermekeként. Édesapja
ko rán meghalt, bátyja teológiai ta nul -
mányait folytatta Sopronban, így
gimnáziumi tanulmányait félbehagy-
va átvette édesanyja mellett a családi
pékműhely vezetését.

Aktívan részt vett az evangélikus
ifjúság életében. Az egyleti helyisé-
gek kialakítási munkálataiban tevé -
keny kedett. Nyáron a „Cseri kert ben”,
a Malom árok mellett fürdőzéssel,
csónakázással, télen színi előadások-
kal, bálok rendezésével töltötte
együtt idejét az evangélikus ifjúság,
melynek egyik lelkes tagja volt.  

A munka után mindig szívesen
zongorázott, a családra jellemző volt
a zeneszeretet. Nővérei is jól játszot-
tak a hangszeren, barátai szívesen
töltötték a délutánokat zongoraszó
mellett a Weinberger házban. 

A háború és az azt követő német -
ajkúak kitelepítését hozó politika
szét szórta a világba a kőszegi evan-

gélikus ifjúságot, és evvel együtt
édesapám baráti körének nagy részét.
Testvérei is külföldre kerültek. 1946.
március 31-én kötött házasságot Ta -
kács Karolinnal. 

Az azt követő évek nem kedveztek
az egyházban való munkálkodásnak.
Az iskolák államosítását követően
kántor nélkül maradt a kőszegi gyü-
lekezet. Ekkor, az akkor fiatal
lelkész, Fliegenschnee Frigyes kérte
fel, hogy vállalja el a gyülekezetben a
kántori feladatokat. Ezt követte több
mint 30 év, amikor vasárnapról, va -
sár napra, alkalomról, alkalomra oda -
ült az orgona, vagy a harmónium elé.
Nem késett el egy istentiszteletről,
egy bibliaóráról sem, életének ritmu -
sát a kántori szolgálathoz alakította.
Munkássága alatt lelkes hívőkből
egyházi énekkart szervezett és ez az
énekkar sok örömet okozott szerep -
lésével a gyülekezetnek.

Több alkalommal is részt vett
Gyenesdiáson a kántorképző tanfo -
lya mokon, egy időben a gyülekezet
gondnoki feladatait is ellátta. 

Büszke volt, hogy sikerült a
templom orgonájának felújítása, és
ezzel, a régi fújtatós orgona helyett,
megbízhatóbb villanyorgonán játsz-
hatott. Kedves fényképe volt Kasper
Sáni bácsi által készített kép, melyen

Lehotka Gáborral együtt áll a felújí-
tott orgona mellett.   

Szerette a fiatalokat. Amikor nyug -
díjba vonult, zeneszerető fiatalokat
vont maga köré, tanította orgonálni,
illetve segítette tudásuk kiteljese dé -
sét rövidebb hosszabb ideig felekeze-
ti hovatartozás nélkül. Többek kö zött
nála tanult Csizmadia Béla, aki a sop -
roni evangélikus gyülekezet kán tora,
dr. Varga Gyöngyi aki ma az Evan -
gélikus Hittudományi Egyetem
professzora.

Szerény, kevés beszédű, megfon -
tolt ember volt, Isten szeretetét nem
szavakban, hanem tettekben mutatta
ki. Az evangélikus egyházhoz a leg -
ne hezebb időkben is hű maradt. 

Száz éve született Weinberger Károly 
(1912 – 1987)

2012. szeptember 14. és 16. között 
a kőszegi férfikör házastársaikkal
együtt indult nagy útra. Sárospatakon
a református, Nyíregyházán az evan -
gélikus egyház széleskörű szolgálatá-
val, Nyírtelken az egyházközség
cigányok közötti missziói munkájá-
val ismerkedtek a csoport tagjai.
Szombaton délután pedig a De gen -
feld Pincészetet, majd saját családi
pincészetüket mutatta meg Prácser
Miklós – Prácser György kőszegi pres -
biterünk testvére – aki Nemes csóból
került Tokaj-hegyaljára. Va sár nap a
tokaji gyülekezet új gyülekezeti há -
zában tartott istentiszteleten Bara -
nyay Csaba hirdette Isten igéjét.
Erősítő volt a találkozás a maroknyi
tokaji evangélikus gyülekezettel, akik
lelkészük Asztalos Richárd és ven -
dég látónk, Prácser Miklós vezetésév-
el szervezik a szórványgyülekezetben
a missziói munkát és tartják össze az
evangélikus közösséget.

A Férfikör észak-magyarországi kirándulása
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állaNdó gyÜlekezeti alkalmaiNk

VasárNap 9.00 istentisztelet 
(ünnepnapon és minden hónap első 
vasárnapján úrvacsorai istentisztelet)

10.30 családi istentisztelet (tanévben)
a családi istentiszteleteket 
a gyü le kezeti teremben tartjuk.

kedd 16.00 gyülekezeti bibliaóra
17.00 konfirmációi óra

szerda 10.00 baba–mama kör (minden 2. héten)
15.00 bibliai játszóház 

(minden hónap első hetén) 
18.00 Német nyelvű istentisztelet 

(a hónap első szerdáján)
18.30 kóruspróba

csÜtÖrtÖk 15.00 gyülekezeti felsős hittanóra (5-6. o.)
16.00 konfirmációi előkészítő 

péNtek 17.00 Férfikör (havonta egyszer)
17.00 mária-márta kör (havonta egyszer)
19.30 ifjúsági óra

Anyakönyvi bejegyzések 
a 2012. évben

2012-beN megkereszteltek
1. hartmann Szilvia (felnőtt keresztelés)
2. Tóth noel kristóf
3. gurisatti lilla
4. gurisatti dorka
5. gurisatti péter
6. lokotár hanna Sára
7. kodák jázmin
8. Supper aisa
9. pusztai Szilveszter 
10. lepold leonóra
11. Marton anna
12. Tolnai kitti (felnőtt keresztelés)
13. Tolnai Szilárd (felnőtt keresztelés)
14. Tolnai Bíborka
15. lőrincz lorettta
16. Makári luca
17. Sevecsek dániel
18. Fülöp Zita (felnőtt keresztelés)
19. Fűzi hanna
20. Fűzi Blanka
21. Fűzi dalma

2012-beN Házasodtak
horváth Csaba és hámori Szilvia Bernadett
gábriel győző józsef és korner veronika julia 

(ökumenikus esküvő az evangélikus templomban)
pádár Tamás és novák Mónika 

(ökumenikus esküvő a jézus szíve templomban) 
Tóth Miklós és Milkovics Tímea Zsuzsanna 

(ökumenikus esküvő a jézus szíve templomban)
Szabadfi Balázs és Fejes gyöngyi

2012-beN elHuNytak
1. Balogh Irén (élt 83 évet)
2. dobainé gabos Zsuzsanna (élt 69 évet)
3. Róth józsefné sz. Scheer Mária (élt 88 évet)
4. kolnhofer István (élt 57 évet)
5. korner viktor jános (élt 87 évet)
6. Fekete István (élt 54 évet)
7. varga józsefné sz. Zsoldos éva (élt 60 évet)
8. keresztes Ferenc dezső (élt 68 évet)
9. Fövényi emma Márta (élt 86 évet, temetése Zalaszentgróton)
10. Tóth Tibor (élt 91 évet)
11. kappel Sándor (élt 61 évet)
12. kirchknopf lászló (élt 73 évet)
13. Tonházi jenőné sz. pintér Ibolya (élt 58 évet)
14. Miklósi károlyné sz. Fraknói valéria (élt 89 évet)
15. Tóth Ferencné sz. endrédi anna (élt 77 évet)
16. Schwahofer Zoltán (élt 63 évet)
17. garami dániel (élt két hetet)
18. Wimmer Ferencné sz. Renner Margit (élt 79 évet)

konfirmáció
2013. április 7-én, húsvét utáni vasárnap 10 órától

tartjuk a konfirmációt gyülekezetünkben.

ÜNNepeljÜNk egyÜtt HúsVét HajNaláN!
húsvét hajnali istentiszteletre hívogatunk Mindenkit
temp lomunkba március 31-én 5.30 órára. az istentisz -
telet után közös húsvéti reggeli lesz a gyülekezeti házban.

Ökumenikus imahét
2013. január 20. és 27. között

az imahét alkalmait minden nap 18 órától tartjuk 
csütörtöktől vasárnapig a Jézus szíve 

plébániatemplomban protestáns, 
vasárnaptól szerdáig az evangélikus templomban 

római katolikus igehirdetők szolgálatával.

Január 25-án pénteken ökumenikus 
ifjúsági istentiszteletet tartunk 
az evangélikus templomban.

FelNőtt koNFirmáció
gyülekezeti újságunk pünkösdi számában beszámoltunk
már a konfirmációról és az aranykonfirmandusok ünne -
péről, valamint arról, hogy négy felnőtt is jelentkezett
kon firmációra.
azóta gyarapodott felnőtt konfirmandusaink száma, így 
a 2012. évben összesen tizenkét testvérünk kérte kon fir -
mációját. Isten áldja meg testvéreink életét és adja meg,
hogy ezek a nevek beírassanak az élet könyvébe:
hartmann Szilvia, 
Magyar Zoltán, 
pádár István, 
Tóth-pető krisztina, 
Tolnai kitti, 
Tolnai Szilárd, 

Vasi Hálaadó Nap, 2013. sárVár

MÁjuS 26-Án vaSÁRnap ISMéT MegTaRTjuk

a guSZTÁv adolF Segély ünnepéT egyhÁZMegyénkBen,
aMIkoR a SÁRvÁRI vÁRBa hívjuk

gyülekeZeTeInk TagjaIT.

Cziszár Bernadett, 
Fehér Róbert, 
Fűzi Balázs, 
Fülöp Zita, 
Söptei Imre,
Söpteiné Tánczos Ágnes.
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Gyülekezeti események
2012. első felében

• Június 8-án tartottuk a Férfikör nyári szünet előtti utolsó
alkalmát Erdősi Attiláék vendéglátását élvezve.
• Június 10-én volt a tanévzáró istentisztelet templomunk ban,
melyen gyülekezeti énekkarunk és az Echo együttes is szolgált.
• Június 11-én Steve Apirana ausztráliai keresztény zenész–
énekes adott koncertet a gyülekezeti teremben, aki az Atlan -
tic Bridge ifjúsági szervezet közreműködésével érkezett gyü-
lekezetünkbe.
• Június 16-án a Kőszegi Várszínház nagyszínpadán VÁLO GA -
TÁS a 2012. évi Kőszegi Művészeti Szemle könnyűzenei leg jobb -
jaiból című program keretében fellépett az ECHO zenekar is.
• Június 17-én Bobán volt a Vasi Evangélikus Egyházmegye
közgyűlése. A közgyűlés keretén belül sor került az egyház -
me gyei tisztségviselőinek megválasztására, majd ünnepi
isten tiszteleten iktatta be hivatalába Szemerei János püspök
Rostáné Piri Magda esperest és Mórotz Zsolt egyházmegyei
felügyelőt, és beiktatták a megválasztott tisztségviselőket is.
• Június 18. és 22. között tartottuk a gyülekezeti napközis
tábort, a Hittanhetet gyülekezetünkben. 
• Június 23-án került sor a gyülekezeti énekkar hagyomá-
nyos évzáró kirándulására.
• Június 28. és július 1. között tartottuk a gyülekezeti csalá-
dos tábort Gyenesdiáson.
• Július 1-jén a nádasdi és a körmendi evangélikus gyüleke-
zetek közös gyülekezeti napjának keretében koncertet adott
az Echo együttes Nádasdon.
• Július 14-én volt Németh Katalin lelkészszentelése a mesz -
leni evangélikus templomban. Az ordináció szolgálatát Sze -
me rei János az egyházkerület püspöke végezte, melyen szép
számmal vettek részt gyülekezetünk tagjai. Az istentisztele-
ten szolgált gyülekezeti kórusunk is. 
• Július 18. és 22. között Fonyódligeten került sor a 9. Szél -
rózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozóra, melyen az
Osmo Luukkonen lelkész vezetésével mikkeli testvérgyüle -
kezetünkből érkezett nyolc fős ifjúsági csoporttal együtt
vettek részt a kőszegi ifjúság tagjai.
• Július 27–29-i hétvégén a gyülekezeti énekkar Acsádon tar tot ta
szokásos nyári táborát. A vasárnapi istentiszteleten szolgált a kórus. 
• Szeptember 9-én tartottuk a tanévnyitó–gyülekezeti mun -
ka évkezdő istentiszteletet templomunkban.
• Szeptember 14-én volt a tanévnyitó az Evangélikus Hit -
tudományi Egyetemen, ahol az idei tanévben gyülekezetünk
két tagja – Baranyay Bence és Wölfel Mihály – kezdte meg
tanulmányait lelkész szakon.
• Szeptember 14–16-i hétvégén a kőszegi Férfikör házastár-
sakkal közös kirándulást szervezett Tokajba. A vasárnapi
isten  tiszteleten a tokaji evangélikus templomban Baranyay
Csaba hirdette Isten igéjét.
• Szeptember 21–22-én Kőszegen tartotta a Nyugati (Du -
nán túli) Evangélikus Egyházkerület alakuló közgyűlését. Itt
került sor a megválasztott tisztségviselők beiktatására is. 
• Szeptember 25-e egyházunkban a diakónia napja. Idén
a Deák téri templomban megtartott ünnepi alkalmon az év
önkéntese díját Schwahofer Gusztáv és Schwahofer Gusz -
táv né Ani kapták. Az elismeréshez gratulálunk. Isten ál dá -
sa kísérje további szolgálatukat a családban, a gyüleke zet -
ben és a szeretetotthon közösségében! 
• Október 5-én került sor az ECHO lemezbemutató kon cert -
jére a Zrínyi utcai gyülekezeti házban.

• Október 8-án rendhagyó presbiteri gyűlésre került sor az új
presbitérium tagjainak részvételével. Az alkalmon lelki táp -
lálékkal Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyház ke rü -
let püspöke szolgált.
• Október 12-én keresztelői emlékeztető istentiszteletet tar tot -
tunk a családi istentisztelet keretében, melyre meghívtuk a 10 év -
vel ezelőtt megkeresztelteket szüleikkel, kereszt szü le ik kel
együtt. 
• Október 13–14-i hétvégén a Pécsi Evangélikus Egyház -
köz ség pogányi leánygyülekezetének csoportja látogatott el
Kőszegre, és vettek részt istentiszteleteinken.
• Október 27-én csendesnap volt az Evangélikus Mezőgaz -
da sági, Kereskedelmi és Informatikai Szakiskola és Kollé -
gium ban, melyen vasi teológushallgatók és gyülekezetünk
ifjú sági csoportja is besegített a csoportmunkában, illetve az
áhítat tartásában.
• Október 28-án Dr. Font Márta a Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi karának tanszékvezető tanára tartott
elő adást A nők szerepe a reformáció terjedésében címmel, és
az Evangélikus Országos Múzeum Reformáció és a nők című
kiállítását tekinthettük meg a Zrínyi utcai gyülekezeti házban.
• Október 31-én közös reformációi úrvacsorai istentisztele-
tet tartottunk templomunkban, melyen Donatin Tamás refor -
mátus lelkész hirdette Isten igéjét.
• November 3-án gesztenyesütésre gyűlt össze a férfikör Pogá -
nyokban, Fehér Róbert és Fehérné Harkai Helga meghí vá sára.
• November 10-én szombaton a Budaker Gusztáv Zene -
iskola indulásáról emlékeztünk meg Kőszegen a zeneiskola
és gyü lekezetünk közösségében. A gyülekezetünk egykori
kánto ra által alapított zeneiskola immár ötven éve végzi
szolgá latát a városban. 
• November 16-án az IFIS Teaház színpadán Bánó Zoltán és
Kendik Dániel muzsikált.
• November 17-én volt a Vasi Evangélikus Egyházmegye
konfirmandus találkozója Kőszegen.
• November 28-án a bibliai játszóház idei utolsó alkalmán
adventre készültünk. A játszóház keretében egy keresztelőre
is sor került.
• December 2-án, advent első vasárnapján tartottuk templo -
munkban a hagyományos advent esti istentiszteletet a konfir -
mandusok és gyülekezeti kórusunk szolgálatával. 
• December 6-ától kezdődően csütörtök esténként advent
esti áhítatot tartottunk Kiszsidányban az imaházban.
• December 11-én, kedden advent esti program keretében a
Kőszegi Evangélikus Nőegylet egykori szolgálatát mutatták
be. Adventi áhítattal szolgált Kalincsák Balázsné Varga Ka -
talin nemescsói lelkésznő, a gyülekezet egykori egyesületi
életét bemutató kiállítást megnyitotta Söptei Imre levél táros.
• December 19-én, szerdán legszebb adventi-karácsonyi
énekeinket énekeltük templomunkban a büki Clemens
Madrigál Kórus közreműködésével. 

Megjelent és gyülekezeti 
iratterjesztésünkben 

700 Ft-os áron kapható 
a 2013. évi 

gyülekezeti naptár!
Szeretettel ajánljuk 

Testvéreink figyelmébe!
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Gyerekeknek
Összeállította: 

Martonné Némethy Márta 

KEDVES GYEREKEK!
A napkeleti bölcsek hosszú utat tettek meg, amíg eljutottak Betlehembe. A csil-
lag vezette őket, így nem kellett tájolót használniuk. Indulj útnak most te is!
Neked sem lesz szükséged iránytűre, elég, ha tudod, melyik égtáj „merre van”
a térképen. :-) A táblázatban a megadott égtáj felé lépj mindig egy-egy
négyzetet! A szürke hátterű M betűtől indulj! Ha a betűket vándorlásod során
összeolvasod, egy fontos üzenet kapsz megfejtésként!

Mà DK à  É à DNY 
D à Kà ÉK à Éà DKà Dà NY à DKà DNY
DNY à ÉNY
Éà K à K à DNY à DNY
D à K à ÉK à ÉK à ÉKà É à ÉK à É
NY à NY à DKà DK à ÉK à É
K à K à DNY à K à D
DNYà Kà ÉNY à NY à DNY à K à DNY à NY à DK à NY
Tà DNY à K à K à K à K à K à ÉNY à NY

M R J I M E N E M

T E G E N M E B E

M E E L L D Ö V R

I S T N E S S Ü D

Z E T Y É G É

N A G T E R 1 1

K E I T U S Z 1 ,

? 1. ? Dávid József Ézsau Sámson Mózes Jákob Noé ? 2. ?

Erőt adó haj K R L Á Z I E Jákób Istentől kapott neve

Egy tál lencse O E D O E N G A bírák egyike (Bir 6. fejezet)

Parittya V K E S Ö S S „… engem” mondta Jézus Lévinek

Bárka Á Z N I L D E Oroszlánok között volt

Áldás S D R A O N Á Jézus egyik tanítványa

Kőtáblák R E R M T E S Jézust így is hívták tanítványai

Álmok L I B A I Ú B Az élet könyve

Az 1. oszlopban egy-egy olyan tárgyat vagy dolgot olvashattok, amely a felső sorban megadott bibliai személyek
valamelyikéhez különösen is köthető. Párosítsátok őket, bekarikázva a helyes betűt a torpedó szabályai szerint, és így
soronként egy-egy betűt kaptok. 

Ezeket a betűket felülről lefelé összeolvasva megkapjátok a rejtvény első felét. 
A második fele pedig így jön ki: A 2. oszlop meghatározásainak megfelelő válaszokat „soronként”- a már bekarikázott betű-

ből és még másik 5 betűből- kapjátok. (Tehát minden megfejtés hatbetűs szó.) Az újonnan felhasznált betűket húzzátok át. És
így minden sorban egy-egy betű marad. 

Ezeket a betűket szintén felülről lefelé olvasd össze, és a rejtvény első felével együtt megkapod a rejtvény második szavát.


