
Jöjj, égi szent láng,
Szentlélek Isten, Hű támasz minden
ínségben, Kit tró nusáról jó Atyánk És
Jézus Krisztus küld hozzánk, Jöjj,
Vigasztaló, Szent lélek Isten!
Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten,
Igé det éltesd szívünkben! Hogy lel -
künk teljék meg veled, Mert akkor
lán gol és szeret: Jöjj, Vigasztaló,
Szent lélek Isten!
Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten,
Növelj a hitben szüntelen, Mert nálad
nélkül nincsen itt A Krisztust Úrnak
valló hit. Jöjj, Vigasztaló, Szentlélek
Isten!
Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten,
Tarts mindhalálig hűségben, Hogy
él tünk téged hirdessen, S megálljunk
végig győztesen! Jöjj, Vigasztaló,
Szent lélek Isten!
Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten,
Ne hagyj a végső órán sem! S mi áld -
va mondunk éneket Most és a menny-
ben is neked, Ó, Vigasztaló, Szent -
lélek Isten!

Abban a percben, amikor telefonon
a felkérést megkaptam, ez az ének
„ug rott be”. Úgy érzem, erről kell
írnom néhány sort pünkösdi szá -
munk ban.

A láng perzsel, éget, pusztít. Es -
ténként  a híradót nézve hallom, és
lá tom, hányszor hívták ki aznap a tű -
zoltókat, hogy a vihar, villám okozta
tűzet  megállítsák, lefékezzék, elolt-
sák. Hányszor azonban mégis csak 
a romokat, hamut lehet látni! A láng
pusztítatni tud. 

Mennyire más „az égi szent láng”!
S menyire nem csak egy egyháztörté-
neti emlék, régi történet. Az „égi
szent láng” ma is dolgozik. Talán
nem ott, ahol mi képzeljük. De él, és
dolgozik ma is! Mit tesz? Ezért jutott
eszembe az idézett ének, s ezt nézzük
végig néhány perc alatt. 

hű Támasz minden ínségben

olvassuk az első versben. Gyakorta
kerülünk ínségbe. Külső és belső,
testi és lelki ínségbe. Van-e ilyenkor
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támaszunk? Isten ajándéka, ha valaki
mellettünk áll. Az „égi szent láng”
támasza hű! Mellettünk van napról-
napra, jóban és rosszban. Tudok
emberekről, akik vallják: Isten állt
mellettük Lelke által a bajban, és
támaszként tartotta! Nekünk is hű,
mellettünk maradó támaszunk lehet
bajban, gyászban, ínségben. 

igédeT élTesd szívünkben

ol vas suk a következő versben. Meny-
nyire el tud halni az ige magja szí -
vünkben. Emlékszünk még a kon -
firmációi, es küvői igénkre? Vagy
akár a ma reggel olvasott Útmutató
igéjére? Isten Lel ke által éltetni tudja
szívünkben. „Eszetekbe juttatja” –
mondja Jézus a tanítványoknak. S ez
az „égi szent láng” nemcsak az igét
tudja éltetni, hanem életünket is meg
tudja eleveníteni. 

növelj a hiTben szünTelen

énekelhetjük tovább. Pedig mennyire
igaz a másik ének:” hitem pedig,
mint a változó hold, hamar elfogy,
tölte alighogy volt.” Az „égi szent
láng” hitet teremt, táplál és növel.
„Locsol” minket az élővíz. Tera -
szunkon kis cserépben virágok van -
nak.  Ha megöntözzük őket, szemmel
láthatóan felegyenesednek, nőnek.
Így vagyunk „az égi szent lánggal” is,
felegyenesít, növelni tudja hitünket.

TarTs mindhalálig hűségben

vezet tovább az ének. Gyer mek ko -
runktól ismerős az ige: „légy hű
mindhalálig.”  Talán nem mindenki
tudja, hogy az első és második század
fordulóján, amikor üldözték a keresz-
tyéneket, volt egy püspök, akit mikor
tagadásra szólítottak fel, ezt mondta:
„85 éve szolgálom őt, aki megtartott
és most tagadjam meg?” Meghalt,
vértanú lett, de hű maradt. Mi sokkal
könnyebb helyzetben is elfordulunk
Tőle! Ezért jó, ha az „égi szent láng”
tart a szó szoros értelmében a hitben,
és hűségben. 

És elérkeztünk az utolsó vershez,
és az utolsó pillanathoz: „ne hagyj 
a végső órán sem!” Mostanában
többször volt alkalmam haldokló
testvér mellett állni. Volt olyan, aki
már nem volt közöttünk, de tudom,
hogy hitben volt és maradt. Mert az,
aki életen át tart, támasz, növel, hűsé-
get ad, nem hagy el, amikor min -
denkinek el kell hagynia, és nekünk
is mindenkit. Ő nemcsak nem hagy
el, hanem „átkísér” és felébreszt 
a túlsó parton. Ezt senki más nem
tudja megtenni velünk.

Szép pünkösdi ünnepet kívánok
Mindenkinek!  De kérem, ne feledjük
felsóhajtani, imádkozni személyesen
és együtt is: „jöjj, égi szent láng!”
Ámen.

Keveházi László
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A KŐSzEGI EVANGÉLIKuS EGyHÁzKözSÉG LAPJA
Felelős kiadó: a Kőszegi Evangélikus Egyházközség
Cím: 9730 Kőszeg, zrínyi u. 6. Telefon/fax: 94/361-145
e-mail: koszeg@lutheran.hu honlap: koszeg.lutheran.hu
Felelős szerkesztő: Baranyay Csaba
nyomdai előkészítés: Mező Beatrix
készült a Projekt Nyomdában, Kőszegen

Megjelenik Kőszegen, évente két alkalommal.
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A „Kőszegi toronyélmény” ötlete még 2009-ben fogalma -
zó dott meg bennünk, amikor gyülekezetünk különálló
harangtornyának felújítása elkerülhetetlenné vált, hiszen 
a to ronytetőről és a homlokzatról lehulló cserepek és
vako latdarabok viharos időben az alatta lévő óvoda
udvarába estek. Már az akkori felújítás során szerettük
volna, ha nem csak kívülről újul meg a harangtorony,
hanem belső tartalommal is sikerülne megtölteni azt.
Elképzelésünk az volt, hogy egyfajta toronymúzeumot
alakítunk ki benne, valamint kilátóként is működne 
az épü let. Tervünk azonban pihenőpályára került, hiszen
ép pen hogy elkészült 2009-ben a torony külső felújítása, 
a nyár eleji árvíz más feladatot adott gyülekezetünknek: 
a vízzel és sárral elöntött templom felújítását kellett el -
végezni. 

Ez a munka az egyházközség minden tartalékát fel -
emész tette, még a Bercsi Zsófia által gyülekezetünkre ha -
gyott lakást is el kellett adnunk, hogy kifizessük a költ-
ségeket. S bár az utóbbi években nem is igazán voltak
pályázati lehetőségeink a projekt újbóli elindítására néz -
ve, a Reformáció közelgő jubileumára mindenképpen sze -
rettük volna, ha megvalósulna a torony belső kiépítése is. 

Ez a cél vágott össze a Miszlivecz Ferenc professzor és
kutatócsoportja által kidolgozott programmal, amely
szerint Kőszegen az elkövetkező hét évben komoly fej -
lesztéseket hajtanak végre. Egy „Új iskola a határon” van
születőben. Az ISES intézet a Pannon Egyetemmel
együttműködve egy „mini Oxford” kialakításán dolgozik. 

Ezzel együtt a műemlékváros rossz állapotban lévő épü -
leteit is szeretnék új tartalommal megtölteni. A Kőszegi
torony élmény projekt remekül beleillik a koncepcióba.
Megújul több belvárosi épület mellett a templomtorony
közvetlen közelében lévő kőszegi zsinagóga is, és az egy -
kori Balogh iskola épületébe költözhet a Városi Múzeum.
Ezzel temp lomunk közelében valódi kulturális központ
jöhet létre. Az Evan gélikus Szakközépiskola Várköri
Kollégiuma is bekerült a projektbe, amelynek felújítására
szintén le hetőség nyílhat majd a jövőben. 

A kormány nemrég meghozott döntése értelmében
»Kreatív város – fenntartható vidék« új regionális fejlesz -
tési stratégia megvalósításáról Kőszeg város példáján –
rövidebben csak KRAFT-nak nevezett kon cepció első
fázisára máris 1,5 milliárd forint összegű forrást biz to -
sított a kormány, úgyhogy elkezdődött a tervek pontos
kidolgozása.

Reméljük, hogy 2017 októberéig megvalósul mindez…
ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET

PÜNKÖSDHÉTFO” N 
2014. június 9-én 10 órától 

ökumenikus istentiszteletet tartunk 
az evangélikus templomban.

Az igehirdetés szolgálatát 
Mikolás Attila rk. káplán végzi. 

Mindenkit szeretettel várunk!

A „Kőszegi toronyélmény” új erőre
kaphat a KRAFT által
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Mint ismeretes lapunk olvasói előtt, az állami általános is -
kolában az erkölcstan óra vagy az ehelyett választható, az
egy házi jogi személy által szervezett hit és erkölcstan óra
immár a kötelező tanórai foglalkozások része. Az erre vo nat -
kozó törvény 35. § (1) bekezdése szerinti „erkölcs tan órát
vagy az ehelyett választható az egyházi jogi sze mély által
szervezett hit- és erkölcstan órát az iskolai ne ve lés-oktatás
első, ötödik évfolyamán 2013. szep tem ber 1-jétől kezdődően
felmenő rendszerben kell megszer vezni”. 

Egyházközségünk területén a két állami általános is ko lá -
ban ennek értelmében került megszervezésre a hit- és er kölcs -
tanoktatás, négy csoportban. öröm, hogy a meg ke resz telt
gyer mekeket első évfolyamon beíratták a szü lők hit és er -
kölcstanórára, és most év végén sem választotta közülük
senki sem az erkölcstanórát. A törvény ugyanis úgy ren del -
kezik, hogy minden év tavaszán ismé telten nyi latkozatot kell
tenni a szülőknek ebben a kér désben. Amennyiben ez elma-
rad, a gyermek automatikusan marad abban a csoportban,
amelyben előző évben volt. öröm az is, hogy az ötödik év fo -
lyamba beíratott gye rekek között ott vannak azok is, akik al só
tagozatban el-elmaradtak a fa kultatív hittanórákról. Sta tisz -
tikailag itt is el mond ható, hogy nincs lemorzsolódás, min -
denki ma rad a következő tanévben is hit és erkölcstanórán.

Szeptembertől újabb évfolyamokkal bővül ez a feladat kör.
Az új évfolyamon már nem mondható el a 100%-os beíratás,
de még így is az országos szinthez mérten na gyon pozitív 
a mérlegünk a megkeresztelt, és a hit és er kölcstanra beíratott
gyermekek arányában. 

Természetesen a gyerekek és a család szempontjából na -
gyon ideális, hogy a délelőtti órarend keretében kerül nek
meg tartásra a hittanórák. Nyilván a hitoktatóknak is jó ez,
hiszen nem kifáradt gyermekekkel kell foglalkozni hatodik
és hetedik órában. Ennek áldását meg tapasztaltuk a tanév so -
rán. ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ennek a rend nek hosszú -
távú fenntartásához hitoktatókra van szükség. Ezért evangé-
likus egyházunkban prioritást élvez a hitoktatók képzése,
illetve az anyagi lehetőségek meg teremtése a főállású hitok-
tatói státuszok létrehozá sához. Szeptembertől országosan
húsz státusz kialakítását támo gatja az Országos Egyház. 

Az a reménységünk, hogy idővel és a lehetősé gek hez mér -
ten ennek kőszegi gyülekezetünk is részese lesz majd, hiszen
városunkban több állami általános iskola működik, amelyek-
ben a jelen törvények értelmében csak így lesz esély a hit-
tanórák délelőtti, tan órai keretek közötti meg tartására. Nem
akarok vészha ran got kongatni, de ahol a lel készekre hárul 
ez a feladat, ott hosszútávon két lehetőségnek van realitása.
Az egyik lehe tőség, hogy erkölcstanon vesznek részt a gye-
rekek, s az iskolától teljesen függetlenül szervezi meg az
egyházközség a fakultatív hittanórákat, mégpedig erő teljesen
a gyülekezeti kötődés kialakulására koncentrálva. A másik
lehetőség, hogy pl. alsós, és felsős összevont csoportban
indul az iskolai hit- és erkölcstan oktatás. Erre a tör vény
lehetőséget biztosít 2014. szeptemberétől. A gyakorlatban ez
úgy működik, hogy az erkölcstanórától eltérő időpontban
kerül megtartásra az óra, pl. délután 15 órakor akár az isko-
lában, akár gyülekezeti épületben. Természetesen mind a
gyerekekre, mind a hitoktatókra azok a kötele zett ségek
vonatkoznak, mint a délelőtti órák esetében (admi niszt  ráció,

hiányzás). Csak példaként említem, hogy el kép zelhető, hogy
egy általános iskolában alsó tagozaton 2016. szeptemberétől
négy évfolyamon 6-8 evangélikus gyerek lesz. Tulaj don -
képpen még egy csoporthoz is épp hogy elegen vannak,
nemhogy négyhez. Nyilvánvaló, hogy egy össze vont csoport
kialakítása az iskolákat állítja nagyon nehéz helyzetbe,
hiszen meg kell oldani a gyerekek erkölcstanóra alatti felü-
gyeletét.

Már most, egy év után nagyon jól látszik, hogy gyülekeze-
ti szinten csak akkor lesz áldása a kötelező hit- és erkölcstan -
oktatásnak, ha lesznek rá olyan alkalmas emberek, akiknek
az a fő feladatuk, hogy az órákat megtartsák. Azaz hitoktatók
szolgálatba állítása elengedhetetlenül szükséges! Orszá gos
szinten is elmondható, hogy szór ványhelyzetben élő evangé-
likus gyülekezeteinkben csak ott fogadták töretlen lelke se -
déssel az új közoktatási tör vényt, ahol meg van hozzá a sze -
mélyi feltétel. A magas óraszám, amit hozott az új tör vény 
az olyan gyülekezetek életében, amelynek területén több is -
kola működik, s en nek köszönhetően az a 10-20 gyermek,
akik éves szinten részesülnek a keresztség szentsé gé ben,
elszórtan vannak az iskolákban, ott lehetetlen ezt a tí pusú hit-
oktatást összeegyeztetni a gyülekezeti lelkészi munká val.
Valamelyik sérül, de leginkább mindkettő! 

Hisszük, hogy a gyermekek – még a legnehezebben kezel -
hetők is – elvisznek magukkal valami életre szóló „cso ma -
got” a hittanórákról, de ezzel együtt sem lehet meg kerülni azt
a kérdést, hogy hol vannak a gyülekezetből azok a családok,
akik hit- és erkölcstanra íratják be gyermekeiket? 

Egykor az ígéret az oltár előtt így hangzott: az evangélikus
egyház segít ségével gondoskodom e gyermek hívő keresz -
tyénné növekedéséről. A népegyházi hagyományok biztosí-
totta ke retek között még mindig sok családban fontos a hit-
tan és a konfirmáció, de ez kevés. Nem kényelmesedhetünk
el, sem lelkészként, sem pres biterként. Vallom, hogy tö ret -
lenül kell imádkoznunk azért, hogy a meglévő keretek között
Isten Szentlelke működjék közöttünk, hogy egyházunk népe
élő hittel tanúskodjon az evangéliumról.             

B. Rohn Erzsébet

Gondolatok a hitoktatásról
Hit-és erkölcstanoktatás gyülekezetünkben

Az idei Evangélikus Országos Hittanversenyen is jól
szerepeltek hittanosaink. Az egyházmegyei fordulóból
az Albertiben megrendezett döntőbe továbbjutott csapa-
tunk 2014. április 6-án, szombaton a 3–4-esek ver se -
nyén – a 16 induló csapat közül – az ötödik helyezést
ér te el. A csoport tagjai: Szabó Eliza, Gyalog Máté,
Piskor Barnabás, és Marton Zsolt. Gratulálunk nekik!
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Aki járt már akár csak egyetlen alkalommal is Kiszsidány -
ban, annak biztosan megakadt a szeme a patak partján álló
sárgára festett épületen, az egykori kiszsidányi evangé -
likus iskolán. Első pillantásra látszik, hogy régi idők em -
lé  keiről mesélhetne, ha beszélni tudna ez az épület. 

A XIX. század közepe táján épült, egyes források szerint
1854-ben. Eredeti funkciója szerint elemi iskola és tanító-
lakás volt. Ezt a feladatot egészen az 1960-as évek végéig
ellátta, 1949-ig egyházi, majd állami iskolaként. 

A horvátzsidányi körzeti általános iskola felépítése után
megszűnt a gyermekzsivaj, az osztályteremből imaterem
lett, a lakást pedig eladták. A lakás tulajdonosának elha -
lálozása után az örökösök szerették volna értékesíteni az
in gatlanrészt, de nem akadt rá vevő. Az épület állagának
folyamatos romlása, ami az imaterem létét is kérdésessé
tette, az evangélikus híveket arra a lépésre késztette, hogy
elgondolkodjanak a teljes épületegyüttes hasznosításának
lehetőségéről. 2013-ban megszületett a döntés: a gyüle ke -
zet megvásárolja az egykori tanítólakást és abban egy
evangélikus pihenőházat alakít ki. Az épület szigetelése és
felújítása után elsősorban (de nem kizárólagosan) evangé-
likus családoknak kínál majd pihenési lehetőséget. Ezzel
a felújítással az evangélikus istentiszteleteknek helyet adó
imaterem is megmenekül a pusztulástól.

Jelenleg az épület felmérése zajlik, ezután elkészülnek 
a felújítás tervei. A program pénzügyi fedezetét több for -
rás ból szeretnénk előteremteni. Számítunk egyházunk
támo ga tására, de jelentős összegeket remélünk pályázati
lehe tő ségekből. Természetesen a hívek támogatása is
része kell, hogy legyen a megvalósításnak.

A csodálatos, természetes környezet, a csend, az elér -
hető közelségben levő programok bősége biztosíték arra,
hogy megfelelő kihasználtsággal működtethető legyen 
a pihenőház. Olyan alacsony árakat szeretnénk kialakí -
tani, amelyek csupán az épület üzemeltetésének költségeit
fe deznék.                                                     Bánó Zoltán

Evangélikus pihenőház Kiszsidányban

Varga Gyöngyi: Áldáskönyv 
(Részlet)

Áldottak vagytok, akik csendesen életidőtök leltárát készítitek

Áldottak vagytok, akik sóhajtoztok, panaszkodtok bár, de hordozzátok a gyöngeség terhét

Áldottak vagytok, akik homályosodó szemmel, mégis hálával néztek egy virágra

Áldottak vagytok, akiket egy régi dal visszavisz az ifjúság forrásához

Áldottak vagytok, akik bölcs türelemmel igazgatjátok a gyermekek útját

Áldottak vagytok, akik egy álmatlan éjjel után mégis próbálgatjátok a mosolyt

Áldottak vagytok, akik fájós lábbal és fájós élettel újra és újra útnak indultok azokhoz, akik várnak

Áldottak vagytok, akik emlékeztek és emlékeztettek, hogy minden értékes, amit átélünk

Áldottak vagytok, akik élet-társként, kézen fogva sétáltok hulló falevelek között

Áldottak vagytok, akik készültük már az útra, de fontosak még a napi feladatok

Áldottak vagytok, akik emberi méltósággal néztek szembe veszteségeitekkel

Áldottak vagytok, akik kíváncsian várjátok, mit tartogat számotokra Isten az Élők Földjén
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Ritka, hogy magát a száz éve szü -
letett jubilánst tudjuk kérdezni saját
életéről. Arra kértem Pali bácsit kö -
zelgő születésnapja előtt, hogy avas-
son be bennünket ennek a száz esz -
tendőnek a történetébe. Meséljen
nekünk családról, hivatásról, hitről!
Minden régebbi látogatásom során
nagy élmény volt számomra a vele
való beszélgetés. Csodáltam szellemi
frissességét, műveltségét. De most,
hogy bennem is összeállt a kép
életéről és pedagógusi hivatásáról,
valóban megerősödtem abban, hogy
a címben megfogalmazottak minden
egyes szava hangsúlyos Kosztra Pál
életére nézve: az evangélikus hit, 
az igazi pedagógusi elhívatás, és 
a nemzet hányatott sorsát magán vi -
selő élet. Hiszen életét a nagy Ma -
gyarország területén élte Felvidéktől
az Őrvidékig, az ország közepétől
Kárpátaljáig, míg végül 1952-ben
Kőszegre került feleségével Font
Magdolnával, akivel éppen idén nyá -
ron ünneplik hetven éves házassági
évfordulójukat. Tehát duplán is jubi -
leumi év az idei a Kosztra család
életében.

– A Kosztra név csontvázat jelent –
kezdi Pali bácsi családnevük etimo-
lógiai fejtegetését. Később kiderül,
hogy valóban nem egyszer vált
beszédessé ez a név. – Hiszen csak a
kasza hiányzott a kezünkből, jegyez-
tük meg egymás felé, olyan soványak
voltunk, amikor a háborúban hosszú
idő után először tudtunk zuhanyozni
a brünni német egyetem kiürített
épületében. Vagy amikor sok hányad-
tatás, tífusz és teljes legyengülés után
a hadifogságból hazatérve feleségem
nagyapja meglátott engem, ezt je -
gyez te meg: Na, ez se húzza sokáig!
És lám Isten megőrzött engem, meg -
gyógyultam. S ha megengedi élnem,
2014 szeptem be ré ben leszek száz
éves.

– Honnan származik a család? –
folytatjuk a beszélgetést. Túl sok
kérdésre nincs is szükség, mert a
tanár úrból csak úgy folyik a szó az
érdekesebbnél érdekesebb történetek
kapcsán.

– Nagyapám Kosztra András és
nagy bátyám Pál tót jobbágyok voltak
Turóc megyében, akik a kovács mes -

terséget tanulták ki. Nagybátyám
Dunaszerdahelyre került és ott kocsi -
gyártó lett, András azonban otthon
maradt szülő falu jában, Kisselmecen.
A széles látókörű fiatalembert úgy
választották meg tanítónak, hogy nem
is volt meg a vég zett sége hozzá. Pál
közben Dunaszerdahelyen szorgal -
masan dolgozott és meggazdagodott.
A dunaszerdahelyi evangélikus temp -
lom egyik harangját ő adományozta!
Gyermeke azonban nem született,
ezért András négy fia és két leánya
közül a két nagyobbik fiút magához
vette, hogy az egyikből kinevelje a
műhely vezetőjét. Így And rás a céget
vitte tovább, a másik Pál – az én

Kosztra Pál tanár úr, evangélikus
hittestvérünk száz éve él Magyarországon

édes apám – azonban tanító akart
lenni, így az ő taníttatásában segített 
a gazdag nagybácsi. Közben Kis sel -
mecre új tanító került Lamos János
személyében. Így alakult ki az az ér -
dekes helyzet, hogy ennek az új
tanítónak a három lánya közül 
a legidősebb, Lamos Emília – az én
édesanyám – ugyan abban a tanító -
lakásban látta meg a napvilágot,
mint egykor édesapám. S amikor
apám elvégezte a tanítóképzőt, szülő -
faluja közelében tudott elhelyezkedni.
Otthonról járt tanítani, így ismerték
meg egymást édesanyámmal, akivel
nem sokkal odakerülése után össze is
házasodtak. Közben kitört az első
világháború, édesapám bevonult
katonának, úgyhogy csupán megszü -
letésem után látott engem, amikor két
hétre hazajöhetett, mert megbe te ge -
dett. Azt köve tően pedig csak négy és
fél évesen találkoztam apámmal, aki
sok-sok hányadtatás után végül 
a Solt vadkert melletti Bócsán kapott
állást, a négy tanyasi iskola közül az
egyikben. Ebben az épületben iskolai
istentiszteleteket is tartot tak, és ide
járt későbbi feleségem is húgával
együtt, akit édesapám tanított. Kis -
selmec és Dunaszerdahely jó iskola
volt édesapámnak, aki Magyar or -
szágról és Trianonról kü lö nösen
nagy átéléssel tudott beszélni. Ez 
a szel lemiség azután a Kiskunhalasi
Református Gimnáziumba kerülve

kosztra Pál kosztra mihály

k osztra Pálné id. kosztra Pálné kosztra andrás 
Font magdolna lamos emília
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Konfirmáció 2014.
Április 27-én, Húsvét utáni első vasárnap tartottuk a kon -
firmációi és aranykonfirmációi ünnepet gyüleke ze tünk -
ben. 

Konfirmandusaink a tavasz folyamán részt vettek a ha -
gyományos konfirmációi hétvégén – március 21-23-án –
Balatonszárszón, melyet idén is a szombathelyi csoporttal
közösen tartottunk meg. Ebben az évben a nádasdi és 
a harkai fiatalok is csatlakoztak hozzánk lelkészeikkel
együtt, így az ifis segítőkkel együtt több mint hetven fő
részvételével zajlott a konfirmációi tábor. 

Hordozzuk továbbra is imádságban a tizenöt fiatalt:  
Bokor Dániel, Fejes Péter, Hartmann Patrícia, Horváth
Tamara, Lakihegyi László, Kaiser Benedek, Maszlov Do -
risz, Maszlov Rebeka, Németh Szilveszter, Pausz Ádám,
Plejszer Nóra, Rádl Levente, Szilas Dorka, Tátrai Péter,
Wilkins Dávid

Az 1964-ben konfirmáltak közül 13-an vettek részt az 50
éves jubileumi alkalmon:
Engelmayer Katalin, Engelmayer Péter, Gaálné Boross
Ilona, Gacs Józsefné Horváth Zsuzsanna, Gamauf Ágnes,
Horváth Lászlóné Nemes Hajnalka, Horváth Tibor, Nemes
János, Papp Józsefné Klavszky Katalin, Pongrácz
Józsefné Zsigmond Márta, Rónai Frigyes, Tonházi Jenő,
Torda Kálmán

csak erősödött bennem, ahol a ma -
tematika tanárunk nagy hatással volt
rám, bár nem a matematikai vona lon,
hiszen a Pázmány Péter Egye  tem re
német-magyar-angol szakra irat -
koztam be. Később, amikor egy időre
visszakerült Felvidék, és nagy volt 
a pedagógushiány az országban, első
munkahelyemre Ungvárra kerültem.
Egy konfliktust követően a másfél
éves ungvári szolgálat után felmond-
tak nekem, amikor is – mivel közben
beiratkoztam a Köz gazda sági Egye -
temre is – egy jó álláslehetőséget
kap tam a Rozs nyói Evangélikus Ke -
res kedelmi Iskolában. A rozs nyói
iskolához rengeteg élmény köt a diá-
kokkal való síeléstől az ottani tanár -
társakkal való jó kapcsolatig. Erről
is sokat tudnék mesélni. Bár ez az
idő szak, a második világháború sok
nehézségét is jelentette nekünk. Mind 
a német mind a tót nyelvtudásomnak
ugyanakkor nagy hasznát vettem a
katonaságnál, mert nemsokára mint
„tanár úrra” tekintettek rám. Igaz
mindez majdnem az éle tembe is
került, amikor a hadifogolykórház-
ban a súlyos betegek között való
tolmácskodásban túl közel kerültem 

a betegekhez, így elkaptam a súlyos
hastífuszt, melyből Isten kegyelméből
meggyógyultam. 

A háború után Kecs  keméten kap -
tam állást egy kereskedelmi iskolá-
ban. Mihály fiunk születése erre az
időre tehető. Majd Szent gotthárdon
tanítottam az ottani iskolai szana tó ri -
umban, András fiunk pedig ebben az
időben született Budapesten. Ezt kö -
vetően kezdődött a kőszegi időszak… 

Erről az időről már az itt élők is
többet tudnak, hiszen gyülekezetünk
tagjai közül is sokakat tanított Koszt -
ra Pál a Jurisich Miklós Gimná zi um -
ban, akit ugyan a negyven évvel eze-
lőtti igazgató korán nyugdíjazott, de
az igazgatóváltás után visszahívták őt
a szülési szabadságon lévő peda gó -
gu sok helyettesítésére. Sok kirán du -
lást szervezett Kosztra tanár úr aktív
tanárként, aki a tanítás mellett ide-
genvezetőként is kezdett dolgozni.
Először az ide érkező csoportok
számára, majd amikor lehetőség nyílt
rá ő ma ga is vitt csoportokat az
NDK-ba, Jugoszláviába, Szov jet uni -
ó ba, és Erdélybe is. Idegenveze tő -

ként egészen 86 éves koráig dolgo-
zott. Azt pedig mindannyian tudjuk,
hogy még azt követően is milyen
aktív társadalmi életet élt váro sunk -
ban. Gyülekezetéről sem feledkezett
meg, hiszen amíg fizikai ereje enged-
te eljárt a vasárnapi istentiszteletre
templomunkba.

Négy unokája közül magam Koszt -
ra Gábort ismerem, aki a budapesti
Vörösmarty Gimnázium matematika
taná ra, és a Tamás misék aktív ön -
kéntese. Nekik született meg nemrég
második gyermekük. Ő Pali bácsiék
hat dédunokája közül a legifjabb, aki-
nek keresztelőjére éppen a na pokban
készül a család. Hogy mi lesz a két
pedagógus szülő piciny fiúgyermeké-
ből – akinek amúgy a Pál nevet ad -
ták, hiszen éppen a dédnagyapa
születésének századik évében látta
meg a napvilágot –, azt csak az Úr -
isten tudja. Az azonban jó remény -
ségünk lehet, hogy abban az evangé-
likus keresztény hitben nevelkedik
majd, ami dédnagyapjának is erőt
adott hosszú földi életében…

B. Cs.
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állandó gYülekezeTi alkalmaink
2014. őszétől (Egyes hétközi alkalmak időpontja változhat.)

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
szerda 15.30 bibliai játszóház 

(minden hónap első hetén) 
18.00 német nyelvű istentisztelet 

(a hónap első szerdáján)
18.30 kóruspróba

CsüTörTök 10.30 baba–mama kör (minden 2. héten)
15.00 konfirmációi előkészítő 
16.00 konfirmációi óra

PénTek 17.00 Férfikör (a hónap 2. hetén)
17.00 mária-márta kör (alkalomszerűen)
18.00 ifjúsági óra

Gyülekezeti események
2014. első felében

• január 15-én tartottuk a gyülekezeti házban a Bibliai
játszóház farsangi alkalmát.
• január 18-án, szombaton a férfikör tagjai önkéntes
munkával segédkeztek a temetői kápolna vakolatának
leverésében. Jó előkészítése volt ez a közös munka a más -
nap kezdődő ökumenikus imahétnek.
• január 19. és 26. között tartottuk az ökumenikus imahét
kőszegi alkalmait, melynek sorában szombaton este ifjú-
sági istentiszteletet is tartottunk a Jézus szíve temp lom -
ban, utána pedig közös ifjúsági órát a Brenner házban.
• Február 21-én a pénteki ifjúsági órát a szeretet -
otthonban tartottuk. Játékos vetélkedővel készültek mind
a szeretetotthon lakói, mind pedig az ifjúság tagjai erre az
alkalomra. 
• Február 21-én a Mária-Márta kör tartott alkalmat,
mely nek keretében a Nők ökumenikus Világimanapjára
készültek az asszonyok.
• Február 22-én volt az idei Országos Evangélikus
Hittanverseny egyházmegyei fordulója Szombathelyen.
• Február 23-án közgyűlést tartottunk, melyen elfoga-
dásra került az egyházközség 2013-as zárszámadása, és 
a 2014. évi költségvetése. 
• március 1-jén volt a Szélrózsa Országos Evangélikus
Ifjúsági Találkozó előtalálkozója Soltvadkerten. 
• március 7-én, pénteken ismét gyülekezetünk adott
otthont a női imanap kőszegi alkalmának, melyen az
Egyip  tomban élő nőtestvéreinkről emlékeztünk meg. 
• március 15-én ifis kirándulásra került sor a Kőszegi
hegységben.
• március 16-án szupplikáció volt gyülekezetünkben. 
A kőszegi és kiszsidányi istentiszteleteken Vincze Délia
másodéves teológus hallgató hirdette Isten igéjét. A per -
selypénz a lelkészképzés ügyét szolgálta.
• március 20-án az Atlantic Bridge hollandiai székhelyű
keresztény ifjúsági szervezet vezetőivel történt meg be -
szélés a jövőbeni együttmunkálkodásról Kőszegen. 
• március 21-23-i hétvégén tartottuk a hagyományos
konfirmációi hétvégét Balatonszárszón. Idén a szombat -
helyi fiatalokon kívül a nádasdi és a harkai gyülekezet
konfirmandusai is csatlakoztak hozzánk, így az ifis segí -
tőkkel együtt több mint hetvenen vettünk részt a táborban. 
• április 6-án volt az Országos Evangélikus Hittan ver -
seny döntője Albertirsán.
• április 20-án ismét tartottunk húsvét hajnali istentiszte-
letet, ami után közös reggelire került sor a gyülekezeti
házban. 
• április 27-én Húsvét utáni vasárnap tartottuk a kon -
firmációi és aranykonfirmációi ünnepet templo munkban. 
• május 7-én a látogatóközpont melletti játszótéren
tartottuk a bibliai játszóház tavaszi tanévi utolsó alkalmát.
• május 10-én szombaton a férfikör szervezésében
kiránduláson vettünk részt a Kőszegi hegyekben, majd 
a Kampits pincénél tölthettünk el néhány órát asztalkö-
zösségben.
• május 30-án, pénteken este az IFIS TAHÁz színpadán
a Szélrózsa Band játszott. 
• május 31-én, szombaton Kerületi Missziói Napon
vettünk részt Győrben, melyre a büki gyülekezet néhány
tagjával együtt külön busszal utaztunk.

• június 1-jén tartottuk az idén kicsit előrébb hozott tan -
évzáró istentiszteletet templomunkban. 
• június 3-án a gyülekezeti ház udvarán tartottuk a keddi
bibliakör záró alkalmát.
• június 5-én csütörtökön szeretetotthonunk dolgozóival
Sopronban voltunk, ahol többek között látogatást tettünk
a Soproni Evangélikus Nyugdíjasházban. 

Elõttünk álló események
ökUmenikUs isTenTiszTeleT PünkösdhéTFŐn 
2014. június 9-én 10 órától ökumenikus istentiszteletet
tartunk az evangélikus templomban. Igét hirdet Mikolás
Attila rk. káplán. Figyelem az istentisztelet 10 órakor kez -
dődik!
hiTTanhéT
2014. június 16. és 20. között tartjuk hagyományos gyü-
lekezeti napközis táborunkat, a hittanhetet. Várjuk a je -
lent  kezéseket!
iFjúsági Tábor gYenesdiáson
2014. június 26. és 29. között Gyenesdiáson. 
kézműves Tábor kŐszegen
2014. június 29-től július 5-ig ismét lesz Országos
Evangélikus Hagyományőrző- és Kézművestábor Kő -
szegen.

TemPlomi hangversenY
2014. július 3-án csütörtökön 19 órától a General
Harmony Singers énekegyüttes ad koncertet temp lo -
munkban. 

10. JUBILEUMI SZÉLRÓZSA
ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI

TALÁLKOZÓ

2014. július 16-20. soltvadkert

Várjuk a fiatalok jelentkezését. Regisztráció 
a Szélrózsa honlapján: www.szelrozsatalalkozo.hu
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Gyerekeknek
Pünkösdi kézműves

Éljétek át szívetekben a pünkösdi tü -
zet, és ez a tűz tartson ki egész évben,
s hogy ezt a fényt tovább tudjátok ad -
ni másoknak is, ahogy annak idején
az apostolok tették!
ami kell hozzá: 
fehér vagy sárga papírtányér, krepp-
papír (piros, narancs), sütőpapír (fe -
hér), sniccer, olló, ragasztó
elkészítés: 
a tányérra rajzolt galambformát snic -
cerrel ki kell vágni (ollóval nagyon
nehéz), majd a tűzszínű kreppcsíkok -
kal körberagasztani. A galambformá-
ba belógó kreppcsíkokat a tányér
hátára simítva ragasszátok le egy da -
rab sütőpapírral.
Az elkészült díszen jól jelképezi 
a Szent lélek tüzét a lenge és libbenő
krepp, a sütőpapír pedig a Lélek lát -
hatatlanságát szimbolizálja. Ab lak ra
rögzítve szép dísze lehet a la kásnak.

Forrás: 
http://hid-tan.kreativcuccok.hu

A SZÉLRÓZSA BAND VOLT VENDÉGÜNK 
AZ IFIS TEAHÁZBAN

Május 30-án a nyári Szélrózsa találkozóra ké -
szülve az ifis teaház színpadán a Szél rózsa
Band adott koncertet. A jó hangulatú alkalmon
ismét megtelt a gyülekezeti terem fiatalokkal,
még Bobáról is érkeztek hozzánk erre az alka-
lomra.


