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XVI. évfolyam, 2. szám 2019. Karácsony

Ilyenkor decemberben
Angliában egy keresztyén közösség karácsonyi videót 
készített, ezzel a mottóval: Karácsony Krisztussal kez-
dődik. Arra szerették volna felhívni a figyelmet, hogy az 
ünnep lényege nem a vásárlás, a pénzköltés, a fogyasz-
tás, az ajándékozás, hanem a Megváltó születése. A Di - 
gital Cinema Media azonban a filmet visszautasította, mert 
túlságosan vallásosnak találta. 
Válaszul született egy zseniális 
reakció, amelyben József (Joe) 
és Mária (Mary) egy táskát imád-
nak. József ugyan nem érti, mi ez 
a nagy felhajtás, és óvatosan meg 
is kérdezi, fel is hívja a három 
királyok és a pásztorok figyelmét 
arra, hogy de hiszen ez csupán 
egy táska, ám mindenki azt hiszi, 
csak ironizál… Ennek a filmnek a 
végén kérdezik tőlünk, nézőktől: 
„Karácsony van. Te mit imádsz?”

Ma nagyon úgy tűnik, hogy 
a fogyasztói kultúra bálványai 
átvették mindenfelé az ünnep 
lényegének helyét. Annak ide-
jén, amikor a keresztyének a téli 
napforduló idejére tették Jézus 
születésének ünnepét, és a téli napforduló pogány ünnepei 
helyett Jézus születését, a világ világosságának eljövetelét 
kezdték ünnepelni, akkor ez egy nagyon komoly hitvallás 
volt a részükről. Ellenpontja a tapasztalható sötétségnek és 
főként az arra adott kulturális és vallási válasznak. A mai 
kulturális válasz a fogyasztás, a kedvezményes vásárlás, 
a birtoklás. Azt, amit diktatúrák nem tudtak elérni, az ma 
megvalósulni látszik: az ünnep megfosztása eredeti tartal-
mától.

Divat lett a wellnes-karácsonyozás is. A szálloda tulaj-
donosok büszkén nyilatkoznak arról, hogy már novem-
berben kénytelenek elutasítani az érdeklődőket, mert telt 
ház van, és nincs több helyük. A nemzeti ünnepek mellett 
minden bizonnyal az év végi ünnepek teszik ki a bevétele-
ik jelentős hányadát. Nem kérdés, hogy mindent megtesz-
nek, hogy a fizető vendégek minél teljesebb kiszolgálásban 
részesüljenek.

Érdekesség, hogy a hosszú életet élő emberek elmon-
dása szerint életvitelükre az jellemző, hogy mindig 
úgy étkeznek, hogy maradjon bennük egy rész üresen.  
Mert úgy vannak jól. A jólét mellett ismernek egy másik 
célt. Ez a jól-lét. Nem kell annyi, nem kell tele lenni. Elég. 
Átvitt értelemben is így van. Nem kell minden, nem kell 

mindent megvenni, nem kell 
minden kedvező lehetőséget 
kihasználni, nem kell minden 
hiányt betölteni. Legyen, marad-
jon hely az Istennek. 

A betlehemi fogadók mind tele 
voltak, a házakba nem fért már 
be Mária, József és a születendő 
Gyermek. 

Nem kérdés, hogy volt bevé-
tele a fogadósoknak, a népszám-
lálás elrendelése nem kis hasz-
not hozhatott az abból élőknek.  
A telt ház minden bizonnyal 
akkor is igazi főnyeremény 
volt. A nagy nyereség közepette 
azonban valamit elveszítettek.  
A helyet az Érkezőnek. És ez már 
nem a betlehemi fogadósokról 

szól, hanem rólunk. Rólunk, akik annyi mindennel vesszük 
körbe magunkat, hogy bebiztosítsuk jövőnket és jólétün-
ket. Akik annyi mindent akarunk elérni, annyi mindenért 
futunk, és közben nem vesszük észre, hogy elveszítjük a 
legfontosabbat. Rólunk, akik annyi mindennek keresünk 
helyet, módot és időt az életünkben, hogy közben nem 
marad hely az Élet Urának.

Adja Isten, hogy az idei ünnepen minél többen megtalál-
ják Karácsony igazi lényegét, s imádkozzuk minél többen 
szeretteinkkel együtt, vagy egyedül, otthon vagy a temp-
lomban Gerhardt Pál gyönyörű versét: „Csak egyet, egyet 
kérhetek. Egy égi jóra várok: Hogy a szívemben végy 
helyet, Ó Jézus bárhol járok. Tedd jászladdá a szívemet! 
Jer, térj be, és betér veled Az öröm égi fénye!” 

B. Rohn Erzsébet

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk!



H O N N A N  H O V Á ? 
MEGHATÁROZÓ PILLANATOK EGY 120 ÉVES MÚLTTAL  

RENDELKEZŐ ISKOLA ÉLETÉBŐL

A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület – Gyurátz Ferenc 
püspök kezdeményezésére alapított bentlakással egybe-
kötött leánynevelő intézetet Kőszegen. Gyurátz püspök 
úr már püspökké történő beiktatásakor, 1895-ben hangsú-
lyozta a leánynevelés fontosságát. Majd négy év előkészítő 
munka után 1898. június elején el is kezdődött az építkezés. 

Kőszeg város is hozzájárult az iskola építéséhez 10 000 
forinttal, 500 000 téglával és a szükséges kő kinyeréséhez 
a Kőfejtő ingyenes használatával. 14 hónap alatt készült 
el az iskola és internátus kétemeletes, klasszicizáló jellegű 
épülete. 

1899. szeptember 7-én nyitották meg a négyosztályos 
evangélikus felsőbb leányiskolát. A tanítás tíztagú tantes-
tülettel és 44 tanulóval indult meg, de a tanulói létszám 
folyamatosan emelkedett. 1902-ben nyílt meg az 5. és 6. 
osztály is, majd később 8 osztályos gimnáziummá bővült 
az intézmény. 1920-21-ben 186 lány tanult itt, 21 tanuló 
tett érettségi vizsgát. 

A 10-18 éves korú növendékek között voltak bentla-
kók és bejárók. Az internátusban lakó növendékek számá-
ra a nevelőtestület bentlakó tanárnői igyekeztek pótolni 
a családi otthont. Együtt étkeztek, sétáltak, kirándultak, 
sportoltak a tanulókkal. A bentlakó lányok élelmezését a 
várostól igényelt területen kialakított gazdaság is segítette, 
amely biztosította az internátus számára a főbb élelmisze-
reket, tejet, húst. Tantárgyaik közül hadd emeljük ki azo-
kat a kedvenceinket, melyek a jelenlegi tantárgyak között 
nem találhatóak meg: Lélektan és neveléstan, Zongorázás, 
Tánc, Kézimunka, Szépírás.

Az intézmény történetének kiemelkedő alakja Arató 
István, aki 1916-tól 1945-ig állt az iskola élén, és aki a 
legmodernebb pedagógiai elveket sikeresen alkalmazó 
mintaiskolává fejlesztette a kőszegi evangélikus leány-kö-
zépiskolát. Az 1933-34-es tanévben Arató István kezde-
ményezésére itt vezették be Magyarországon először a 
szaktantermi rendszert. Ez azt jelenti, hogy a tanítás nem 
osztálytermekben, hanem a tantárgy tanításának megfele-
lően berendezett és felszerelt helyiségekben történik. Volt 
külön vallásterem, magyar és idegen nyelvi, történelmi, 
földrajzi, természetrajzi, természettani, mennyiségtani 
szaktanterem. Arató István mennyiségtan tanárként a saját 
szaktantermébe az ablak alsó ablaktábláiba különböző 
geometriai alakzatokat gravíroztatott.

Az 1941-42-es tanévtől új épületszárnnyal bővült az 
intézet. A korszerű tornaterem felett új tantermek, szertá-
rak létesültek. 

A második világháború alatt a tanításban egy időre kény-
szerszünet állt be, nyilasok, majd később az orosz csapatok 
vették igénybe az épületet. 1944 decemberében egy rövid 
ideig az épületben rejtették el a koronázási ékszereket.

Arató István működésének utolsó éveiben sok időt for-
dított a mezőgazdasági iskola megnyitásának előkészítésé-

re, így nyílt meg 1945. szeptember 13-án a Mezőgazdasági 
Leányközépiskola.

1948-ban államosították az iskolát, az 1949-50-es tan-
évtől a szakmai és gyakorlati képzésre helyezték a hang-
súlyt. Az evangélikus lánygimnáziumot beolvasztották a 
Jurisich Miklós Gimnáziumba.

A intézmény 2001-ben került vissza az Evangélikus 
Egyház fenntartásába.

Evangélikus fenntartású intézményként az iskola az 
evangélikus hagyományoknak megfelelően felelős és elkö-
telezett szabadságra igyekszik diákjait nevelni. Spirituális 
keretei is vannak az iskolai életnek, a heti hittanórákon túl, 
heti áhítatok, alkalmankénti istentiszteletek, rekollekciók, 
biblikus osztályfoglalkozások, bibliakör, csendesnapok 
színesítik a hétköznapjainkat.

2020 szeptemberétől a meglévő technikusi képzése-
ink, mint mezőgazdasági technikus, turisztikai technikus, 
vendégtéri szaktechnikus, logisztikai technikus, valamint 
szakképző iskolai képzéseink mint szakács, pincér-ven-
dégtéri szakember, gazda(lovász), kertész, valamint a két 
évfolyamos érettségi vizsgára felkészítő képzés mellett 
négy évfolyamos gimnáziumi képzést is indítunk. Az új 
képzésben nagy hangsúlyt fektetünk a családok bevonásá-
ra, már a felvételinél is a családdal együtt várjuk a diáko-
kat, hogy megismerhessük egymás elképzeléseit, igényeit 
a tanulásról, nevelésről. A tanítás során alternatív pedagó-
giai módszereket igyekszünk használni. 

Az alapítástól 120 év telt el. Az iskola rengeteg válto-
záson ment át, de nehéz pillanatai után mindig képes volt 
megújulni. Januártól egy új vezetővel gazdagodunk, Mes-
terházy Balázs személyében, aki megint új színt hozhat az 
iskola életébe.

Ami 120 év alatt nem változott, hogy a tanulást létfon-
tosságúnak tartjuk, mind tantárgyi, mind környezeti, mind 
közösségi, mind tanítványi vonatkozásban, hiszen általa 
válhatunk felelősségünkkel tisztában levő, szabadon dön-
teni tudó emberekké.

Gergáczné Varga Andrea és Zsóri-Ments Orsolya,  
a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium,  

Szakképző Iskola és Kollégium tanára és iskolalelkésze

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 • Tördelés, lapterv: 
Mező Beatrix Alice • Készült a Projekt Nyomdában, Kősze-
gen • Megjelenik Kőszegen, évente két alkalommal.

szegletko’’’’

2 szegletko’’’’ 2019. Karácsony



Lelkészszentelés gyülekezetünkben
2019. június 29-én, szombaton délután nagy ünnepre 
készültünk Kőszegen. Több mint negyven évvel ezelőtt 
volt utoljára hasonló esemény a gyülekezetben, hogy a he-
lyi lelkész gyermeke – akkor Szabó Lajos fia, az Evangéli-
kus Hittudományi Egyetem későbbi rektora – állt a kőszegi 
templom oltára előtt.

Most Baranyay Bence a gyülekezetben szol-
gáló lelkészek fia kapta Isten megerősítő áldását 
a harminc lelkész és a nagy gyülekezet jelenlé-
tében zajló ünnepi istentisztelet keretében. 

Az ordinációi szolgálatot Szemerei János a 
Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerü-
let püspöke végezte, aki a szentelési meghívón 
is szereplő ige (Mt 6, 33) alapján beszélt arról, 
hogy Isten országának és az ő igazságának 
keresése a legfontosabb a lelkészi szolgálatban.

A liturgiában a gyülekezet lelkészei mellett 
az Evangélikus Hittudományi Egyetem részéről  
Dr. Bácskai Károly teológiai tanár segédkezett.  
Az úrvacsoraosztást már a felszentelt lelkész 
végezte a püspökkel.

Az ünnepi istentisztelet után szeretetvendégségre került 
sor a templomkertben, melynek bevezetéseként hangzott 
el az egyházkerület püspökétől a bejelentés, miszerint 
Baranyay Bence első szolgálati helye a Répcelak-Csáni-
gi Evangélikus Egyházközség, ahol augusztusban meg is 
kezdte szolgálatát.                                                        B.Cs.

Nyári tábor Finnországban 
Gyülekezetünk ifjúsági csoportja idén 
nyáron egy felejthetetlen héten sok 
élménnyel gazdagodott. Hosszas ter-
vezés és szervezés után megvalósult 
a finnországi kaland. Utazásunkat 
korán reggel kezdtük meg a már-már 
ikonikusnak számító gyülekezeti ház 
parkolójából. A reggeli álmosság mel-
lett mindenkin a kíváncsiság és egy 
kis bizonytalanság látszott, ugyanis 
egy számunkra eddig teljesen ismeret-
len kultúra megismerése előtt álltunk. 
Kihagyhatatlan eseményei a hétnek 
az esti fürdések, a csoportos zuhany-
zólátogató túrák (a mi sátortáborunk 
ugyanis másfél kilométerre volt a 
zuhanyzóktól), az egyébként nagyon 
türelmes csoportvezetőkkel való kap-
csolat ápolása, a csapatépítő játékok, 
a sátorba való áramszolgáltatás beve-
zetése, illetve a strand rendszeres 
látogatása, és megannyi nevezetesség 
megtekintése. Mind olyan emlékek, 
melyek felejthetetlenek maradnak. 
Mindezt tetőzte az, hogy az ott kife-
jezetten ritka meleg nyári időjárást 
sikerült pont elcsípnünk. Ez a hét egy-
fajta csapatépítésnek is tökéletes volt, 
ugyanis tovább mélyítette csoportunk 
alapból is nagyon jó kapcsolatát.  
Mindenki nagyon jól érezte magát, 

ami nagyban köszönhető a helyiek 
kedvességének, vendégszeretetének 
és páratlan nyitottságának, illetve 
Csaba bácsi és Erzsi néni odafigye-
lésének és segítőkészségének. Utunk 
során próbálkoztunk a finn nyelv elsa-
játításával, ami több-kevesebb siker-
rel – ámbár annál nagyobb lelkesedés-
sel – történt. Örömmel tapasztaltuk 
az ottani evangélikusság támogatott-
ságát és nagyságát, illetve azt, hogy 
mennyi különböző nemzetiségű és 
személyiségű ember találkozhat egy 

ilyen nagy táborban a hitnek köszön-
hetően. A kőszegi ifi életében nem ez 
volt az első finnországi túra, azonban 
nagyon hálásak vagyunk, hogy mi is 
eljuthattunk ide, megismerhettük és 
tapasztalhattuk a táj és kultúra sajá-
tosságait. Nekem mindenképp meg-
határozó élmény és emlék marad.  
S szerintem ezzel a csapat összes tag-
ja így van, így mindenkinek boldog 
pillanatokat eredményez nagy utazá-
sunk felidézése.            

Schwahofer Balázs
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A kiszsidányi  A kiszsidányi  
imaházimaház

A Kiszsidányi Imaházat az Ágo-
tai Hitvallású Evangélikus Egyház 
építtette 1854-ben elemi iskola és 
tanítólakás elhelyezésére. Így műkö-
dött közel száz esztendőn keresztül, 
egészen az 1948-as államosításig.  
Funkcióját megőrizve maradt iskola 
és tanítólakás, de ettől kezdve a Hor-
vátzsidányi iskola részeként műkö-
dött, az alsó tagozat egy csoportja 
kapott itt helyet. Az épület történeté-
nek ezen szakasza mintegy húsz évig 

tartott, amikor a hatvanas évek végén 
felépült Horvátzsidányban az új kör-
zeti általános iskola. Ezen idő után 
az ingatlan megosztásra került, a 
tanterem visszaszállt az evangélikus 
egyházra, a lakás pedig magánkézbe 
került. Az egykori tanterem ekkor 
kapta az Imaház elnevezést, és ott-
hont adott a kiszsidányi evangélikus 
leánygyülekezet alkalmainak. 
Elődeink többször végeztek felújí-
tást, egy alkalommal a nagyon veszé-
lyes könnyező penészgombával is 
meg kellett küzdeniük. A kétezres 
évek elején a lakás megüresedett, 
állapota fokozatos romlásnak indult 

és félő volt, hogy összedől az egész 
épület-együttest magával rántva. 
Az imaház is egyre rosszabb állapot-
ba került, falaiban a vizesedés ember-
magasságba emelkedett. 
Ekkor született az elhatározás, hogy 
megvásároljuk a lakást, pályázati 
források bevonásával felújítjuk oly 
módon, hogy a gyülekezeti helyiség 
mellé vendégházat alakítunk ki. 
A pihenőházban két vendégszoba, egy 
konyha-étkező és vizesblokk létesült. 
A padlástérben egyszerű szálláshely 
lett 16 férőhellyel. Nyáron összesen 
21, télen 5 főt tudunk majd fogadni.                                    

Bánó Zoltán

Örömünnep Kiszsidányban
Igazán ritka alkalom, hogy ne lehessen parkolóhelyet talál-
ni Kiszsidányban. 2019. december 8-án, advent második 
vasárnapjának délelőttjén ez a különös helyzet fogadta az 
ideérkezőket. Már negyed órával az istentisztelet kezde-
te előtt megtelt az imaház, és a mellette lévő gyülekezeti 
terem, ahol kivetítő segítségével követhette a gyülekezet 
az istentiszteletet. Sokaknak csak állóhely maradt. 

Az istentiszteleten Szemerei János püspök hirdette Isten 
igéjét, és szentelte fel az elkészült imaházat és pihenőházat. 
A liturgiában Rostáné Piri Magda esperes és a gyülekezet 
lelkészei szolgáltak, a közbenjáró imádságot ifj. Bánó Zol-
tán olvasta magyar és német nyelven. Az ünnepi hangu-

latot emelte a gyülekezeti kórus szolgálata. Az úrvacsora 
vétele – a helyszűke ellenére is – szép rendben zajlott.

Az istentisztelet után Bánó Zoltán gondnok köszöntötte 
az egybegyűlteket, és ismertette az imaház történetét. Ágh 
Péter országgyűlési képviselő, és Ittzés János ny. püspök 
– a gyülekezet egykori lelkésze – szólt az ünneplőkhöz, 
majd Dumovits István plébános adott át ajándékot a kiszsi-
dányiaknak. Ezt követően Baranyay Csaba lelkész mon-
dott köszönetet az építkezésben segédkezőknek. Álljanak 
itt most nyomtatásban is a köszönő szavak, hiszen való-
ban nagyon sokak összefogásával és kétkezi munkájával 
készülhetett el az épület.

„Hadd kezdjem az Istenits házaspárral – Lincsi nénivel, 
és Rudi bácsival – akik nem élték meg ezt a mai napot, de 
amikor 2014. november 21-én elkezdtük a munkát a fia-
talokkal még Lincsi néni készített nekünk forró teát. Az ő 
imádságaikért és elkötelezett szolgálatukért is hálát adunk 
ma. 

Köszönettel tartozunk Bokor Csilla építésznek a tervek 
elkészítéséért, áttervezéséért, és folyamatos segítségéért, 
Keszei Andreának és a Savaria Agentura Irodának a nyer-
tes pályázatok elkészítéséért.

Köszönet illeti a kivitelezőket, Nagy Andrást és a csep-
regi BAUWERK Kft-t, Schwahofer Attilát és csapatát, akik 
a villanyszerelési munkát végezték, valamint Francsics 
Zsoltot és családját az asztalosmunkák időben való elké-
szítéséért. Nekik még lesz feladatuk ezután is.

Köszönetet kell mondanunk a rengeteg önkéntes mun-
káért a kiszsidányiaknak, a kőszegi ifinek, és legfőkép-
pen gyülekezetünk férfikörének, akik mind az előkészítő 
munkában, a bontásban, mind pedig a tereprendezésben 
nagyon sokat segítettek. 

Köszönettel tartozunk Müller Ágnesnek a több éven 
keresztüli gyűjtés szervezéséért, melyet a kőszegi Orsolya 
napi vásárok alkalmával végzett maga köré gyűjtve a segí-
tőket. A régi rendkívül rossz állapotú csillár felújításáért 
is köszönet illeti Szentesi József kőszegi gondnokunkat, 
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és segítőjét Gudricza István restaurátort, valamint Wölfel 
Lászlót, aki a vasas munkát végezte.

S ha már „vas”-nál tartunk, akkor köszönetet mondunk a 
Vasi Evangélikus Egyházmegye és a finnországi Mikkelii 
testvérgyülekezetünk anyagi támogatásáért is, valamint a 
kisebb és nagyobb összegű adományokért, melyeket gyü-
lekezeti tagjainktól kaptunk. A Magyarországi Evangéli-
kus Egyháznak is köszönjük a kölcsönt, amiből a kiadása-
inkat megelőlegezhettük. 

Köszönetet szeretnék mondani a Kiszsidányi Német 
Kisebbségi Önkormányzatnak is, akik a mai vendéglátás 
költségét vállalták magukra, a Stefanich és a Láng pincé-
szetnek, és mindazoknak, akik a mai ünnep előkészítésé-
ben, akár a takarításban, oltárterítő-varrásában, virág és 
koszorúkészítésben, énekkari szolgálatban, süteményké-
szítésben részt vállaltak. 

S végül, de nem utolsó sorban… szeretnék köszönetet 
mondani Bánó Zoltánnak, aki az egész építkezés motor-
ja volt. Gondnokként, polgármesterként, traktorosként, a 
szerteágazó papírmunka kézben tartójaként, vagy éppen 
kertépítőként végezte odaadó szolgálatát, hogy minden 
rendben elkészülhessen a mai napra. Még saját testi épsé-
gét is veszélyeztette! Hiszen az egyetlen baleset is vele tör-
tént, amikor a régi tetőfödém beszakadt alatta, de az Úris-
ten megőrizte őt és mindnyájunkat, és semmi komolyabb 
baj nem történt az építkezés alatt.”

Reménységünk az, hogy az imaház a kiszsidányi piciny 
gyülekezet lelki épülésének helye lesz újra, s ezen túl sok 

idelátogató család, illetve kisebb gyülekezeti csoportok 
számára ad testi-lelki feltöltődésre lehetőséget. A tavaszi 
és nyári időszakban gyülekezetünk több csoportjával is 
készülünk egy-egy közösségi alkalomra/táborra, amelyet 
ide szervezünk, hogy valóban betölthesse mandátumát ez 
a gyönyörűen megújult épület. 

KERESZTELÉS

Sarang Noémi Sára 
Pápai Dorina Noémi
Debreceni Bence
Horváth Oszkár Kornél
Szalai Flórián
Polák Lilla
Szalay Szofi
Kendik Ella
Varga Hédi Éva
Varga Emőke
Flasch Márk

Kolarich Anna
Gurisatti Ádám
Dóczi Panna
Bardóczi-Bíró Koppány
Horváth-Ott Janka Matilda
Török Martin
Török Benjámin
Molnár Zsombor
Budai Izabella
Márkus Emília

ESKETÉS

Nevákovits Bálint és Tarsoly Vivien
Komoróczy Péter és Polák Júlia
Bánó Zoltán és Bartha Boglárka (Kiszsidányban)
Vaski András és Freyler Edina
Kása Tamás és Horváth Orsolya Hajnalka
Dr. Szalkai Csaba György és Csiszár Renáta
Esső Zoltán és Proks Renáta Katalin

Kiss Bálint és Hervai-d’Elhoungne Róza
Batáry Géza és Tóth Anita (ökumenikus esküvő  
           a Jézus szíve plébániatemplomban)

TEMETÉS

Domnánovich Antalné Klavszky Anna Mária (70 éves)
Keveházi Lászlóné Czégényi Klára (89 éves, Pilisen)
Gál Tibor Lajosné Bereczky Ilona (94 éves)
Kövér Tihamér (74 éves)
Katona József (66 éves)
Wächter Rolandné Hollanda Mária (83 éves)
Imre József (90 éves)
Torda István (72 éves)
Schreiner Teréz Emma (82 éves)
Gaál Zoltán (71 éves)
Kelemen Lászlóné Németh Erzsébet (68 éves)
Orbán János (80 éves)
Szalay Károly Antalné Molnár Etelka (89 éves)
Schwahofer Lajosné Lackner Teréz (93 éves)
Lágler Lenke (62 éves, Kiszsidányban)
Zügn Tamás (64 éves, Sopronban)
Kapy Ferenc (59 éves)

Istennek hála, elkészült az kiszsidányi 
imaház. Az ünnep utáni gyors mérleg- 
készítés ugyanakkor azt mutatja, hogy 

több mint négymillió forint tartozásunk 
van. Vagyis továbbra is köszönettel 

várjuk a Testvérek szíves adományait  
a kiszsidányi számlaszámra! 

Kőszegi Evangélikus Egyházközség 
Kiszsidányi Filia

Számlaszám: 11747051-20501730

A 2019. esztendő a kazuális szolgálatok tükrében

„Hála legyen Néked mindenért, hétköznapi ünnepért,társakért, csendekért, hála mindenkiért!” (Új ének 112)
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Köszönjük mindazok segítségét, 
akik adójuk 1 százalékának felajánlásával segítik 

egyházunkat, illetve a gyülekezetünkben 
és szeretetotthonunkban folyó munkát!

Gyülekezetünk Békesség Háza Alapítványa
__________________________________________

A Magyarországi Evangélikus Egyház 
technikai száma: 0035

A Békesség Háza Alapítvány 
adószáma: 18886700–1–18 

bankszámlaszáma: 11747051–20101495

Megjelent és gyüleke zeti 
iratterjesztésünkben  

1100 Ft-os áron  
kapható a 2020. évi  
gyülekezeti naptár!
Szeretettel ajánljuk  

Testvéreink figyelmébe!Hiszek! Segíts a hitetlenségemen! (Mk 9,24)

20202020

Kőszegi
Evangélikus Egyházközség

KONFIRMÁCIÓ
2020. április 19-én, Húsvét utáni első vasárnap  

10 órakor tartjuk konfirmációi ünnepünket  
gyülekezetünkben. 

ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
 VASÁRNAP 9.00  Istentisztelet  

(ünnepnapon és minden hónap első  
vasárnapján úrvacsorai istentisztelet)

  10.30  Családi istentisztelet (tanévben,  
a családi istentiszteleteket a gyüleke-
zeti teremben tartjuk, kivéve a kará-
csonyi, húsvéti és pünkösdi istentisz-
telet, amikor a családi istentiszteletet 
is a templomban tartjuk)

  11.00 Istentisztelet Kiszsidányban  
(minden második vasárnap)

 KEDD  15.00 Gyülekezeti bibliaóra
 SZERDA  10.00 Baba-mama kör  

(minden második héten) 
  16.00 Bibliai játszóház 
   (minden hónap első hetében)  
  18.30  Kóruspróba
 CSÜTÖRTÖK 15.00 Konfirmációi óra
  16.30 Ifjúsági óra
  18.00 Imakör
  18.30 Emmaus-kör (kéthetente)
 PÉNTEK  17.00 Férfikör (minden hónap 2. hetében)

2019. augusztus 21-én elkezdődött templomunk tetőfelújí-
tása, amely pályázati források segítségével valósulhatott 
meg. Az eredetileg tervezett felújítási munka tovább tar-
tott a tervezettnél, de egy beázást leszámítva hála Isten-
nek balesetmentesen zajlott. A templom keleti és nyugati 
oldalán lévő két kisebb párkány elkészítése maradt csak 
a tavaszi időszakra, valamint a nyugati oldalon két helyen 
is kiszakadt vakolat pótlását végzi el majd a kivitelező a 
jövő évben.

Kitüntetés  
a diakónia napján
A Diakónia napja a Magyar-
országi Evangélikus Egyház 
diakóniai szolgálatának ünne-
pe. Évről évre szeptember 
25-én, Sztehlo Gábor szüle-
tésnapján gyülekeznek össze 
a diakóniában dolgozók és 
önkéntesek, hogy hálát adja-
nak az egyházban zajló dia-
kóniai munkáért. Budapesten 

a Deák téri evangélikus templomban megrendezett 
alkalmon az idei évben ismét volt díjazott Kőszegről. 
„Az év diakóniai önkéntese” díjat a Nyugati Egyház-
kerületből gyülekezetünk gondnoka, Szentesi József 
kapta meg. Gratulálunk neki és Isten áldását kívánjuk 
további szolgálatához!

Megújult a templomtető
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Gyerekeknek Összeállította: Martonné Némethy Márta

SUDOKU BETŰKKEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

JÉZUS CSALÁDFÁJA (Mt 1,1-17) 

Ábrahám Izsák Jákób Júda Fáresz Heszrón 
Arám Aminádáb Nahson Szalmón Boáz Óbéd 
Isai Dávid Salamon Roboám Abijjá Ászá 
Jósafát Jórám Uzziás Jótám Áház Ezékiás 
Manassé Ámón Jósiás Jekonjás Sealtiél 
Zerubbábel Abihúd Eljákim Azzur Cádók 
Jákin Elihúd Eleázár Mattán Jákób József 
JÉZUS 
A kiemelt betűkből alkoss egy új mondatot! 
Egy név már meg is van:  

Jézus 

            

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

E N O I  
  O   E 
 O   S  
I  S  M O 
N  E I   
 S I M   

Töltsd ki az üres négyzeteket 
a megadott betűkkel úgy, 
hogy minden sorban és osz-
lopban, valamint a vastag 
vonalakkal határolt területe-
ken belül valamennyi betű 
csak egyszer szerepeljen!  
Ha jól dolgoztál, átlósan ösz-
szeáll annak az idős ember-
nek a neve, aki a kis Jézust a 
kezében tartja. 
(Lk 22,40) 
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Korál-Sziget és Kaláka koncert Kőszegen
Az egyházi esztendő végéhez közeledve – november 20-án, 
szerdán este – a Korál-Sziget együttes adott koncertet a 
gyülekezeti házban, advent első vasárnapjának délutánján 

pedig az idén ötven éves Kaláka együttes Szabad-e bejönni 
ide betlehemmel? című előadását hallgathatta a templomi 
gyülekezet. 

Gyülekezetünkben sok 
család vett részt abban a 
„Fordított adventi kalendá-
rium” programban, melynek 
keretében az ádventi idő-
ben „nem kivettek, hanem 
beletettek minden nap egy-

egy ajándékot” abba a dobozba, melyet az ünnep előtt a 
Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ – Mózes-
kosár Evangélikus Nevelőszülői Hálózatán keresztül jut-
tattunk el önkénteseink segítségével tizenhét családhoz.

Köszönjük a Testvérek szolgálatát!
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Gyülekezeti események 
2019. második felében

Június. 14-16-án családos tábort tartottunk Gyenesdiáson. 
Június 17. és 21. között tartottuk gyülekezeti napközis 
hittantáborunkat, a Hittanhetet, melyen idén Illés próféta 
történetével ismerkedtünk. A pénteki kiránduláson az úrai-
ujfalui templomban tartottuk a reggeli áhítatot, majd a cell-
dömölki Vulkán fürdőben jártunk.
Június 29-én volt Baranyay Bence lelkészszentelése 
templomunkban.
Július 7-én este a Custos Consort régizene együttes adott 
koncertet templomunkban.
Július 13-án Horváth László klarinétművész adott koncer-
tet templomunkban.
Július 24-től 30-ig gyülekezetünk ifjúsági csoportja Finn-
országban vett részt egy gyermek- és ifjúsági táborban.
Augusztus 2-án és 3-án a Bozsoki Zenei Fesztivál kereté-
ben két koncertnek adott helyt templomunk. 
Augusztus 21-én kezdődött meg templomunk tetőfelújí-
tása, amely pályázati források segítségével valósult meg.
Szeptember 8-án tartottuk a tanévnyitó istentiszteletet 
templomunkban. Az istentisztelet keretében köszöntötte a 
gyülekezet a lelkészeit, akik tizenöt éve kezdték meg szol-
gálatukat Kőszegen. 
Szeptember 22-én délután a Kőszeg rejtett kincsei című 
program keretében templomunkkal vezetés keretében 
ismerkedhettek az érdeklődők.
Szeptember 25-én, a Diakónia Napján Szentesi József 
gondnokunk vehette át az év diakóniai önkéntese kitüntető 
oklevelet a Deák téri evangélikus templomban.  
Szeptember 29-én Nemeskéren Artikuláris Napot tartot-
tak, melyen gyülekezetünkből is sokan vettek részt.
Október 5-én, „Jézusi gyaloglás” címmel testet-lelket 
megmozgató programra került sor gyülekezetünk szerve-
zésében Molnár Renáta tréner vezetésével. 
Október 12-én a budapesti Deák téri templomban Orszá-
gos Evangélizáción a kőszegi és a répcelaki gyülekezet 
csoportja együtt vett részt. 
Október 18-án Albertiben koráléneklési versenyen vett 
részt gyülekezetünk két hittanosa, Láng Vivien és Scheer 
Felix Dominik, akik ezüst illetve arany minősítést kaptak. 
Október 19-én Kerületi Férfinapon vett részt gyülekeze-
tünk férfikörének csoportja Sopronban.
Október 20-án tartottuk az őszi kiszállást Kis zsidányban. 
Október 28-án a Kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Inté-
zete Tudomány a kocsmában c. sorozata keretében Ittzés 
János ny. püspök tartott reformációi témájú előadást a 
Hotel Írottkőben.
Október 30-án Dr. Szabó Lajos az Evangélikus Hittu-
dományi Egyetem ny. rektora tartott előadást Tradíció és 
nyitottság – a megújulásra kész közösség címmel a Zrínyi 
utcai gyülekezeti házban, ahol sor került a gyülekezettörté-
neti fotókiállítás megnyitójára. Másnap a reformációi ünne-
pi istentiszteleten is Dr. Szabó Lajos hirdette Isten igéjét.
November 16-án, szombaton ismét templomunk és az 
evangélikus iskola adott otthont az egyházmegyei konfir-

mandus találkozónak, melyen az idei évben közel százhet-
venen vettek részt. A kőszegi konfirmandusok egy részé-
vel, valamint két ifis fiatal segítségével már péntek estétől 
együtt készültünk a másnapi alkalomra a gyülekezeti ház-
ban közös vacsorával és csapatépítő játékokkal.
November 19-én az Evangélikus Szakközépiskola diákjai 
mutatták be az október 23-ára készített műsorukat a keddi 
bibliaóra keretében a Szeretetotthonban. A diákok Nagy 
Imre kivégzését és Jézus passióját állították érdekes párhu-
zamba előadásukban.
November 20-án a Korál-Sziget Együttes adott koncertet 
a gyülekezeti házban. 
November 21-én presbiteri bibliaórára került sor a gyüle-
kezeti házban. 
November 23-án a férfikör végzett önkéntes munkát Kis-
zsidányban, területrendezéssel, parkoló kialakításával. 
December 1-jén, Ádvent első vasárnapján a Kaláka Együt-
tes „Szabad-e bejönni ide betlehemmel?” című műsorát 
adta elő templomunkban.
December 4-én taizei áhítatot, 11-én német nyelvű isten-
tiszteletet tartottunk a gyülekezeti teremben, 18-án pedig 
gyülekezeti kórusunk szolgálatával a szeretetotthonban 
tartottunk ádventi áhítatot.
December 8-án, Ádvent második vasárnapján került sor 
Kiszsidányban az új imaház és pihenőház felszentelésére 
ünnepi istentisztelet keretében. Este a Jurisich téri adventi 
koszorúnál a gyertyagyújtás gyülekezetünk szolgálatával 
történt.
December 17-én tartotta a bibliakör szeretetvendégséggel 
egybekötött záró alkalmát, 20-án pedig a férfikör hagyo-
mányos karácsony előtti vacsorával egybekötött alkalmára 
került sor.  

Előttünk álló alkalmak

2020. március 6-án, pénteken tartjuk a Nők Imanapjának 
kőszegi alkalmát az evangélikus gyülekezeti házban.

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
2020. január 19. és 24. között.

Az imahét alkalmait minden nap 18 órától tartjuk.

Vasárnap, hétfo ́́n és kedden 
az evangélikus templomban,  

szerdán, csütörtökön és pénteken  
a Jézus szíve templomban találkozunk.

A Jézus szíve templomban protestáns, az evangélikus  
templomban római katolikus igehirdeto ́́k szolgálnak.

Január 23-án, csütörtökön ökumenikus  
ifjúsági istentiszteletet tartunk.

ÜNNEPELJÜNK ISMÉT EGYÜTT
HÚSVÉT HAJNALÁN!

Húsvét hajnali istentiszteletre hívogatunk 
mindenkit templomunkba április 12-én 5 órára.
Az istentisztelet után közös húsvéti reggeli lesz  

a gyülekezeti házban.
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