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Így szól az Úr a te Teremtőd:  
„Ne félj, mert megváltottalak, 

neveden szólítottalak, enyém vagy! 
Ha vízen kelsz át, én veled vagyok,  

és ha folyókon, azok nem sodornak el.” 
 

 Ézsaiás 43, 1-2. 
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„Ezzel szemben Jézus Krisztus 
ember volt

az embertelenség közepette”

Emberhalász Áhítat

Íme az ember!

Húsvét ünnepe közel. A passiótörténetből Pilátus híressé vált kijelentése és az ott lejátszódó 
események segítséget nyújtanak ahhoz, hogy választ adjunk arra a kérdésre, vajon mi Krisztus 
követői vagyunk-e - ma, itt.

„Íme, az ember!”- mondta Pilátus. 
Ebbe  a  kijelentésbe  sok  minden  bele  van  sűrítve  Jézus  Krisztusról,  de  a  bukott,  bűnös 
emberről is. A húsvéti történet nagyon világosan feltárja, hogy hová juthat az ember, de azt is 
bemutatja, milyen volt Jézus Krisztus, aki Isten létére emberré lett értünk. 
Jól  ismerjük  a  nagyhét  eseményeiből,  hogy  amikor  Jézust  elfogták,  csúfot  űztek  belőle. 
Bíborpalástot adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, majd elvitték, hogy megfeszítsék. 

Sok  ma  élő  ember  is  semmibe  veszi  azt,  aki 
megvetett, szegény, akitől nem kell tartania.  Íme, a 
nyomorult ember!
Ezzel  szemben  Jézus  Krisztus  ember  volt  az 
embertelenség közepette. 
Íme, az ember!
A  katonák  játszottak  Jézussal,  amikor  gúnyosan 
királynak titulálták.  Ez a magatartásforma  ma sem 
ismeretlen.  Számos  ember  ma  is  így  „játszik” 
Istennel és embertársaival - gúnyolódva, megvetően. 
Jézus ezzel szemben türelmes és alázatos volt.

Pilátus nem talált  Jézusban bűnt,  mégis átadta  a vádlóknak, hiszen félt,  hogy a császárral 
szembeni  hűtlenséggel  fogják vádolni.  Félénk,  gyáva és megalkuvó volt.  Íme, a gyáva és 
megalkuvó ember!  - aki mindenki előtt jó színben akart feltűnni. Gyávaságból mindenkinek 
igazat ad, de nem számít neki, hogy Isten mit szól az életéhez.
A nagypénteki tömeg vak volt, nem ismerte fel Krisztusban a Megváltót. Csak azt látták, ami 
a szemük előtt volt, de azt nem, hogy mi miért történt. Sokszor ma is csak az orrunkig látunk, 
és ráadásul azt hisszük, hogy felvilágosultak, bölcsek és előrelátók vagyunk. Közben még a 
mindennapi dolgokban sem élünk bölcsen: tönkretesszük egészségünket és környezetünket. 
A mennyei valóságokkal pedig nem gondolunk. Íme, a vak ember!
Ezek az emberek a kereszt  alatt  tele voltak gyűlölettel  és gyilkos  indulattal,  egy akarattal 
kiáltották, hogy: feszítsd meg! Íme, idáig jutott az ember!
Ezzel  szemben  Jézus  Krisztus  az  Élet  Fejedelme,  a  Feltámadás  és  az  Élet,  aki  kész  volt 
meghalni, hogy ezek az emberek eljussanak a bűnbánat és bűnbocsánat által az igazi életre. 
A keresztyén szó azt jelenti: krisztusi, Krisztust követő. Vajon a mi életünk ilyen-e? 
Ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, látjuk a hiányosságainkat. 
Mégis, az az örömhír számunkra, hogy éppen miértünk – akiknek gyógyulásra, Orvosra van 
szükségünk  -  halt  meg  Krisztus  a  kereszten,  értünk,  akik  látjuk,  hogy  nem  vagyunk 
tökéletesek. Bátorodjunk tehát és emeljük tekintetünket a golgotai kereszten megfeszített és 
harmadnapon feltámadott Isten Fiára! Így fog rajtunk is kiábrázolódnia krisztusi arc!
 Így leszünk az élő Úr, Jézus mai követői, követei.

Süller Zsolt 
lelkész
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„Az asszonyok és emberek külön 
ültek a templomban.”

Emberhalász            Gyülekezeti beszámolók, visszatekintések

Emlékeim a tordasi evangélikus gyülekezet történetéből

Tordason  születtem  1933.  03.  17-én,  Varga  György  és  Popelka  Etel  második 
gyermekeként.  Szüleim felmenői  a  Fölvidékről  idetelepített  tótok voltak nagyanyai 
ágon, a nagyapai ág tudomásom szerint Ösküről származik.

A  tordasi  evangélikus  gyülekezet  az  1800-as  években  csaknem  egészében  tót 
anyanyelvű volt,  első lelkészük is a hívekkel jött  a Fölvidékről.  Az Istentiszteletek 
nyelve tót volt, mivel a hívek tótul beszéltek. Az 
a  rend  akkor  változott,  amikor  magyar 
anyanyelvűekkel  bővült  a  gyülekezet  és  így 
vegyes  tót  és  magyar  nyelven  folyt  az 
Istentisztelet.  Ez az idő az 1900-as évek elejére 
tehető, felmenőim elmondása alapján.

Ekkor  került  Podhradszky  János  lelkésznek, 
akinek  apja  Tordason  egyházi  tanító  volt.  A 
Podhradszky  család  Szarvasról  került  Tordasra. 
Szarvas  lakosai  szinte  teljes  egészében  tótok  voltak,  és  ők  mind  a  két  nyelvet 
beszélték,  így  megfeleltek  annak  az  igénynek,  hogy  mind  a  két  anyanyelvű 
szükségletet kielégítsék.

A  kapcsolatom  a  gyülekezeti  élettel  kora  gyermekkoromban  kezdődött. 
Dédnagyanyám és nagyanyám minden vasárnap vittek magukkal a templomba. Ekkor 
még az egész család ment az Istentiszteletre. Az asszonyok és emberek külön ültek a 
templomban. Külön helyük volt a gyermekeknek, az ifjúság helye a karzat volt. Az 
Istentisztelet  kezdési  időpontja  10  óra  volt,  maga  az  Istentisztelet  sokszor  másfél 
óránál is hosszabb volt, és én türelmetlenül vártam a végét.

Amikor  iskoláskorú  lettem,  az  én helyem is  a  gyermekpad volt.  Reggel  az  iskolai 
tanítás  a  templomban  áhítattal  kezdődött.  Ezután  mentünk  a  tantermekbe.  Egy 
teremben  3-3,  majd  4-4  osztály  járt.  Zsúfolásig  voltak  töltve  a  termek.  A  tanítás 
délelőtt és délután folyt. Délben hazamentünk ebédelni.

Ebben  az  időben  a  lelkész  még  mezőgazdasággal  is  foglalkozott.  Így  az  egyház 
híveinek járandóságát a mezőgazdasági jövedelem egészítette ki. A tanítók bérezése is 
így  történt,  nekik  is  volt  földterületük.  Ez  akkor  ért  véget,  amikor  a  faluban  a 
Hangyaszövetkezet bérbe vette az egyházi földeket.

Varga Sándor
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Emberhalász            Gyülekezeti beszámolók, visszatekintések

Albertirsán

Egy  olyan  világban,  amelyben  mindenki  rohan,  hajt,  küzd 
nagyon nehéz megteremteni azokat az alkalmakat, amelyek nem erről a 
rohanásról, hanem a megnyugvásról, az egymásra figyelésről szólnak. 
Sajnos nincs ez másként közvetlen hozzátartozóinkkal, házastársunkkal 
való kapcsolatunkban sem. A különbség talán csak annyi,  hogy egy 
jónak  mondott  házasságban,  mint  az  összeszokott  igáslovak,  a 

házastársak  egy irányba,  egy  cél  felé,  egymás  mellett  húznak.  Aztán  idő  és  energia  sem 
marad,  hogy a  hámból  önmagukat  kifogva  egymás  felé  is  forduljanak,  kapcsolatukkal  is 
törődjenek. Bevalljuk, vagy sem, így vagyunk ezzel. Azt is be kell látnunk, hogy igazából 
észre  sem  vesszük,  hogy  másként  kellene  közös  dolgainkat  intézni.  Sokszor  nem  értjük 
egymás  érzelmi  hullámzásait,  de  nem is  segítjük  életünk  párját,  hogy megértse  hangulati 
változásainkat. Azt gondoljuk házastársunkról: neki is megvan a maga baja, minek terhelnénk 
még  a  sajátunkkal  is.  Pedig  milyen  fontos  lenne,  hogy  pontosan  értsük  egymást.  Mert 
különböző vérmérsékletűek vagyunk, különbözőek a reakcióink, ezek velünk született dolgok. 
Arról azonban tehetünk, hogy pontosan elmondjuk a másiknak, hogy mi és hogyan hat ránk. 
Ennek  felismerésében  és  kezelésében  vannak  olyan  módszerek,  amelyek  segíthetnek 
bennünket. Ha pedig erre keresztény hitünkön alapuló, a Biblia tanításán, a közös Istenhiten 
nyugvó segítő módszereket kapunk, biztosak lehetünk abban, hogy az valóban épülésünkre 
szolgál. Ilyen útmutatást kaphatunk a Házas hétvége mozgalomtól. Ez a hazánkban is több 
mint  26 éve jelen levő lelkiségi mozgalom a stabil  házasságban élőknek nyújt  olyan lelki 
feltöltődést, amely megújíthatja kapcsolatukat. Azok a házaspárok, akik ennek a lehetőségnek 
a  megismerésére  rászánnak  egy  hétvégét,  lelkipásztori  vezetéssel,  a  maguk  tapasztalatait, 
módszereit  megosztó  házaspárok  mintájának  megismerésével,  egymással  négyszemközt 
beszélhetik  meg  fontos  dolgaikat.  Ez  az  alapvetően  katolikus  lelkiségi  mozgalom 
Magyarországon élvezi a Magyar Református és Evangélikus Egyház támogatását is.. A Szent 
László  völgyből  másik  két  házaspárral  közösen  vettünk  részt  Albertirsán  egy  ilyen 
evangélikus  szervezésű  alkalmon.  Amellett,  hogy  újra  megtapasztalhattuk,  hogy  micsoda 
ereje,  szeretetfokozó  hatalma  van  a  mély  őszinte  beszélgetéseknek,  megmártózhattunk 
egymás  hitének  szépségeiben,  mélységeiben  is  a  közös  étkezésekkel,  éneklésekkel, 
istentiszteleteken való részvétellel. Valóságosan is megtapasztalhattuk a mozgalom céljaként 
megfogalmazottakat:  a  gyöngéd  és  felelősségteljes  szeretetet,  a  beszélgetés,  az  érzések 
kimondása  által  visszaszerzett  mély  egységet,  az  egymásra  figyelést,  a  lelki  sebek 
gyógyításának  képességét.  Bizton  ajánljuk  ezt  a  lehetőséget  mindazoknak  a  hívő 
házaspároknak, akik szeretnék még jobbá, még frissebbé tenni házasságukat. 

Kuna Zsuzsa és Feri

Március első szombat délutánját nagy izgalommal vártuk.
Villő  néni  szólt,  hogy  kézműves  foglalkozás  lesz  a  parókián,  amit  én  nagyon  szeretek. 
Elmentem testvéremmel, Gergővel, és anya is elkísért minket.
Teafilter  tasakokból  „virágokat”  hajtogattunk,  ami  nagyon  pontos  munkát  igényelt. 
A kisebbek képeslapokat  készítettek.  A kezdeti  nehézségek után gyorsan készültek a szép 
képeslapok, virágok.
Nagyon  jól  éreztem  magam.  A  következő  alkalommal  is  el  szeretnék  menni. 
Ekkor gyöngyfűzés lesz. 

Halenár Henrietta
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Emberhalász Recept

„Mert nagy kincs a kemence”

Gyermekkorom  boldog  ideje  volt,  amikor  a  nyári  szünidő  néhány  hetét  a  tordasi 
nagyszüleimnél  tölthettem.  Fekete  gőzösön  érkeztünk  a  martonvásári  állomásra,  ahol 
nagybajszos  nagyapám  várt  bennünket.  Lelkesen  ugrottunk  fel  a  szekérre,  s  egy 
ostorpattantásra  elindult  velünk Tordas felé  a Muszka nevű lovacska a göröngyös  úton.  - 
Nagymama  örömmel  fogadott,  s  rögtön  közölte  a  holnapi  munkát.  Kenyérsütés  lesz. 
Már lekészítette a padlásról a szakajtónyi lisztet.

Este  beáztatta  az  előző  kenyérsütésből  eltett  tésztát.  Ez  a  kovász.  -  mondta.  Napkeltekor 
felébredtünk a zajra, s a dagasztóteknőhöz álltunk kíváncsian, ahol már fehérlett a sok liszt. 
Közepére öntötte mama a megkelt kovászt és az élesztőt. Langyos sós vízzel hígította, amíg 
kellő állagú lett a tészta. Erős öklével dagasztotta, s mi jókat nevettünk a tészta cuppogásán. 
Amikor már nem ragadt, engedte egy kicsit próbálni a munkát. Ő még sokáig edzette a tésztát, 
amíg rugalmas, fényes tömeg lett. Háziszőttes takaróval betakarta. Amíg kelt a tészta, három 
szalmakosarat  konyharuhával  kibéleltünk 
A megkelt tésztát jól meggyúrta, majd három 
részre szakította. Kerekre formálta s a kosárba 
helyezte. Szeretettel megpaskolta, letakarta.

Amikor  kinyitotta  a  kemence  ajtaját,  félve 
kukucskáltunk be, mint a Kisbence. Hoztunk 
be egy kéve íziket  és venyigét,  ami lobogva 
égett.  Addig  kellett  tüzelni,  amíg  a  kaparó 
nyomán nem szikrázott a tégla.

Elő a sütőlapát! Egyenként ráfordította Nagyi 
a  kosárból  a  kenyeret,  vizes  kézzel 
megsimította,  egy-két  vágást  ejtett  rajta,  s 
ügyesen becsúsztatta a kemencébe. Mindhárom belefért, még a nekünk készült kiscipók is. 
Időnként  meglestük,  pirul-e? Amikor  kisült,  megkopogtatta  az alját,  a  tetejét  vizes  kézzel 
megsimította.  Szép  látvány  volt  a  három  piros,  fényes,  illatos  kenyér. 
Nagy kincs  volt  a  kemence  a  régi,  falusi  házaknál.  Ma már  nincs,  nem sütnek  kenyeret. 
Akkor megtanultuk szeretni, tisztelni a kenyér morzsáit, héját.

Szólások a kenyérről:

Kell, mint egy falat kenyér.

Megette a kenyere javát.

Elvesztette a kenyerét (munkanélküli)

Kenyérkereső lett. (felnőtt a fiatal)

Varga Károlyné Erzsi néni
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Anyák napjára

Mielőtt nyugodni mennél, 
Imádkozzál gyermekem. 
Így szól jó anyám szelíden
Minden este énnekem.

Imám elvégezve szépen
Jó anyám megdicsér,
Homlokomra adja csókját,
és aztán nyugodni tér.

De én nem, én kezeim
Még jobban összekulcsolom,
S hálás szívvel jó anyámért
Istenhez imádkozom.

Emberhalász Gyerek és ifjúsági oldal

VAGY-  VAGY  

A  szó  szoros  értelmében  nagy  fába  vágtuk  a  fejszénket  édes  drágámmal:  gerendaházat 
építtetünk. A számtalan, szépséges meseházat kínáló csapat közül ki kell választanunk azt a 
céget,  amely  megbízható,  kreatív,  érti  a  szakmát,  és  elfogadható  árat  kér  a  munkáért. 
Nem kérhetünk fel a munkára minden céget: a sok mérlegelés után végül egyetlenegy mellé 
kell  letennünk  a  voksot.  Alaposan  meg  kell  gondolnunk,  kit  bízunk  meg,  hiszen  a 
döntésünknek súlyos következménye lesz: bármilyen lesz is a ház, abban fogunk élni sok-sok 
éven át.          Vagy elégedetten, vagy bosszúsan. Ugyanúgy, mint egy kivitelező cég esetében, 
az életünkben is el kell döntenünk, kiben hiszünk. Nem hihetünk mindenkiben és mindenben, 
hiszen a  vallások,  a  tanok,  a  nézetek  és  gyakorlatok  sokszor  egymásnak ellentmondanak, 
egymást  kizárják.  Ha  például  abban  hiszünk,  amit  Jézus  mondott  a  János  14,6-ban  („Én 
vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam”), akkor 
nem hihetjük,  hogy  bármilyen  istenben  hihetünk,  a  lényeg,  hogy  higgyünk.  Ha  a  Biblia 
igazságában  bízunk,  és  azt  olvassuk  a  3  Mózes  19,31-ben,  hogy  „Ne  forduljatok 
halottidézőkhöz, és ne tudakozódjatok jövendőmondóknál”,  akkor nem megyünk jósnőhöz, 
hogy megtudjuk  tőle  a  halálunk időpontját  vagy a  vőlegényünk nevét.  Hiszen vagy Isten 

gondviselésére  bízzuk  az  életünket,  vagy  rá  fittyet 
hányva  elmegyünk  egy  jövendőmondóhoz.  (Talán 
úgy  tűnik,  mindkettőt  megtehetjük,  Istenben  is 
bízhatunk,  és  horoszkópot  is  olvasgathatunk…  de 
valójában az egyik tettünk hazugság.) Folytathatnánk 
a  sort:  vagy  becsületesen  élünk,  vagy  csalunk  a 
vizsgán. Vagy dicsérjük a másikat, vagy átkozódunk. 
Vagy lopunk, vagy adakozunk. Döntenünk kell, hogy 
mit  teszünk  meg  hittel,  teljes  odaadással,  egész 
szívvel.

 „Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig 
szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti.” Máté 6,24 

Kalla Tímea
„Jelige” c. magazin főszerkesztője
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Találd ki!

Már éppen csak csepereg,
Az erdőbe kimegyek.
Fák aljában keresgélek,
Sok-sok finom... szedek.

Farkas Istvánné



Emberhalász  Gyerek és ifjúsági oldal 

Döme: Beszélgetős könyv kicsiknek 
Hogyan beszélgessek a gyerekemmel?  
Nagy kérdés! Legalább olyan nehéz választ adni rá, mint arra, hogy milyen a jó mesekönyv. 
Mert ugye ez utóbbinál alapvető kritérium, hogy a történet tetsszen a gyereknek, és az sem 
mellékes, hogy a felnőtt élvezettel mesél vagy igyekszik túlesni a könyvön. Nem árt, ha a 
kicsik a képek kedvéért maguktól is lapozgatják a könyvet.  

Így van ez Sztelek Csilár: Döme – Beszélgetős könyv kicsiknek 
című kötetével is. A könyv lapjain szóba kerül az óvoda, a 
kistestvér érkezése, a család első háziállata, a biciklizés, a 
költözés, az ünnepek, az örökbefogadás, a kórház, mások testi-
szellemi fogyatékossága és a halál.  
Döme családtagjai vállalják, hogy keresztények: történeteik 
középpontjában mindig Jézus Krisztus áll. Ez a szemlélet azoknak 
a szülőknek is megkönnyíti a dolgát, akik nehezen tudnak hitükről 
gyermeki egyszerűséggel beszélni. A történetek minden esetben 
egy-egy igével indítanak, a fejezetek végén megtaláljuk azokat a 

hivatkozásokat, amelyek alapján visszakereshetjük a történetben szereplő bibliai idézeteket. A 
mesék végén található imádságok pedig azért fontosak, mert segítségükkel nemcsak a gyerek 
tanul meg imádkozni, hanem a felnőtt is megtapasztalhatja, miként lehet a kicsikkel közösen 
hálát adni. 
Sztelek Csilár könyve azonban nemcsak belső értékekkel büszkélkedhet. A kötet tervezői 
tisztában voltak az anyai poggyász szűkösségével, olyan könyvecskét terveztek, amely 
minden női táskába befér, így a legváratlanabb helyzetekben is bevethető. A kemény táblás 
borító is praktikus célokat szolgál, sokáig védi a kedves, egyszerű rajzokkal illusztrált 
történeteket. A nagy betűméretnek köszönhetően Döme történetei később, az első iskolaévben 
is előkerülhetnek. A régi kedves mesekönyv kiváló lehetőség, hogy a nagyobbacska gyermek 
felfedezze, micsoda élmény a kisebb testvérnek mesélni. 
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Emberhalász  Egyházi hírek 

Az első interjú Szemerei János megválasztott püspökkel 
 
2011. április nyolcadikán a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület új püspökévé 
a gyülekezetek tagjai Szemerei Jánost választották. Püspöki tisztségébe június 25-én 
Győrben iktatják be. Első interjúnkat az új püspökkel az alábbiakban olvashatják. 

 
– Mit éreztél először, amikor meghallottad, hogy számodra 
pozitívan dőlt el a választás? 
– Nem csak a testnek, hanem az érzelmeknek és az értelemnek 
is van egyfajta tehetetlenségi ereje. Hónapokig tartott a 
ráhangolódás, amikor belül gondolkodtam, és nyilvánosan 
beszélhettem is a terveimről. A hivatalos eredmény kihirdetéséig 
azonban minden feltételes módban volt. A nem hivatalos 
eredmény megismerése után, az elmúlt közel két hétben a 
bizonytalansági elem folyamatosan csökkent. A támogatásban 
érzett bizalom örömét, és a rám váró terhek súlyát érzem főként. 
Nagyon sokat jelent, erőt ad, hogy tudom, sokan imádkoznak 
értem, kerületünkért és egyházunkért! 
 

– Milyen előkészületeket igényel majd a váltás számodra? Gondolok itt arra, hogy 
Kaposvárról Győrbe kell költöznötök és gondolom családtagjaid számára is 
lesznek ezáltal változások munkahely illetve iskola tekintetében... 
 
– Megterhelő hónapok előtt állunk. Az új hivatal átvételéig itthon, a kaposvári 
gyülekezetben, a somogy-zalai egyházmegyében és az eddig végzett közegyházi 
munkáimban végzett feladataimat vinnem kell tovább. Elő kell készíteni utódaim 
szolgálatba állását Kaposváron és az egyházmegyében, és fel kell készülni az új 
feladatra is. Természetesen ez nem csak engem, hanem családom tagjait is érinti. 
Gergő fiam például ősszel kezdi az utolsó évét a középiskolában. Az érettségi előtti 
évben nem szeretnénk, ha iskolát kéne váltania. Feleségem helyzete sem könnyű, 
hiszen ő is fontos hivatásban áll, mint én. Ő vak gyerekeket és felnőtteket tanít, amit 
kellő előkészítés nélkül nem lehet befejezni és átadni. A részleteket illetően több terv is 
van, amit az érintett testületekkel végig kell beszélni. Elképzelhető, hogy az első évünk 
egy nehéz kétlakiságot fog jelenteni. 
 
– Mi lesz az első lépés, amit tenni fogsz, szeretnél megvalósítani? 
 
– Az első, kiemelt fontosságú tervem, hogy meglátogatom az egyházkerület összes 
lelkészét, akinek otthonában még nem jártam. Szeretnék első kézből tájékozódni, 
szeretném kollégáim helyzetét, és terveit, gondjait és örömeit megismerni. Ahhoz, hogy 
felelősen intézhessem lelkészek, gyülekezetek és intézmények ügyeit, közvetlen 
tapasztalatokra, helyzetismeretre, hiteles információkra, személyes tapasztalatokra van 
szükségem. Úgy tervezem, hogy az egyébként is szoros időbeosztás mellett erre egy év 
kell. Viszont ez a nehéz év fontos bázisa lehet a következő évek munkájának. 
 
Szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna 
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Emberhalász  Itthon láss csodát 

Itthon láss csodát - TIHANY-FÉLSZIGET 
 

A Tihany-félsziget, amely bizarr hegyes-sziklás-tavas felszínével, szubmediterrán növény- 
és állatvilága ékként hasít a Balaton víztükrébe, számos egyedülálló természeti érdekességet és 
szépséget tartogat a látogató számára.  

Hazánkban 1922-ben itt alkalmaztak először „kócsagőrt”, itt hozták létre 1952-ben hazánk 
első tájvédelmi körzetét, és itt alkották meg az első túravezetős tanösvényt (Lóczy Lajos sétaút, 
1984).  

A félsziget Balaton-felvidék többszörös bazaltvulkáni
Földtani szempontból rendkívül érdekes, egyrészt a 
bazaltlávából és szürke tufából felépülő kúpja, másrészt a 
Tihany-vulkán kitörésével felszínre szakadt törmelékanyag, 
mint a vörös homokkő, triász karbonátok és pannon márgák. 

Az őshonos erdők (m

 tevékenysége során keletkezett. 

olyhos-cseres tölgyes) helyét 
mára s

1.kép: Odvas keltikékkel borított 
  

Tihany gazdag kimagasló botanikai értékekben, mint a vet ártyás 

örténeti értékek szerelmesei is megtalálják a maguk számítását. Az 

rozásokkal 

n majdnem teljesen elpusztult, csak a román 

pület egy részében múzeum van, ahol a régmúlt idők régészeti 

3.

zántók, szőlők, legelők foglalják el, de a hegy Keleti 
oldalán az őshonos erdő egy csodálatos foltjára bukkanhatunk, 
mely - főként ilyenkor tavasszal - ámulatba ejt minden 
látogatót mesébe illő virágpompájával (1.kép). 

  kora tavaszi erdő a fél-szigeten 
ő virág, borzas szulák, h

galambbegy, vagy a lisztes kankalin. A terület állatvilága is különleges, csak néhány példa erejéig, 
él itt a puhatestűek közül az érdekes ajtós csiga, az ízeltlábúak közül az énekes kabóca, vagy 
nevezetes hüllőnk a rézsikló. Gyakori madarak a csókák, vörös vércsék, házi rozsdafarkúak, erdei 
szürkebegyek, de találkozhatunk olyan értékekkel is, mint az erdei fülesbagoly, a hazai 
természetvédelem címermadara a  nagy kócsag, a gyurgyalag, vagy a legtöbb kutató által Turulnak 
elfogadott kerecsensólyommal. 
A félszigeten a romok és kultúrt
elmúlt évezredek öröksége összefonódik a csaknem ezerötszáz éves szőlőkultúrával, az 
évszázadokra visszatekintő levendulatermesztéssel és a természeti kincsekkel.  
Az első erődítéseket valószínű a Kr. e. II. évezredben itt élő népek emelték. A félsziget „nyakánál” 
terült el a török időkben elpusztult Apáti, melynek XII. századi templomát nemrég újjáépítették. A 

révnél kialakult Újlak falura is csak templomának romja 
emlékeztet. A Tihany-félsziget sok látnivalója közül a 
legismertebb talán az egész északi Balaton-partot 
megkoronázó apátsági templom-kolostoregyüttes. 
 I. András királyunk alapította 1055-ben egy csatá
terhes korszak után. Hálából a győzelemért monostort 
építtetett, ahova bencés szerzeteseket hívott. András felesége 
–a kijevi nagyfejedelem leánya- kíséretében jött bizánci 
szerzetesek pedig az óvár oldalában a 
bazalttufába vájtak maguknak 
kolostori cellákat (2. kép) 

2.kép: A tihanyi „Barátlakások”  
A templom a török időkbe
stílusú altemploma maradt meg I. András sírjával. A jelenlegi díszes, barokk 
templomot (3.kép) 1719-1759 között építették a szintén ez idő tájt épült 
kolostorral. 
A kolostor é
értékeit tekinthetjük meg. A templom közelében, a Batthyány u. és a Piski 
sétány között szabadtéri néprajzi múzeumot találunk halászházzal, fazekas-
házzal, gazdaházzal és számos egyéb érdekességgel, éttermekkel. 

kép: Az apátsági templom 
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Emberhalász  Itthon láss csodát 

A táj különlegesen gazdag és változatos 
természeti értékeire már az elmúlt 
századok során felfigyeltek az írok, a 
művészek és a tudósok. Ha erre járunk és 
tehetjük, szánjunk időt a magyar múlt és 
jelen eme gyöngyszemére. Jó képet 
kaphatunk a területről a számos 
túraútvonal közül például, ha a Lóczy 

4.kép: Ciprián-forrás             Lajos sétaúton végigmegyünk.    6. kép: Tihany látképe a Belső-tó felől 
         

A tanösvény állomásai: 
1.: Tihany hajóállomás, 2.: Ciprián-forrás 
(4.kép), 3.: Barátlakások, 4.: Óvár, 5.: 
Pillantás a Külső-tóra (5. kép),6.: Pihenő 
a Belső-tónál (6. és 7. kép), 8.: Aranyház, 
9.: Gejzírmező, 10.: Szarkádierdő,  
11.: Csúcs-hegy
13.: Apáti-hegy 

5.kép: Kilátás a Küls

, 12.: Nyereg-hegy,  

ő-tóra a Szélmarta-sziklák felől               7. kép: A Belső-tó partján legelésző szürkemarhák 

fj. Kitzinger István 

 
 gyülekezet 1790 karácsonyán alakult, mint Tordas filiája, leányegyháza. Ekkor a lélekszám 319 

történt. A gyülekezet ilyen irányú beadványát 

zsef, az akkori tanító tartotta az első 

rtök ünnepén került sor a templom 

 
I
 

 
A gyúrói evangélikus gyülekezet történetének kezdete 

A
volt. Előimádkozó tanítót választottak, aki nemcsak a gyermekeket tanította, de minden gyülekezeti 
összejövetelt vezetett: imádkozott és írásmagyarázatot tartott. Az első ilyen tanító Bordács György 
volt. Nagy ünnepeken, úrvacsoravételi alkalmakon Tordasra járt a gyülekezet. A keresztelést, 
esketést és temetést is a tordasi lelkész végezte.  
Az első kísérlet az anyagyülekezetté válásra 1815-ben 
azonban az egyházi felsőbbség visszautasította. 1826-ban templomépítéshez kezdett a gyülekezet, 
hogy élni akarását ezáltal is megmutassa. Az alapkőletétel ünnepélyét áldozócsütörtökön tartották 
meg. A közel három évig tartó építkezést Spiegel Tüköri József végezte. A faanyagot az építész, a 
kőanyagot az akkori nádor, József főherceg adta. Az egész gyülekezet közmunkával segített az 
építkezésnél. A toronyba két harang került. Az egyiket 1798-ban öntötték, a 2 mázsás nagy harangot 
1831-ben Schau András budapesti harangöntő készítette. 
A templomban 1829 áldozócsütörtökén Skrizsány Jó
istentiszteletet. A megépült szép templomot akkor még nem szentelték fel. 1840-ben a gyülekezet 
már egy segéd lelki tanítót kért, de nem kapott. 1844-ben az őszi és tavaszi nagy esőzések miatt az 
utak Tordas felé járhatatlanokká váltak, nagyon nehéz volt a gyúróiaknak Tordasra átjutni. Ekkor a 
tagosítás kapcsán leendő lelkészük részére a gyúrói evangélikusok is az akkori urasághoz 
folyamodtak, hogy mint a másik két felekezetnek, úgy nekik is mérjenek ki földeket, de csak a 
praeorans (előimádkozó) számára mértek ki 21 hold földet. 
Az oltár felépítése után 1856. május 1-én, áldozócsütö
felszentelésére. Gödör József, a Fejér-Komáromi Egyházmegye esperese végezte a szentelést. 
Időközben továbbra is a kérvények sokasága ment az egyházi felsőbbséghez a gyülekezet 
önállósága érdekében. Végre az egyházkerület 1861-ben megadta az engedélyt, a gyúrói 
evangélikus egyházközség anyagyülekezetté vált. 
 

10. oldal  I. évfolyam I. szám 



Emberhalász  Jelképeink 

A hal az Újszövetségben 
 

Az Újszövetségben így ír Máté: „mert ahogyan Jónás három nap és három éjjel 
volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is a föld belsejében három nap és 
három éjjel” (Mt 12,40), és ezzel Krisztus halálára és a feltámadásra utal (Mt 
12,40). Ezért ábrázolják több esetben tenger helyett zöld környezetben a 
jelenetet, utalva arra, hogy Jézus sírja egy kertben volt. Jézus feltámadásának 
(Mt 28,2kk) előképe, amikor Jónást szárazra veti a hal (Jón 2,11).  

Jelképezi a hal az embert, amikor Jézus Pétert és Andrást felszólítja, hogy kövessék őt, és emberek 
halászává teszi őket (Mt 4,19). A csodálatos halfogás láttán Pétert és társait félelem fogta el, de 
Jézus így szól hozzá: „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel” (Lk 5,9k). Az ember iránti isteni 
szeretetet fogalmazza meg Jézus a hegyi beszédben, amikor az ima erejéről szól. „Ugyan ki az 
közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki?” (Mt 7,9k).  

A csodálatos halfogás Jézus ismertetőjeleként szerepel, hiszen feltámadása után, a Tibériás tavánál 
tanítványai e szavai alapján ismerik fel: „Vessétek ki a bárka jobb oldalán a hálót, s ott majd 
találtok. Kivetették a hálót, és alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre a tanítvány, akit Jézus 
kedvelt, így szólt Péterhez: az Úr az” (Jn 21,5–7). János a továbbiakban leírja, hogy 
százötvenhárom halat fogtak. Szt. Jeromos szerint ebben az időben ennyiféle halat ismertek, és így 
e számmal az egész emberiségre utal a hal. 

Máté az utolsó ítéletre is utal a hallal. Leírja, hogy a mennyek országát jelentő hálót, ha megtelik, 
kihúzzák, és a halak javát kiválogatják, a hitványát pedig kiszórják. „Így lesz a világ végén is: 
Eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül” (Mt 13,47kk).  

A hal magukat a keresztényeket jelentette, mert a keresztelés során alámerültek a vízbe, illetve 
Jézus emberhalászokká tette az apostolokat. Jézus, a nagy halász; a hal így vált a megkeresztelt 
ember szimbólumává. Vannak olyan ábrázolások is, ahol a hal mellett egy horgony is látható: ennek 
egyáltalán nem fenyegető a jelentése, éppen ellenkezőleg: a horgony a megváltás lehetősége. Éppen 
ezért a horgony alakjában egy kereszt alakja van elrejtve.  

Az első keresztények a hal görög megnevezését (ICHTUS) mozaikszónak tekintve, 
megfogalmazták vele hitük lényegét, amely Krisztusra vonatkozott és magyar fordítása: 

JÉZUS KRISZTUS, ISTEN FIA, MEGVÁLTÓ. 

 
A gyülekezet anyagi fenntartásáról 
Mindenekelőtt gyülekezetünk elnöksége hálás szívvel köszöni meg a Kedves Testvéreknek, hogy 
hűségükkel, szeretetükkel, szolgálatukkal és adományaikkal hordozzák és építik gyülekezetünket. 
Az egyházfenntartói járulék fizetése egyháztagságunk egyik feltétele, ezért szeretettel kérjük, hogy 
minél többen vállaljuk fel ezt a szolgálatot, gyülekeztünk közös teher-hordozását.  
Gyúrón: 
Az egyházfenntartói járulék befizethető személyesen, a befizető(k) nevével, címével ellátott 
borítékban a templomi alkalmak során, vagy Fehér Lászlóné Évánál és átutalással is; a Gyúrói 
Evangélikus Egyházközség bankszámlaszáma: 57800136-10001992 (Kápolnásnyék és Vidéke 
Takarékszövetkezet ) 
 
Tordason:  
Az egyházfenntartói járulék befizethető személyesen a befizető(k) nevével, címével ellátott 
borítékban a templomi alkalmak során, vagy a lelkészi hivatalban és átutalással is; a Tordasi 
Evangélikus Egyházközség bankszámlaszáma: 57800105-10000506 (Kápolnásnyék és Vidéke 
Takarékszövetkezet ) 
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Emberhalász Alkalmak, felhívások, elérhetőségek

Felhívások

Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik az idősebb vagy 
beteg testvéreink látogatásában szívesen részt vennének. 
Jelentkezni lehet Márkus Károlyné Juditnál, tel.: 06-70-394-35-81.


Megalakult gyülekezetünk kamarazenekara. Várjuk a muzsikálni-
vágyókat jó hangulatú próbáinkra és istentiszteleti alkalmainkra. 
Érdeklődni lehet: Süller Villőnél, tel: 06-20-824-22-50.


Idén nyáron is tartunk napközis tábort a parókián 
augusztus 8-12-ig (hétfő-péntek) 4-10 éves gyermekeknek.
 Bővebb információ: Süller Zsolt lelkésznél.


Pünkösdhétfőn egyházmegyénk Bokodon tartja csendesnapját. Gyülekezetünkből is minden 
évben jónéhányan részt veszünk ezen az alkalmon. Idén is készülünk, idén is várnak minket!

Állandó alkalmaink
Istentisztelet:
Gyúrón minden vasárnap 9:30-kor, hónap első vasárnapján Úrvacsora.
Tordason minden vasárnap 11-kor, hónap első vasárnapján Úrvacsora.
Martonvásáron minden hónap első vasárnapján 15 órakor.
Hittanórák az óvodákban, iskolákban megbeszélés szerint.
Szerdán 10-kor baba-mama kör a tordasi parókián.
Pénteken 17 órakor énekkari próba a tordasi parókián.
Pénteken 18:30-kor ifjúsági óra a gyúrói parókián.
Minden hónap első szombatján délután 3 órától kézműves foglalkozás iskolás korú 
gyermekeknek a tordasi parókián.
Minden hónap harmadik vasárnapján Tordason családi Istentiszteletet tartunk.

               Ünnepi alkalmaink

Martonvásár
Húsvétvasárnap (április 24.) 15.00 - úrvacsorai istentisztelet 
Húsvét ünnepe utáni első vasárnap (május 1.) - 15.00

Elérhetőségeink:
Tordas-Gyúrói Társult Evangélikus Egyházközség
Lelkész: Süller Zsolt
Tel./Fax.: 06-22-467-518, Mobil: 06-20-356-1686
E-mail: suller.zsolt@evangelikus.hu
Honlapunk címe: http://tordas.lutheran.hu

Gyúró
Nagycsütörtök - 17.00 - úrvacsorai istentisztelet
Nagypéntek - 17.00 - istentisztelet
Húsvétvasárnap - 9.30 - úrvacsorai istentisztelet
Húsvéthétfő - 9.30 - istentisztelet

Tordas
Nagycsütörtök - 18.00 - úrvacsorai istentisztelet
Nagypéntek - 18.00 - istentisztelet
Húsvétvasárnap - 11.00 - úrvacsorai istentisztelet
Húsvéthétfő - 15.00 - istentisztelet

mailto:suller.zsolt@evangelikus.hu

