
Az ujpest-alag-dunakeszi evang. egyház értesítője
Áldás, békesség!

Lelkész jelentése 1946-ról.
Gyülekezetünk életében az 1946-dik 

esztendő a várakozás éve volt. Az előző 
évek eseményei, de még 1946 is sokkal 
jobban megtépáztak bennünket, sem
hogy valami pozitív alkotó munkába 
kezdhettünk volna. Gondoltunk ugyan 
megrongált templomaink és paplakunk 
kijavítására, de meg kellett elégednünk 
a gondolattal. Arra is rászántuk ma
gunkat, hogy magunktól és biztatásra, 
itt-ott benyújtsuk segélykérvényünket, 
de örvendtünk, hogy sehonnan nem 
kaptunk semmit, mert ugyan bizony 
mit kezdhettünk volna vele ? ! Elolvadt 
volna, még mielőtt kézhez vesszük. A 
pénzromlás, mint valami lisztharmat, 
nehezedett rá gazdasági életünkre. Az 
anyagi gondok elébe vágtak a lelkiek
nek. A csodával határos művészet volt 
házta rtásunk mérlegét egyensulybán tar
tani. Minden számítás és terv felborult 
mindjárt a megszületés pillanatában. 
Igazán elmondhatjuk, hogy tisztán Isten 
kegyelmének köszönhetjük, hogy mind
össze 600 forint adóssággal sikerült 
megúsznunk ezt az esztendőt.

Gazdasági életünkben teljesen a hí
vek jóindulatára és áldozatkészségére 
voltunk utalva. De nem az egész gyüle
kezetnek, hanem csak egy kevés töre
dékének jóindulatára. Mert a bombá
zások elől vidékre költözöttek közül 
sokan még nem tértek vissza s akik 
igen, azoknak nem tudtuk a lakcímét. 
Még mindig nélkülözzük a foglyokat, 

-az elhurcoltakat. Odaveszett deportált 
hitsorsosaink színe-java. Akik itthon 
maradtak, azok közül sokan többször 
is változtatták lakásukat, az újonnan 
ide költözötteket pedig nem ismertük.

Adót nem lehetett kivetni, mert senkinek 
keresetét nem ismertük. A város is 
megvonta a hagyományosan juttatott 
segélyt. Ilyen zilált viszonyok között 
nem lehetett tervszerű, céltudatos gaz
dálkodást folytatni.

Ezt a zűrzavart csak fokozta a vallás- 
tanitás rendszertelensége. Az uj iskola
típus még nem forrta ki magát. Az isko
lák ebben az évben szivároghattak visz- 
sza a saját épületükbe. Ez a költözkö
dés, hurcolkodás és rendezkedés, tisz
togatás sok időt vett igénybe, tanrend
változást, uj, meg uj órabeosztást, át
csoportosítást vont maga után, úgy, hogy 
a gyermekek révén sem vehettük és 
tarthattuk fenn a szülőkkel a rendes 
kapcsolatot, érintkezést. Igen! Ez az 
esztendő döbbentett rá bennünket arra, 
hogy milyen érzékenyen sújtotta egy
házunkat a háború.

De a káros hatás mellett a gyógyu
lás jelei is mutatkoztak. Templomaink 
megrongálódtak ugyan és erősen rászo
rulnak már a tatarozásra, de vonzere
jüket megtartották. Istentiszteleteinket 
zavartalanul megtarthattuk. És ezeknek 
látogatottsága fokról-fokra növekedett. 
Csak a hétköznapra eső Vizkereszt ün
nepe nem tud polgárjogot szerezni és a 
délutáni könyörgések voltak néptelenek 
és zsugorodtak olykor-olykor „csendes 
misévé". (Városi ember a vasárnap dél
utánt magának tartja fenn, vagy csa
ládjának szenteli.) Még vallásos estét 
is tudtunk tartani úgy az anya-, mint 
a fiókegyházban.

Az egyesületek élete is eleven volt. 
Mindkét cserkészcsapatunk  megtartotta 
heti összejövetelét, sajnos, azonban a



táborozás ebben az esztendőben is elma
radt. De minden reményünk megvan 
hozzá, hogy 1947 már nem lesz olyan 
mostoha hozzájuk.

Ifjúsági Lutherszövetségünk is szépen 
dolgozott. Hetenként kétszer jött össze: 
szerdán este és vasárnap délután. A 
szerdai összejövetelen vendégszónokok 
tartanak előadást időszerű kérdések
ről. Ezenkívül rendeztek több műsoros 
előadást és ami a legörvendetesebb, 
megalakították az énekkart, amely az 
istentiszteleteken szépen szerepelt. Az 
ifjúság többször vendégül látta a rá
kospalotai ifjúságot s a látogatást vi
szonozta. Az eleven élet vonzza ifjain- 
kat és leányainkat, úgyhogy a tagok 
száma állandóan növekszik.

Az ifjúság keretében újra megala
kult a Diákszövetség, mely egy műso
ros előadást tartott szép erkölcsi és 
anyagi sikerrel.

A diakonissza testvér buzgólkodása 
következtében megnyílt a  vasárn ap i 
iskola. (Nálunk mindennek újra kell 
életre kelni.) Egyelőre csak a kicsi
nyek jönnek 25—40-en, de bizonyos, 
hogy hamarosan a régi nagyságává 
izmosodik. A gyermek szereti az evan
géliumot.

Nöegy leiünknek  sok tennivalói a akadt 
ebben az évben. Elsősorban erősen 
igénybe vette a külföldi segélyakció. 
Nagy buzgósággal feküdt bele ebbe az 
akcióba, de sajnos, lelkes munkássá
gának alig lett valami eredménye. A 
schweizi gyermeküdültetés pl., amely 
leginkább érdekelte a szülőket, telje
sen csődött mondott. Csak karácsony 
felé küldhettünk be 5 gyermeket s 
azokat is visszautasították. Most 3 van 
soron. Hogy mi lesz a sorsuk, még 
nem tudjuk. A cukorból is olyan keve
set kaptunk, hogy időről-időre kényte
lenek voltunk az adagokat csökken
teni, csakhogy minden igénylőnek jut
tathassunk valamit. Felszólításra beje
lentettük a 60 éven felüliek névsorát

ruhasegélyre. Semmit nem kaptunk. 
Ugyanígy adtunk be egy jegyzéket, 
mintegy 400 igénylőről, a városházán 
Unrra ruhasegélyért. Ezt azzal vették 
át, hogy névre szóló meghívót külde
nek azoknak, akiket segélyre érdeme
sítenek közülük. Tehát nem az egy
házon keresztül, illetőleg a nőegylet 
utján, hanem közvetlenül kézbesítik a 
segélyt. Az eredmény még ismeretlen 
előttünk. Nőegyletünk minden követ 
megmozgatott a népkonyha felállításá
ért. Teljesen eredménytelenül.

De azért nem maradtunk egészen 
üres kézzel. Kaptunk, a már említett 
cukron kívül, karácsonyra sok konzer- 
vet, margarint, cukrot, egynéhány ru
hadarabot : Svédországból, Vajta Vil
mos lelkész, volt segédlelkészünk ut
ján, két csomagot, és kaptunk 150 do
boz tejkonzervet az egy éven alóli 
csecsemők részére. Az utóbbit azon
ban kevesen vették át, mert akkor 
már rendes tejet lehetett beszerezni. 
Ezeket a megmaradt tej konzerveket és 
a többi felsorolt élelmiszert és ruha
neműt osztotta ki a nőegylet a kará- 
csonyfaünnepélyen 132 csomagban a 
szegények között, megtoldva a hívek 
morzsaadományával és azokkal a ru
hákkal és cipőkkel, amelyek megma
radtak abból a boldog időből, amikor 
ujruhát, ujcipőt százával osztottunk. 
A segély, amit a nőegylet a kará
csonyfaünnepen kiosztott, a pénzjutta
tással együtt 6000 forintot tesz ki.

Bizonyos, hogy a külföldi segéllyel 
kapcsolatos fáradozás sok kellemetlen
séggel, bosszúsággal és csalódással 
járt, de volt egy nagy áldása, ami bő
ségesen kárpótolt minden asszonykát 
a sok kudarcért. Ez az áldás az, hogy 
öregeket, gyermekeket, szegényeket, 
minden segélyre szorulót és jelentke
zőt felkerestek otthonukban s ha se
gélyt nem is adhattak nekik, de átad
ták a szeretet üzenetét, éreztették ve
lük a szeretet melegét és azt, hogy az



egyház törődik velük, gondol rájuk. 
És áldás az, hogy a látogatás követ
keztében sokan újra megtalálták a 
templomhoz vezető utat és szorgalma
san járják azt mindmáig.

A nőegylet a vallásos esttel kapcso
latos szeretetvendégségnek és a gon
dosan előkészített és megrendezett 
karácsonyi vásárnak bevételéből fe 
dezte jótékonysági kiadásait. — A 
fiókegyház nőegylete még mindig nem 
heverte ki a háborúnak azt a kegyet
len csapását, hogy minden felszerelését 
elrabolták s működésének szintere, a 
templom alatti gyülekezeti terem, hasz
navehetetlen. Ez utóbbit rendbehozni 
a mostani évnek lesz feladata.

Egyesületeink összejöveteleiket ének
kel, irásmagyarázattal és imával kezd
ték. A felnőtteknek a diakonisszatest
vér tartott bibliaórát hetenként egyszer.

•Közigazgatásilag két közgyűlést és 
tizenhárom presbiteri gyűlést tartot
tunk. Feltűnő, hogy a presbiteri gyű
lések nép telenek voltak ebben az év
ben. Tudott dolog, hogy a gyűléseket 
rögzített időben, a hó második vasár
napján tartjuk az istentisztelet után. 
Ezt előzőleg és aznap hirdetjük a szó
székről, de a presbiterek, bár ott van
nak a templomban, csak egynéhányan 
maradnak vissza, a többi elmegy haza. 
Érthetetlen magatartás. K érem  a'pres
bitereket, törődjenek kom olyabban  az 
egyház ügyeivel, annyival inkább, 
m ert a  presbitérium  legutóbbi h atá 
rozata  értelm ében a  névsorból töröln i 
leszünk kötelesek azt a  presbitert, a k i  
h árom  egym ásután következő gyűlés
rő l indokolatlanu l e lm arad . A fiók- 
egyházban a presbiteri gyűlés a hó 
első vasárnapján van.

1946-ban végre annyira konszolidáló
dott a polgári helyzet, hogy megtart
hatták az első összeírást. Ezek felhasz
nálásával megállapítottuk, hogy az 
anyaegyházban nem egészen 2000 adó
köteles hívünk van. Tehát 600-zal ke

vesebb, mint a múltban. Ez lélekszám- 
ban súlyos veszteséget jelent egyhá
zunkra. Adózás szempontjából viszont 
lényeges javulás állott be, mert lénye
gesen javult a munkásság fizetése. A 
mi egyházunk pedig muokásegyház. A 
változást példával világítom meg. A 
múltban az adófizetők kétharmada 
tartozott a legkisebb adótétel csoport
jába s ebből legalább 1000 semmit 
sem tudott fizetni. Most ugyanazon adó
kulcs alkalmazása mellett a legkisebb 
adótétel a háromszorosára emelkedett. 
Ez az alsófokon nagy eltolódást jelent. 
A felsőfokon azonban nincs változás. 
A fizetés tehát demokratizálódott. (A 
drágaság azonban nem.)

Az adókivetés m értékére von atkozó
lag  — minthogy a közgyűlés a régi adó
kulcsot fogadta el, — közlöm , hogy az 
1947-dik évben m indenkitől a  család fő  
havi keresetének 10—12°/o-át kérjük  
évi adó  címén. Aki sérelmesnek tartja, 
jelentkezzen a lelkészi hivatalban. De 
szeretettel kérünk mindenkit, hogy egy
házunk súlyos helyzetére való tekin
tettel fogadja el és támogassa gyüle
kezetünket.

A fiókegyházban  még nem kaptuk 
mind kézhez az összeirólapokat, de
az adókulcs, a  legnagyobb valószínű
ség szerint, ugyanaz lesz, m int az 
anyaegyházban.
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Lélekszám: aeh. 2800—3000, feh. és sz.
400—450.

Adományok aug. 1-től: 14357.— írt.
Ebből: adó 9209.— ír t ; eh. céljaira
1407.— ír t ; persely 2015.— ír t ; mor
zsa 835.— írt. és ilsz. 891.— Irt.
Tatarozás. A fiókegyház a templom 

ajtóit és ablakait csináltatta meg, ami 
cca 600 frt-ba került.

Terv. Az agyaegyház a templomot és 
a paplakot, a fiókegyház a gyülekezeti 
termet szándékozik rendbehozni 1947- 
ben. Erre a célra kérjük a hívek meg
értő támogatását. Tájékoztatásul köz
löm, hogy m inden hívünktől legalább  
évi ad ó ján ak  az egyszeresét kérjü k a d o 
m ány címén. Ezen a téren elsősorban 
a magunk erejére vagyunk utalva, de 
persze megpróbálkozunk külső segély 
biztosításával is. Az adományokat nyug
tázzuk (pénzbeszedő, vagy lelkészi hi
vatal !!) és a szószékről hirdetjük.

Előzetes jelentés.
' a j  iijusagi egyesufetunK leöruar ii-áii 

este ö órakor m űsoros előadást rendez 
a gyülekezeti teremben.

b) Nőegyletünk február 9-én, vasár
nap este 6 órakor m űsoros szeretetven- 
dégséget ad a gyülekezeti teremben, 
amelyen dr. Kékén András bpi lelkész 
beszél. Teajegy ára 2 frt. A farsangi 
fánkot a nőegylet tagjai adják.

c) Az Ilsz. február 19-ével, hamvazó 
szerdával kezdődőleg minden szerdán 
este 6 órakor böjti áh ítatot rendez a 
templomban. Igét hirdetnek: Scholtz 
László, Dezséri László, Váradi Lajos és 
Nagybocskai Vilmos bpi lelkészek.

d) Március 24-ével kezdődőleg evan
gelizációs hetet rendezünk, amikor min
dennap este 6 órakor Kemény Lajos 
bpi főesperes hirdeti az igét a templom-
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Adományainkkal tegyük lehetővé 
Értesítőnk állandó megjelenését! 
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bán. Ez az evangelizáció virágvasár
napján este 6 órakor kezdődő vallásos 
esttel és utána szeretetvendégséggel 
nyer befejezést.

A kisérő műsort mindenik esetben 
az Ilsz. adja.

e) Március 23-án a fiókegyház  temp
lomában tartunk böjti vallásos össze
jövetelt.

f) Végül az egész ünnepi sorozat befe
jezéséül nagycsütörtökön este 6 órakor 
megtartjuk az anyaegyház templomában 
a szokásos u rvacsorai istentiszteletet, 
liturgiával.

Ezekre az áldott alkalmakra szere
tettel hívom minden hívünket.

Hálás köszönetét mondok mindenki
nek, aki imájával, adományaival, temp
lomlátogatásával és bármilyen szolgá
latával építette egyházunkat.

Isten áldása legyen hazánkon és gyü
lekezeteinken.

,,Grafika" (Holl Béla) Újpest. — Telefon : 292-122.

Értesítőnk megjelenése az élet meg
indulását jelenti. Fogadjátok szeretettel. 
Támogassátok filléreitekkel.

Értesítőnk legközelebbi száma lius- 
vétra jelenik meg.

Újpest, 1946. december 31.
M E Z E I JÓ Z S E Fev. lelkész
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Felelős szerkesztő és kiadó : Mezei József.


