
Örömteli eseményhez közeledünk! A tervek
szerint Virágvasárnaptól egészen más hang-
zás fogja kísérni az istentiszteleti énekeket.
Gyülekezetünknek talán már csak Kenyõ
Miklós énekes-kántor úr az egyetlen olyan
tagja, aki még hallhatta az utóbbi évtize-
dek során bútordarabbá leminõsült valami-
kori csodás hangszer, a mesterharmónium
hangját.

Rég dédelgetett terve volt a gyülekezet-
nek, hogy e hangszer ismét régi pompájá-

ban tündököljön és szóljon, vezetve a hála-
adás és bûnbánat gyönyörû dallamait. E tö-

rekvés eredménye egészen közelivé vált. Az
elmúlt napokban kipróbálhattam a mûszaki-
lag már kész, de még nem teljesen összesze-
relt hangszert. Bevallom, nem sikerült „szá-
razon megúsznom” – óriási élmény volt
(még a kis mûhelyben is) hallani eme orgo-
nával felérõ hangzást. Rögtön elképzeltem,
hogy majd hogy fog ez szólni a templom-
ban.  Higgyék el a testvérek, ezt a hangszert
ide, a mi templomunkba „találták ki”. Szin-
te biztos vagyok benne, hogy bármiféle erõ-
sítés nélkül megállja majd helyét, még tele
templom esetén is.

Csak hogy érthetõvé váljon: pár szót ír-
nék a hangszerrõl. Mesterharmónium. Ez
egy külön kategória a harmóniumok között.
Olyan hatalmas hangszert jelent, ami jóval
nagyobb, színgazdagabb és sokkal hango-
sabb (csakis jó értelemben) a normál harmó-
niumoknál. Létezik olyan is ezek között,
amelynek két manuálja (billentyûsora) is
van. A miénk nem ilyen nagy, de tökéletesen
elegendõ templomunkba. Stuttgartban ké-
szült a Schiedmayer cégnél. Jelenleg Tarnai
Endre mester és kollégája végzik az utolsó
simításokat. Következõ lapszámunkban
Tarnai Endre sokkal inkább szakmai (de 
közérthetõ) írása lesz olvasható.

Osváth Zoltán karnagy-kántor
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ADATOK A GYÜLEKEZET ANYAKÖNYVÉBÕL

Keresztelés:

2015. január 4.: Veigli Attila Dávid

Temetés:

2015. január 23.: Demény László
élt: 79 évet. 

2015. február 27.: Németh Elek
élt: 74 évet. 

Isten Szentlelkének vigasztaló
kegyelmét kérjük hátramaradott
szeretteik életére.

Meghívó

Tisztelettel és szeretettel hívjuk minden kedves testvérünket 
2015. március 29.-én, Virágvasárnapján, 9:30 órakor 

kezdõdõ hálaadó Istentiszteletre, 
ahol a gyülekezet közösségében ismét 

templomi használatba vesszük a teljesen felújított 

mesterharmóniumot!
Minden kedves testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk! 

Megújult templomunk 
mesterharmóniuma

Megújult templomunk 
mesterharmóniuma

Hálatelt szívvel köszönjük meg azoknak a
testvéreinknek, akik jószívû adakozóként le-
hetõvé tették templomunk mesterharmóniu-
mának felújítását, Kapási Sándorné testvé-
rünk és családja 148.000,- forintot, Czeitler
Márton karnagy úr 50.000,- forintot hozott

el, míg Mészáros János Elek elõadómûvész
jótékonysági hangversenyén a templomi kö-
zösségben 62.000,- forintnyi felajánlás érke-
zett e fontos cél megvalósulására. Istenünk
tegye gazdagon áldottá testvéreink életében,
közösségeinkben gyümölcsözõvé a jókedvû
adakozást! 
Egyedül Istené legyen a dicsõség! 

Hála és köszönet Hivatali óráink rendje: 
Hétfõ-Szerda: 15-17 óra.

Csütörtök: 15-18 óra. 
Egyeztetés lehetséges: 

Kiss Péter lelkipásztor: 30-559-61-26. 
Kiss Katalin lelkész: 30-428-5391


