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Előszó

Győr városának peremkerülete a várostól nyugatra fekvő rész, 
amely jellegében teljesen eltér a megyeszékhely városias részétől. 
Ez a különbség a világháború előtt még szembetűnőbb volt, ami 
egyházi szempontból is kinyilvánult. A városrész nevei híven tükrö
zik ezt a különbséget és a történelmi idők változását is. Nevezték 
Gyepszélnek, Laposnak, Mákos-dűlőnek, Trianon telepnek, Göm
bös telepnek, Gorkij városnak. Egyházi részről azonban mindig gon
doskodtak az itt élők lelkipásztori ellátásáról. Kiemelkedő esemény 
volt mikor 1913-ban Az Isteni Megváltó Leányai nővérek vezetésé
vel zárda és iskola létesült a Mákos-dűlőn. Vasárnap szentmise volt 
az iskola folyosóján, és ezt az un. kápolnát a Magyarok Nagyasszo
nya tiszteletére szentelték fel. Tekintettel arra, hogy a telepen a sze
gényebb népréteg lakott, a szegények védasszonyáról, Szent Erzsé
bet nevet kapta a telep és Dr. Közi Horváth József szemináriumi 
prefektus úrnak az érdeme, hogy itt intenzívebb hitélet alakult ki és 
a kultúrházban voltak a szentmisék. Az intézményes lelkipásztori 
munka Gálos József működésével kezdődött, aki megbízást kapott 
a lelkészség megszervezésére. Odaadó munkája eredményt hozott 
és virágzó hitélet alakult ki a városrészben. Hősies kora volt ez az 
egykori telepnek, amelyet már akkor hivatalosan is Szent Erzsébet 
lelkészségnek neveztek. Zsebedics József kanonok, Győr-szigeti 
plébános úr méltón mutatja be az ő személyét, mint aki ebben a 
hősies munkában kiemelkedő szerepet töltött be és méltó emléket 
állít tanulmányában személyének.

A városrész története az ő kényszerű eltávolításával nem feje
ződött be. Zsebedics Józsefet köszönet illeti a tanulmány meg
írásáért, de örülnék neki, ha a városrész és lelkészség további 
történetét is megírná.

Győr, 2006. június 12. Dr. Bóna László 
ált. püspöki helynök



A Szent Erzsébet lelkészség kialakulása

I. Az újvárosi plébánia peremén

2003. esztendejének második felében kaptam kinevezést Győr- 
Sziget plébániára. Ekkor megyésfőpásztorom oldalágosan rám 
bízta a Győr-Újváros plébánia vezetését. A Szent Erzsébet lel
készség irányításával pedig Szalai Gábor főiskolai lelkészt bízta 
meg. Ez egy új helyzetet hozott létre a Rába és a Duna közének 
lelkipásztori ellátásában. Nehéz volt az új helyzetet elfogadni. 
Sokszor kerestek fel a szigeti plébánián, mint újvárosi plébánost 
különböző kérdésekben. Hol lakik kérdeztem, többféle választ 
kaptam: Gyöpszél, a Mákos-dűlőben, Gorkij városban, a Tele
pen stb. Egy idős, volt újvárosi kereskedő, aki a köz- temetőnél 
szolgál (Molnár István 70 éves, Újváros -  Gyepszél u. 10.) ma
gyarázta el nekem: miért nevezik Gyepszélnek -  mert a tavakat 
szegélyező gyep szélén fekszik.

Gyepszél 2006.
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Mákos-dűlőnek, mert sok mák termett ott, ahol a zárda épült; 
Beccésnek, földművesek laktak ott, akik állattenyésztéssel is fog
lalkoztak és tejet árulta; Laposnak, mert a végén a cigányok kuny
hói voltak egészen a Rábca töltésig, sőt abba beleépítve; Trianon 
telepnek, nagyon sok szegény ember lakott ott; Erzsébetnek, mert 
Szent Erzsébet lett a kápolna védőszentje; Gorkij városnak, a 
kommunisták adták ezt a nevet.

A volt Lapos 2006-ban

Sajnos az újvárosi plébánián egy kevéske rendezetlen irattárt 
találtam, a meglévő anyakönyveket megpróbálom rendezni. Jön
nek a kutatók, az érdeklődők, nekik is kell valamit mondani. Az 
emberekkel beszélgetve, majd több forrást és lejegyzést átolvas
va, elhatároztam azt, megpróbálom megírni addig ezen rész tör
ténetét, míg az újvárosi plébániához tartozott. Még hozzáteszem 
az első lelkész munkásságát, akit nagyon jól ismertem, buzgósá- 
gáról és keménységéről.
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Újváros, Győr városának szerves része, melyet északról a Ber
csényi liget (a régi Rábca-meder) keletről és délről a Rába folyó, 
nyugatról pedig Ikrény község határol. [1]

Második benépesülése a török kiűzése után történik. Rajta ke
resztül megy át a Bécset Győrrel összekötő útvonal, mellette épül
nek ki az első házak. A plébánia falán elhelyezett tábla jelzi 131 
km. Bécs és Budapest. A nagyszámú kereskedő, iparos és ven
déglős telepedett ide, valamint a hajóforgalom következtében 
rohamosan fejlődik. Külterülete volt a Cigánylapos (szegkovács
ok) [2] és Majrok (földművesek és állattartók). Később a város
rész nyugati végénél a mai Nép utca és a Liget utca között elterü
lő térségben épül ki a Gorkijváros. Először néhány kis ház épül, 
majd hatósági engedély nélkül az idetelepedett lakosság 
„kalálkában” hajlékot épít magának. [3]

Ekkor a város az új településen szabályokat alkot a rend ked
véért és maga is segíti a települőket. Ezt a köznyelv „Trianoni 
telep”, majd „Gömbös” telepnek nevezi el, amíg hivatalosan az 
Erzsébet telep nevet kapja. Ma Gorkijváros a neve. [4]

A terület megnövekszik a Rábca elterelésével (1910), annak 
volt medrének és árterületének lassú beépítésével a töltésig. így 
alakul ki a Bercsényi liget hosszú utcája is, kertes házakkal az új 
Rábcáig. Ezek a 100 szám utáni házak.

A győri megyéspüspöknek és az újvárosi plébánosnak Barilich 
Lőrincnek már a kezdetektől meg kellett szervezni ezen terület 
lelkipásztori ellátását. Az első terület a Mákos-dülő telep, ahol 
zárdaiskola épül 1913-ban. [5] Itt telepednek le az Isteni Meg
váltó Leányai (szürkék) és elkezdik áldásos munkájukat. „A 
Mákos-dűlőn vagy köznyelven Cigánylaposon augusztus 24-én 
avatta fel a püspök az új iskolát, amely díszére válhatna bárme
lyik városrésznek. Barilich Lőrinc kitartó buzgalmát dicséri. A 
gyári munkások gyermekei látogatják ezt az iskolát. Az I: és II.
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osztályban fiúgyermekeket is tanítanak, a többi osztályban a le
ánygyermekeket, az ismétlő iskolásokat is.” -  olvashatjuk Ribai 
Ilona kéziratos feljegyzésében a 130. oldalon.

Az iskola körül lakóházak épülnek. Az itt lakó emberek a zár
dába járnak misére. Ekkor az iskola folyosót lezáró kápolna ajtaját 
nyitva hagyják, a mise hallgatók a folyosón helyezkednek el. Ez a 
kápolna a Magyarok Nagyasszony tiszteletére lett szentelve. [6]

A volt zárdaiskola 2006.

Második terület lesz a Trianon újabb néven Szent Erzsébet
telep vallási életének megszervezése, amely rohamosan népesül 
be. Itt meg kell említeni Dr. Közi Horváth Józsefet, aki a győri 
papnevelő intézet prefektusa 1931-35-ig. Ő lett ezen időben a na
gyon szegény és elesett emberek apostola. Mint az egyház szociá
lis tanításával foglalkozó pap sokat tett értük. Felhasználva a bein
duló un. Oncsa segélyeket főleg a házépítéseknél (Esze Tamás utca).
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Sok időt tölt közöttük, beszélget velük és biztatja őket. A 
főiskola kispapjai sokszor kimennek vele a telepre és bemutat
ja  nekik. A nyári hónapokban a Papnevelő Intézetben országos 
tanfolyam indul az egyes egyházmegyék kispapjainak. Nekik 
is megmutatja ezen fejlődő telepet. „Öröm volt látni a különbö
ző színű reverendában látogató kispapokat” -  mondja el főtisz
telendő Érsek Sándor nyugdíjas atya. [7] A telepiek nagyon ra
gaszkodnak Közi Horváth személyéhez, amikor 1935-ben 
Bácsán mondja új miséjét Fekete Péter volt növendéke, szinte 
prosecióban jönnek ide gyalog vagy biciklivel, hiszen az ünne
pi szónok az ő jótevőjük. [8]

II. Kultúrház -  Templom

Szóbeli közlések alapján írom: egy magtárhelyiségből Kul- 
túrházat alakítanak ki, itt alkalmanként az újvárosi káplánok 
misét mondanak. Bedy Vince könyvének V. kötetében az 
55. oldalon ezt írja: „A nem szerencsés település ideiglenes 
jellegű ugyan, de a szegény lakosságnak valláserkölcsi gon
dozására közadakozásból kis kápolnát építettek, melyben már 
istentiszteletet is végeznek. Ez a városrész zömétől elég távol 
eső két telep a plébánia gondjait erősen megnövelte. (1939) 
Az 1940-es papi névtár a 25. oldalon egy mondatban jelzi a 
kápolna meglétét. [9]

Jól besegít ezen lelkipásztori munkába a „Nagy ház”, amit a 
város épít ide a Gyepszél út 60 szám alá 1938-ban. Ezt a beindu
ló háború alatt sok mindenre használják. Majd a város vezetősé
ge felszólítja a nemrégiben Újvárosba telepített szervitákat, hogy 
óvodájukat és iskola-napközijüket helyezzék át ezen „embersé
gesebb körülmények közé”.

Ezen házban már bölcsödét is nyitnak. [10] Itt lesz majd a la
kóhelye a Telep első lelkészének.

8



Zsebedics József

A „Nagy Ház” 2006-ban

III. Az első lelkész kinevezése

A plébános Lukács Dezső és a város kérésére (egyik kegyúr ő 
volt) a káptalani helynök Pokomy Miklós 1945 őszén kihelye
zett káplánt nevez ki a lövői születésű nádorvárosi segédlelkész 
Gálos József személyében. Megbízza őt az önálló lelkészség 
megszervezésével. [11] Lakása a Gyepszél 60. sz. alatti un. nép
ház első emeletén lesz.

Az ifjú lelkész nagy energiával rendelkező fiatal pap, aki KIOE 
megyei titkára is, megkezdi apostoli munkáját a Telepen. Az öre
gek elmondják: jó szervező, kiváló hitoktató, jó szónok, azonnal 
megnyeri az embereket. A fizikai munkában is példamutatóan részt 
vesz. Kerékpárjával Újvároson keresztül gyorsan beteker a város
ba, integet az embereknek, mindenkinek köszön és megszólítja
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őket. A zárdaiskolában is ő tanítja a hittant, neve mint az iskola 
igazgatója olvasható a régi bizonyítványokban. Sok ministráns, 
nagy számú templomi énekese van, hiszen ő maga tanítja be 
őket. Elmesélik: jól játszik a harmóniumon, felugrik mellőle és 
már vezényli a kórust. Az idősek ma is igen nagy szeretettel 
emlegetik, ő volt a krisztusi pásztor közöttünk mondják róla.

Az 1947-es papi névtárban a 24. oldalon ez olvasható: Ecclesiae 
curatialis vicem gerit capella ad. S. Elisabet (184 m2). A leírás 
kápolnának nevezi. [12] Az 1985-ösben pedig ezt olvashatjuk: 
Templom titulusa: Árpádházi Szent Erzsébet, alapterülete: 160 m2 
épült 1934-ben kultúrháznak, 1947 óta templom. [13]

Megtörténik az iskolák és óvodák államosítása 1948. június 
16-án. Ekkor megszűnik a plébános iskolai beosztása, az Isteni 
Megváltó Leányait elűzik a zárdából (Mákos-dűlő) az iskolát ál
lami tanítók veszik át. Csupán egy kedvesnővér marad a rendből 
Hás Mária Eberharda nővér, aki templomot takarítja és a plébá
nia háztartását vezeti.

Az óvodából is kiűzik a lelkészt, felmondanak a szervita nővé
reknek. Egyik kedvesnővér visszamegy a kolostorba, helyébe egy 
képesítés nélküli világi óvónő lép és ő veszi át ennek vezetését. [14]

Hol lakjon a lelkész? Nagy problémája ez Erzsébet telepnek. 
Szinte fillérekből gyűjtik össze a pénzt és egy kis házat vásárol
nak a Gyepszél út 88 szám alatt. A lelkész itt fog lakni, eléggé 
szegényes körülmények között, ez a kis plébániaház kiszolgálja 
a papokat egészen a megszűnéséig.

Gálos József nagy szívóssággal átszervez mindent, az élet 
megy tovább, hiszen az emberek szeretik és becsülik, ragasz
kodnak hozzá.

Nagyon sok a hittanos. Rengeteg az elsőáldozó. Összegyűjti 
az iskolásfiúkat, ezekkel focizik a Gyöpszélen a bánya mellett -  
meséli Kákics István volt tanítványa. Ő a bíró erős síppal, aki
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rondán beszél vagy káromkodik kiállítja. így aztán nagyon vi
gyáztunk a beszédünkre, alig vártuk, hogy visszaengedjen.

Elsőáldozó fiuk 1951-ben

Elsőáldozó leányok 1951-ben
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Megkezdődik a kommunista párt aknamunkája: munkahelyek, 
vezetőbeosztások, közélet és a hittan üldözése. Ezek mind-mind 
új és új kihívás a lelkipásztor számára. Az új eszme jó talajra 
talál a szegény és gyökémélküli emberek között. Őket könnyű 
beoltani, megfertőzni, az egyháztól elszakítani, sőt vele szembe
állítani. A lelkész harcol, küszködik, aztán őt is ellehetetlenítik. 
A nagy tisztogatásban ő is áthelyezést kap 1952-ben, Beledre 
kerül káplánnak, majd plébános lesz.

IV. A jó pásztor indul tovább

1958-ban Répceszemerére kerül. Kapuvárról, mint káplán 
Horváth Ferenc társammal 1968 után többször meglátogattam, 
jó  volt elbeszélgetni vele. Nem veszítette el fizikai erejét, 65 
éves korában még lekaszálta a plébánia kertjét, egyszer ezen 
munkában találtam. Néha leültünk az udvaron, két kedves
nővér testvére segített neki a plébánián és a templomban -  
ilyenkor nagy energiával mesél a telepi éveiről. Sok kedves, 
megragadó, de harcos történeteket mondott. Aztán megállt, 
legyintett egyet a jobb kezével, tudod ez mind elm últ... 
megöregedtem, felállt és búcsúztunk. Ilyenkor kemény lövei 
tekintetével rám nézett, előttem vannak a szúrós szemei, me
lyek nagy lelki tisztaságáról is tanúskodtak. Aztán kezet nyúj
tott és indultam. 1982-ben még vállalkozik a szülőfaluja mel
letti kis plébánia Völcsej ellátására. Itt paptársaimmal több
ször meglátogattuk. Itt találkoznak vele volt kedves tanítvá
nyai 1996. november 9-én.

1998-ban nyugalomba vonul, a Győri Papi Otthonba költö
zik. Bár fizikailag megtörődött, lelkileg és szellemileg nagyon 
sokáig friss marad. Előimádkozza a rózsafüzért, vezeti a szent
misét. Nagyon sokat olvas, főleg szépirodalmi könyveket -  
meséli róla Horváth Dóri Imre apát úr a papi otthonban. Majd
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Az egykori tanítványok

fokozatosan leépül. Készül a gyémántmiséjére, már a szent
képet is kinyomtatja: 1941. augusztus 31. -  2001. augusztus 
31. Hála legyen az Istennek! -  íratja rá. A legfőbb pásztor 
azonban másképpen rendelkezik, behívja örök országába 2001. 
július 13-án. A Székesegyházban ravatalozzák fel, itt gyász
misét mondanak érte, majd temetésre szülőfalujába szállítják. 
Itt pihen szülei és rokonsága társaságában és várja a dicsősé
ges feltámadást.

A püspöki körlevél így emlékezik meg róla a 28. oldalon: 
Gálos József tb. esperes, ny. plébános életének 83. papi szol
gálatának 60. évében rövid idővel gyémántmiséje előtt, jú li
us 13-án a betegek kenetével megerősítve a győri Papi Ott
honban csendben elpihent az Úrban. Istenben boldogult oltár
testvérünket boldog Vilmos püspök, vértanú szentelte pappá

13



A Szent Erzsébet lelkészség kialakulása

1941-ben. Felszentelése után előbb Szőnyben volt segédlelkész, 
majd Budapesten KIOE katolikus ifjúsági szervezetnél műkö
dött. A háború után arra kapott megbízatást, hogy Győr perem
városában szervezze meg a lelkészséget. Ennek a feladatnak 
nagy odaadással eleget is tett és megalakította a Szent Erzsébet 
Lelkészséget. Nagyon szerény körülmények között kellett mű
ködnie, de épületet is szerzett a plébánia részére. Működése 
alatt virágzó hitélet bontakozott ki ebben a városrészben. Ered
ményes munkája miatt azonban külső kényszer miatt el kellett 
hagynia híveit és előbb Beledben volt segédlelkész, majd né
hány évig plébános, azután pedig Répceszemerére került, ahol 
negyed századig működött. Képessége és felkészültsége alkal
massá tette volna arra, hogy nagyobb helyen kamatoztassa Is
tentől kapott szellemi képességeit, azonban ezen az állomáshe
lyen is töretlen lélekkel és buzgósággal látta el a rábízottak szol
gálatát. Amikor arra lehetőség nyílt, főpásztor esperesi címmel 
ismerte el eredményes munkáját. Korban előrehaladva nem kérte 
nyugdíjazását, hanem elvállalta a kis lélekszámú Völcsej ellá
tását, hogy mindvégig a hívek szolgálatára lehessen. Amikor 
egészsége végleg meggyengült, akkor vonult be a Papi Otthon
ba és ott élte napjait imádságos lelkülettel. Örvendező és hála
telt lélekkel készült gyémánt miséjének bemutatására. A jó  Is
ten azonban előbb magához szólította. Végrendeletében azt kéri 
a jó Istentől, hogy az örökkévalóságban találkozhasson azok
kal, akiket Isten reábízott és hibájából, mulasztásából senki se 
hiányozzék közülük. Bizton remélhetjük, hogy ez a kérése meg 
is valósul. Hamvasztás előtti beszentelése a győri Bazilikában 
volt, július 19-én, majd július 25-én, hamvait a lövői temetőbe 
helyeztük a szülei sírjába. Volt hívei és Oltártestvérei szeretet
tel kísérték el utolsó földi útjára.

Lajos püspök
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Bányató a focipálya helyén 2006.

Források:

1. Újvárosi krónika. Győr 2001. 6. oldal
2. Újvárosi krónika Győr és környéke 1789-ből (térkép részlet)
3. A győri vár átalakításakor a felesleges téglát elvihették az 

emberek az építkezéseikhez, innét a telepiek nagyon sokat 
hoztak és beépítették kicsi házaikba. Ezeket a házakat már 
lebontották, de díszítő elemként az évszámos téglákat az 
újakban is elhelyezték. (K.P.) Ezeken 500,600, sőt 700 éves 
beírások még ma is láthatók.

4. Újvárosi Krónika. 10 és 11. o.
5. IML kedvesnővérek története -  kézirat -  130. o.
6. Dr. Bedi Vince: Győr Egyházmegye múltjából V. szám. Győr 

1939. 55. o.
7. Érsek Sándor c. kanonok ny. plébános szóbeli közlése -  Papi 

Otthon 2005.
8. Érsek Sándor. Szóbeli közlése.
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9. Papi névtár 1940. 25. o. és 1943. 33. o.
10. Pongrácz Imréné közlése „kézirat” (Gyöpszéli óvodában) 

Részlet: Szervita nővérek győri történetéből, (kézirat)
11. Püspöki Körlevél 1945. 48. o.
12. Papi névtár 1947. 24. o.
13. Papi névtár 1985. 43. o.
14. Pongrácz Imréné (közlése, kézirat)

A három jótevő

Barilich Lőrinc Lukáts Dezső Gálos József
1909-1939 1939-1950 1945-1952

Lelkészek: (Szalai Gábor közlése alapján)

1. Gálos József 1945-1952
2. Németh (Kiss) Kálmán 1952-1958
3. Horváth Tibor 1958-1958
4. Balázs (Bauer Károly) 1958-1964
5. Árky Zoltán 1964-1981
6. Ámics László 1981-1988
7. Dr. Nagy József újvárosi plébános 1988-1994
8. Dr. Schmatovich János

Sziget-újvárosi plébános 1994-2000
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9. Haller László helyőrségi lelkész 2000-2001
10. Szalai Gábor káplán, Szent Imre 2001-2002
11. Haller László helyőrségi lelkész 2002-2003
12. Szalai Gábor egyetemi lelkész 2003

V. Templom 60 év múlva (1945-2005)

Munkálatok megkezdődnek

2004. március táján felmerült a gondolat, hogy a templomunk 
padlásán meglévő két harangot valamilyen formában megszó
laltatásra „késztessük”. Mivel azonban a Szent Erzsébet temp
lomnak eddig tornya nem volt az egyházközség képviselőtestü
lete, lelkipásztorával egyetértésben elhatározta, hogy egy kisebb 
huszár tornyot építtet a tetőre.
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Szaláczy Gábor építészmérnök, egyetemi tanár felajánlásból 
elvállalta, hogy megtervezi a templom kis tornyocskáját. Azon
ban a tervezési folyamat végére egy szinte új templom képe 
született meg a tervrajzokon. A tervek alapján a 2005 késő ta
vaszán már megvalósulóban voltak az átalakulás folyamatai. 
Elkészült a 16 m. magas torony, ahol a két harang lakást kapott. 
Kialakítottunk egy kórust, sekrestyét, mellékhelyiségeket. Új 
helyre került -  a torony alá -  a templom bejárata. Az épület 
teljes külső és belső felületét felújították, az Isten háza új járó
lapot kapott. Renováltattuk a fő- és mellékoltárt. Egy tatai fafa
ragó művész és egy győri asztalos mester új keresztelő kutat, 
húsvéti gyertyatartót, miséző oltárt, ambót és papi széket ké
szített. A templom bejárata elé egy kovácsoltvas diszkapu ke
rült. Templomunk ünnepélyes megáldását 2005. július 25-én 
Dr. Pápai Lajos megyéspüspök végezte Szalai Gábor lelkipász
tor, Dr. Schmatovich János és Zsebedics József kanonokok je 
lenlétében. Még abban az évben új orgonával is gazdagodott 
templomunk. A elújítás utáni első búcsúünnepünket dr. Paskai 
László bíboros tartotta, mely után hetven hajléktalant vendé
gelt meg egyházközségünk.

Bízunk benne, hogy templomunk felújítását, átalakítását az 
egyházközség további lelki gyarapodása is kísérni fogja.

Tóth Károly 
a képviselő testület 

világi elnöke
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íme a kialakított csodálatos templom belső

A győri Szent Erzsébet templom képviselőtestületének 
névsora 2005. január 1.-től

Szálai Gábor lelkész

Világi elnök: Tóth Károly

Tagok: Csőre Gábomé 
Fias Dénes 
Horváth Lászlóné 
Horváth László 
Polnitzky Zsolt 
Radics János 
Reszkető Mihály 
Romanek Gyula
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VI. Visszaemlékezések

1. 1964-ben vettem részt ünnepi szentmisén a Szent Erzsébet 
templomban, az akkori ált. püspöki helynök Rozsáli Meny
hért mutatta be az a védőszent tiszteletére. A győri szeminári
um (Papnevelő Intézet) növendéke voltam akkor, mint 
ceremonáriust engedtek ki elöljáróim. A templomot megtöl
tötték a telepiek, buzgón énekeltek és imádkoztak. Megcso
dáltam Szent József hatalmas szobrát, a fehér meszelt falak 
kicsit hideggé tették a templomot. Az akkori lelkész Balázs 
Károly jól megszervezte az ünnepséget.

Szűz Mária és Szent József szobor
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2. 1978 őszén, mint Győr-Révfalu plébánosa viziteltem (kötele
ző látogatás) Arky Zoltán lelkésznél a Gyepszél utcai plébá
nián. A kis házikóban egyszerű körülmények között élt. Majd 
átmentünk a kicsi templomba, itt paposán betérdeltünk a pád
ba, egyet imádkoztunk, ő pedig bemutatta azt. Beszélt tervei
ről, mindig hozzátette „tudod ez a rész nagyon szegény, sok a 
vallástalan ember, az autonómia sem igen ad pénzt a fejlesz
tésre. Ekkor csodáltam meg a másik nagy szobrot, Szt. József 
jegyesét, a boldogságos Szüzet.

3. 2003-ban kerültem Győr-Szigetbe plébánosnak, oldalágosan 
ellátom a nagy templomot Újvárosban is. Mint szomszéd Szent 
Erzsébet ünnepén elmentem a szentmisére. Láttam a buzgó és 
nagyszámú közösséget és így gondolkodtam: 24 év nagy idő, 
sokat fejlődött a világ, benne a telep is. Az új fiatal lelkész jól 
összefogja a őket.

4. A további fejlődés már ismeretes, hiszen tanulmányom az V. 
fejezetben ezt is magába foglalja. Amikor a megáldási szer
tartáson részvettem, megcsodáltam az átalakított, modernizált 
templomot, ekkor a következő jutott az eszembe: A harcoló 
és küzdő Gálos József, a szerény Árky Zoltán már az égből 
nézik ezt a templomot és ünnepelnek velünk. Szent Erzsébet 
asszonyt kérik, segítse ezen közösséget, akikért valamikor ők 
is sokat dolgoztak.
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Utószó

Amikor elkezdtem foglalkozni Gyepszéllel, a Teleppel nem 
gondoltam, hogy ez az iromány lesz belőle. Kevéske pénzt nyer
tem a megyei pályázaton -  ez is kötelez, hogy írjak. Még na
gyon sokat kellene összegyűjteni a múltról, mely erőt és bizta
tást ad a jelenhez. Ezért is segítem és biztatom a fiatal kutató
kat. Hatalmas értékek rejtőznek még a levéltárakban, a plébá
niákon, és az öreg emberek fejében (emlékezetében). Az idő 
sürget, érzem saját életemben is.

Köszönet Dr. Bóna László helynök úrnak, aki mindig biztat 
az írásra. Szívesen segít, hiszen betöltött 50 éve vesz részt a 
püspökség munkájában. Dr. Simon József apát-kanonoknak, volt 
kapuvári káplánnak. A könyvbe behelyezett képekért Galavits 
Margit Judittá kedvesnővérnek, Kalmárné Marikának, valamint 
Horváth M iklósnénak és leányának. A szóbeli közlésekért 
Kőszegiéknek (Erzsébetnek és Pálnak). Természetesen a jó mun
kaközösségnek, akik mindig készségesen dolgoznak a gépnél: 
Tolnai Valériának, Pestiné Rácz Évának és férjének Szabolcs
nak. Nélkülük ez a munka nem jöhetett volna létre. A lelkész 
úrnak Szalai Gábornak, aki készségesen azonnal szállította az 
anyagot, amit kértem tőle. Háziaknak Szalkaiéknak, akik biz
tosították a nyugodt légkört az állandó munkához. Senkit sem 
szeretnék kifelejteni.

Köszönöm az égiek segítségét, amit mindig megtapasztalok, 
amikor belekezdek egy-egy írásba.

Szeretném, ha írásom meg lenne július hónap végére, ezzel 
is emlékezzünk Szent Erzsébet első lelkészére, Gálos Józsefre, 
aki öt esztendővel ezelőtt távozott közülünk és most készül égi 
vasmiséjére.
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Főoltár -  Szent Erzsébet asszony (felújítva 2006-ban) 
Pásztóné Veszprémi Olga elmondása alapján a Szent Erzsébet 

oltárkép egykoron az Újváros templom tulajdona volt, 
a Szent József mellékoltár falát díszítette.

x  V «

23



Tartalomjegyzék

Előszó................................................................................ 3

I. Az újvárosi plébánia peremén........................................4

II. Kultúrház -  Templom......................................................8

III. Az első lelkész kinevezése............................................. 9

IV. A jó pásztor indul tovább...............................................12

V. Templom 60 év m úlva.................................................  17

VI. Visszaemlékezések.......................................................20

U tószó .............................................................................22

* * 1) 616.15'  J




