
Vitéz Sándor méltatása 

 

Vitéz Sándor 1940. október 24-én született a Hunyad megyei Hosdáton, mint id. Vitéz 

Sándor és Amália egyetlen gyermeke. Gyermekkorában a családi otthon levegőjéből, a szülők 

templomos magatartásából már magába szívta az egyházhoz való ragaszkodást és hűséget. 

Édesapja hosszú évtizedekig a hosdáti egyház presbitere és harangozója is volt. 25 évvel 

ezelőtt, mikor édesapja meghal, átveszi helyét a 

presbitériumban, és megválasztják gondnoknak. 

Nemcsak ekkor érezte elkötelezettségét az 

egyház iránt, hiszen 1973-ban, mikor a templom 

nagyon rossz állapotban volt, összerepedeztek 

falai, ő volt az, aki az egész munkálatot 

levezette, és oroszlánrészét két kezével 

megcsinálta, mikor a belső vakolást elvégezte, 

sínekkel kötötte át a falakat, lebetonozta a 

templombelsőt. Később a férfibejárat előtt 

portikust emelt a temetési templomi istentisztelet 

nehéz helyzeteire. 

A templombelső felújításánál a kilencvenes években is mindig ott segédkezett a 

mester mellett. 1996-ban a torony újravakolásához fogott, és egyúttal az egész templomot újra 

színezte. Minden munkában, bárhol volt a baj, parókián legyen gond, vagy templomtetőn 

kelljen cserepet cserélni vagy megigazítani, azt macskaügyességgel csak ő végezte el. Ha 

kellett, lelkész helyett is pásztora volt a nyájnak, hiszen nemegyszer volt Hosdát büntetőhely 

nem megfelelően viselkedő lelkészek számára. Ha azok romboltak és a nyáj széledt, ő volt az, 

aki egyháza iránti felelőséggel megtalálta a helyes megoldást a gyülekezet összetartására.  

Sajnos egészségi állapota nem engedte, hogy ezt a munkát tovább végezze. Az elmúlt 

évtől több nehéz műtéten és járványos betegségen esett át, így a megfáradt munkás letette a 

gondnoki tisztséget. De ígérte, presbiterként tovább igyekszik munkálkodni, hiszen ő is látja 

mennyire szükség van egy ilyen kicsi közösségben minden áldozatra kész emberekre. A 

közössége igen értékeli tevékenységét, és hálával köszöni meg áldozatos munkáját. 

 Isten adjon neki és hitvestársának jutalmat minden fáradozásáért és jó cselekedetéért 

itt és mindörökké. 
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