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A feltámadás és jelenvalósága
Akik a keresztyénségtôl távol állnak, azok valószínûleg a fel- tekintünk, ott van az elmúlás, és az élet is. De „ne keressétek a
támadást érzik a mi hitünk egyik „legnehezebben emészthetô” holtak között az élôt! Nincsen itt, feltámadott!” Keressétek és
részének. Pedig ennek a hitnek a fókuszában éppen ilyen nehe- lássátok meg a feltámadást, és az életet!
zen belátható történések vannak, mint az Isten megtestesülése,
Az Úr azt mondja: „Lásd, én eléd adtam az életet és a jót,
a testté lett Isten kereszthalála és azt követô feltámadása. A ke- de a halált, és a rosszat is!” (5Móz 30,15) De melyiknek a
resztyén ünnepekhez kapcsolódó népszokásoknak talán éppen meglátására nyitottabb a szemünk? Melyik az, amelyik magával
az a rejtett célja, hogy ezeragad bennünket, amelyik
ket feldolgozhatóbbá teáltal „elragadtatunk”?
gyék az ember korlátozott
A keresztyénség egy
felfogása számára. Az ünnagyon különös látásmónepek szokásai, közel hozdot képvisel: Bárhol kézák mindenkihez azt, ami
pes látni a reményt és ünaz ész számára — mint pl. a
nepelni az Életet: Amikor
feltámadás — felfoghatatlan
a többség pusztán kínt és
és távoli.
halált lát, akkor a krisztusi
Pál apostol a feltámalátás — Isten Szentlelke áldás kapcsán azt állítja:
tal — megváltást lát ezek„Ha pedig Krisztus nem
ben. Amikor pedig mintámadt fel, semmit sem
denki csak vereséget és
ér a ti hitetek, még bûreménytelenül dohos sírt
neitekben
vagytok.”
lát, akkor Jézus mellénk
(1Kor15,17) Vagyis a feltászegôdve megmutatja
madás krisztushitünknek,
magát, mint feltámadott:
asztalhoz telepedik veaz Úr Jézusba vetett bizallünk, veszi a kenyeret,
munknak értékmérôje és
megáldja, megtöri és
életük minôségének prónekünk adja. Hogy
bája. Bízni a feltámadásmegnyíljon a szemük,
ban nem más, mint a halálnak, mint legfôbb és
és felismerjük ôt, aki az
végsô hatalomnak tagaÉlet. Ahogy az emmausi
dása. Olyan látásmód,
tanítványok.
ami az Élet igenlése. AnTe mit látsz a „túlsó
(Caravaggio: Hitetlen Tamás, részlet, 1603)
nak belátása, hogy az Úr
parton”? A tanítvány „paaz Élet. Ezért úr az Élet!
razsat, halat és kenyeJézus szenvedése elôtt „A sokaság, amely ott állt, és hal- ret” lát (Jn 21,9). Kenyérben és borban: Krisztust lehet látni.
lotta (az Úr hangját), azt mondta, hogy mennydörgés volt; má- Ezek az egyszerû, hétköznapi dolgok közvetítik a jó hírt: felsok azonban így szóltak: Angyal beszélt vele.” (Jn 12,29) Mi támadott, feltámadunk.
emberek, sokszor ugyan azt érzékeljük, de információként teljeAmikor más az élet leáldozását látja, akkor a krisztusi látás
sen más jut el hozzánk. Kimegyünk egy erdôbe és láthatunk állítja, hogy felemelkedés, „mennybemenetel” ami történik.
bomló leveleket, korhadó ágakat, törzseket. De láthatunk élettôl
Testvéreim! Az egyházban — vagyis bennetek — lehet látni Kriszduzzadó hajtásokat, leveleket, virító virágokat is. Vajon ki melyiket tus testét. Mert Ô bennetek támadt fel, bennetek él. Ha életre tálátja meg inkább? Ha kimegyünk a temetôbe, mit látunk? Sírokat. mad bennünk mindaz, amire tanított: A szeretetbôl, másokért, önDe látjuk a keresztek sokaságát is. Keresztyénnek kell lenni, hogy magát szétosztó Krisztus. De „Ha Krisztus nem támadt fel, semaz ember ránézve tudja: A kereszt Isten végtelen, határt nem is- mit sem ér a ti hitetek, még bûneitekben vagytok.”
merô szeretetének jelévé vált, amióta azon a testté lett Isten,
„életét adta váltságul sokakért”. Ne feledjük: A kereszt a síron
Jánosa Attila
is annak jele, hogy „úgy szerette Isten a világot...”! Akárhova
lelkész

Beszámoló / Fejlesztés

Tájékoztató az Insula Lutherana projekt
helyzetérôl VI. rész
Minden valószínûség szerint az Insula Lutherana felújításával kapcsolatban az utolsó beszámolót olvashatjuk
gyülekezeti újságunkban, hiszen az idôközben módosuló
tervek szerint a konvent épületében folynak még kivitelezési munkálatok, illetve nemrégiben sikerült realizálni a
fennmaradó összegbôl történô felújítási munkálatokat Szeretetházunkkal kapcsolatban.
Ezek eredményeit már nem
írásban, hanem kézzel foghatóan, egy átadóünnepség alkalmával szeretnénk gyülekezeti közösségünk elé tárni.
Az új iskola és tornaterem,
valamint az átjárófolyosó épületei már elkészültek, az új
épületek a régiekkel együtt immáron összefonódva ölelik
körül az evangélikus szigetet.
Az új egységek használatbavételi engedélyezési eljárása
még folyamatban van. Tervezôi korrekció szükséges az átjárófolyosó mennyezete kapcsán, így e sorok írásakor ott
még mûszaki beavatkozások
folynak. Reményeink és terveink szerint azonban az iskolások az újonnan megépülô létesítményeket
nemsokára,
még a tavasz folyamán használatba vehetik, azzal a tudattal, hogy egy korszerû, mo-

dern építményben készülhetnek fel az életre.
A konvent épületében a kivitelezési munkálatok utolsó fázisai zajlanak, ennek következtében a már elkészült udvar konvent melletti része még elkerített építési terület, a többi részt
azonban már birtokba vehették
az iskolások. Hamarosan
azonban az utolsó, ideiglenes
kerítéselemek is lebontásra kerülnek, az óvodások és iskolások pedig végleg belakhatják a
szépen felújított udvart.
A kormány plusz támogatásának köszönhetôen befejezô
ütemként a Szeretetházban
külsô és belsô felújítási munkákat tervezünk, így a jövôben
jobb körülmények között folyhat majd az idôs-gondozás. A
felújítás során cserére kerül a
vízvezeték rendszer mindkét
épületben, hiszen az utóbbi
idôben szinte hetente kellett
szerelôt hívni a csôtörések miatt. A két lift is, melyek az akadálymentesítést szolgálják,
megérettek a cserére, ezért a
felújítás során újakra cserélik
azokat. Ez bizonyára egy ideig
kellemetlenséggel fog járni, hiszen nélkülözni kell a lifteket,
ami nem csak az otthon lakóinak mozgását, de ellátását is
megnehezíti. Igyekszünk felkészülni erre az idôszakra és

minden tôlünk telhetôt megtenni azért, hogy a liftek cseréje
minél kevesebb kellemetlenséggel járjon. Ugyancsak az
elvégzendô feladatok között
szerepel a csatornarendszer
cseréje, ami az udvar lezárásával és felbontásával jár együtt.
Az elmúlt idôszak esôzései
megmutatták, hogy ez a feladat sem odázható el sokáig,
hiszen egy jelentôsebb csapadékmennyiség hamar 5-10 cm
mély tócsával árasztotta el az
udvar jelentôs részét, lévén a
csatorna nem tudta elnyelni és
elvezetni a nagy mennyiségû
vizet. A mosó és vasaló helyiségek is felújításra kerülnek,
korszerû, modern gépekkel
lesznek felszerelve, hogy a higiéniai feltételeknek minél inkább eleget tudjunk tenni. Új
nôvérhívó rendszer kerül kialakításra, nem beszélve a
tûzjelzô rendszer központosításáról, melyek mind hozzájárulnak a lakók biztonságához.

Annak érdekében, hogy a
kivitelezés a lakók mindennapi
életvitelét minél rövidebb ideig
és minél kisebb mértékben
befolyásolja, a felújítási munkák összehangolásra kerülnek
az egyéb tervezett fejlesztésekkel. Különösen is azzal az
energetikai pályázat keretein
belül megvalósuló projekttel,
melynek során kicserélésre
kerülnek a régi nyílászárók.
Mindez elôreláthatólag a nyárra várható, így a felújítási munkálatok is minden valószínûség szerint a nyár végén kerülnek lezárásra.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden döntéshozó testületnek, akik jóvoltából
megújulhat evangélikus szigetünk. Különösen is Kara Ákos
országgyûlési képviselô, infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelôs államtitkár
úrnak, hogy mindig kiállt és kiáll
értékteremtô munkák mellett.
Továbbá Gyôr Megyei Jogú Város vezetésének, amiért felismerve a felújítás jelentôségét,
ugyancsak támogatta azt minden fórumon. Végül pedig, de
nem utolsósorban mindazoknak, akiknek szintén szerepük
volt abban, hogy városunk és
gyülekezetünk történelmének
egy szelete megmaradjon az
utókor számára. Ezen túl pedig
egy olyan központ születhessen, amely nem csak lelki otthona az evangélikusoknak, de
kulturális központként értéket is
közvetíthet.
Csorba János
igazgató-lelkész
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Portré
Kolarovszki Zoltánnal a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
újonnan megválasztott igazgatójával már többen találkozhattak, meggyôzôdhettek szakmai kompetenciájáról. Most barátként beszélgetek vele, így a személyes hangvétel elkerülhetetlen, de talán segít abban,
hogy a gyülekezeti tagok is megismerhessék.

Síppal a kézben
— Kedves Igazgató Úr! Kedves Zoli!
Tíz éve ismerjük egymást, mégsem tudok sokat a gyermekkorodról. Honnan
indultál?
— Mielôtt a kérdésre válaszolnék, megköszönöm a személyes hangvételt. Reménység szerint, ezzel árnyaltabb képet
lehet az olvasók elé tárni. Az X generáció
tagjaként, Békéscsabán születtem az
evangélikus hitét gyakorló keresztény
családban. Édesanyám és nagyszüleim
féltô szeretete kísért a nagycsaládban
megélt éveim alatt. „Igazi” fiú voltam, aki
szerette a sportot és szívesen hallgatta a
kor ismert rockzenekarait. Tanulmányaim
alakulása klasszikusnak mondható: a helyi gimnázium testnevelés tagozatán
érettségiztem, majd szülôvárosban kaptam az elsô diplomámat is. Pedagógusként, tanító bácsiként kezdtem a „nagybetûs életet”.
— Milyen szerepet játszott akkor az életedben az evangélikus gyülekezet?
— Belenôttem a békéscsabai evangélikus gyülekezetbe és ezzel evangélikus
egyházunkba, gyermek, majd ifjúsági alkalmakra jártam a ’80-as években. Meghatározó élmény volt számomra Bakay
Péter evangélikus lelkész gyülekezetünkben végzett szolgálata. Ekkor élhettem
meg, hogy a hit — annak gyakorlása —
nem kötelezettség, hanem lehetôség. A
döntést nekem kell meghoznom. Zárójelben megjegyzem, hogy a „bölcs” döntés
meghozatalához szükség volt arra is,
hogy az ifjúsági alkalmak mellett, édesanyám szelíd erôszakkal és kellô határozottsággal késztetett a rendszeres istentiszteletlátogatásra. A feleségemet is keresztény közösségben ismerhettem meg.
Lassan harminc éve alkotunk egy párt.
— A tanári pálya nem mindenkinél vált
hivatássá, nálad viszont érzôdik a teljes elkötelezôdés. Mindig tanárnak készültél?
— József Attila után szabadon, az én
fejemben is megfordult, hogy „Tûzoltó leszel, s katona! Vadakat terelô juhász!”.
Szóval a pályaválasztásomkor még nem
volt megalapozott a pedagógusi elkötelezôdésem. Az elsô „letanított” tanév végén éreztem azt, hogy a jó Isten, olyan
gyor.lutheran.hu

pályára vezetett, ami az enyém. Ezt az érzést, a mai napig rendszeresen megélem. Miután vezetô lettem (Békéscsabai
Evangélikus Gimnázium), megtapasztaltam a munkatársaimért érzett felelôsséget is. Ez új és más dimenziót nyitott a hivatástudatomban. Diákokkal és tanár kollégákkal egyaránt szívesen dolgozom, hiszen a hivatás nem más, mint a rád bízottakat segíteni és szolgálni.
— Mit szóltál, amikor gyülekezetünk elnöksége felkeresett azzal, hogy örömmel
látnának iskolánk élén?
— A meglepetés és megtiszteltetés volt
az elsô bennem megfogalmazódó érzés.
A iskolát — bár távol éltem Gyôrtôl — alapvetôen ismertem, mivel a két korábbi intézményvezetôvel, Jancsó Kálmánnéval
(Hanna nénivel) és Hallgatóné Hajnal Judittal jó és idônként szoros munkakapcsolatban álltam. Az általuk elvégzett
munka, a Péterfyben kialakított szellemiség - tiszteletre méltó, elkötelezettségük
a gyôri evangélikus oktatás iránt példa
értékû. Végig kellett gondolnom, hogy én
milyen mértékben tudom szolgálni a gyôri
evangélikus iskolát és ezen keresztül az
evangélikus gyülekezetet. A családom lehetôségeit is szem elôtt kellett tartani. Kavarogtak a gondolatok a fejemben. Csorba János igazgatólelkész úrral, lelkészekkel, a hivatalos testületekkel folytatott beszélgetések tisztázták a kavargó gondolatokat. Ezúton is köszönöm a segítséget
és a bizalmat.
— A kézilabda egyik fellegvárában mindenképpen érdekes, hogy te játékvezetô
is vagy.
— Enged meg, hogy itt a szavadba
vágjak. Mindig szerettem a sportot, gyerekkoromtól kézilabdáztam. Immár 25
éve váltottam és lettem játékvezetô. Ez
idô alatt valamennyi osztályban fújtam a
sípot, így a gyôri nôi kézilabda csapatnak
is több mérkôzést vezethettem. Szeretem
a játékvezetésbôl adódó kihívást, amikor
azonnal, mondhatni a másodperc töredéke alatt kell lereagálni a helyzetet. Úgy
gondolom, tudom kezelni a stresszt, ami
abból származik, hogy a játékos vagy edzô elképzelése más egy adott játékhely-

zetrôl, mint az általam meghozott döntés.
Szóval nagy „szerelem”, de az életkorom
okán lassan fel kell majd adni.
— Feleségeddel és kislányoddal költöztök majd. Pár szót hallhatunk róluk is?
— A feleségem Kolarovszki Sarolta.
Gyôrben majd Szegeden végzett, mint
magánénekes, magánének tanár. Jelenleg az aszódi alapfokú mûvészeti iskola
igazgatóhelyettese. Gyermekünket Rékának hívják. 10 éves az aszódi evangélikus
általános iskolában 4. osztályos, jövôre
az ötödik osztályt, iskolánkban, a Péterfyben fogja megkezdeni.
— Köszönöm a beszélgetést, szeretettel
várunk a gyülekezetben!
— Én is köszönöm. Adja Isten, hogy a
gyülekezet minél több tagjával beszélgethessek majd, ehhez hasonló közvetlenséggel.
Vancsai József
lelkész
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Gyülekezeti hírek

EgyMás, szülôi beszélgetô-kör nemcsak szülôknek
Jó pár évvel ezelôtt alulról
jövô kezdeményezésre alakultunk meg. Közös töprengés
formálta a nevünket, ami kifejezi havi rendszerességgel
megtartott együttlétünk lényegét. Egymással találkozunk és
beszélgetünk. Egymásnak adjuk át megszerzett tapasztalatainkat és tesszük fel kérdéseinket gyermekeink nevelésével
kapcsolatban. Mindezt nem
csupán a pszichológia, a nevelés oldaláról megközelítve,
hanem a középpontra figyelve, egyértelmûen bibliai alapokon, keresztyén értékeket

képviselve. Az elmúlt másfél
év alkalmait a Lélek gyümölcseire (Gal 5,22) fûztem fel.
Lélek gyümölcsei segítettek
bennünket az önzetlen szeretetre figyelni, mindenkor örülni

az Úrban, konfliktusaink kezelésére békességet találtunk Isten megbocsátó kegyelmében. Az „azonnal és most” világában türelmet gyakoroltuk,
majd a szolgálatkészséget

erôsítettük a szívesség által,
de a jó és rossz kérdésének
feszegetése sem maradt el.
Igaz barátságra leltünk a
hûség által, majd szelídséggel
léptünk fel az agresszió ellen
és önmegtartóztatást gyakoroltunk a digitális világgal
szemben. A következô idôszakban még további érdekes, mindennapi életünket
érintô témákat dolgozunk fel
az EgyMáson.
Csorbáné Farkas Zsófia
iskolalelkész,
a beszélgetés vezetôje

Régi korok megújult hangjai
2018. február 18-án szentelte fel ünnepi istentisztelet keretében a gyôri Öregtemplom rekonstruált orgonáját Szemerei
János püspök. A hangszer
széleskörû technikai lehetôségeit Fassang László orgonamûvész mutatta be a nagyközönségnek. Az istentiszteletet
követôen ugyan néhány szóban bemutatták a hangszer történetét, mégsem tartom haszontalannak, ha errôl egy bôvebb összefoglalót is olvashatnak a gyülekezet tagjai.
Az Öregtemplom építésével párhuzamosan, az elsô orgonát 1784-ben vásárolták
meg a gyülekezet képviselôi
Bécsben. A kisméretû hangszert kezdettôl fogva átmeneti
megoldásnak tekintették. Ebbôl fakadóan hamar lecserélése mellett döntöttek.
Müller Eberhardtné Lehner
Zsuzsannának áldozatvállalása
révén sikerült új orgonát vásárolni 1791-ben. Ez már jóval nagyobb méretû lehetett elôdjénél, hiszen annak díszes oromzatát viseli a jelenlegi változat is.
A hangszert vélhetôen Elgasz
Ferenc gyôri mester készítette.
A napóleoni háborúk idején
megsérült, teljes helyreállítására csupán 1836-ban kerülhetett sor. Az ekkori felújítást
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Treiber Alajos János kivitelezte
és Richter Antal káptalani orgonista felügyelte. Az orgonát
a templom elkészültének 100.
évfordulója alkalmából építtették újjá Országh Sándor pesti
mesterrel. 1899-ben a hangszert tovább bôvítette a pécsi
Angster cég
Az elsô világháborút követôen meghívott Fodor Kálmán
kántor komolyabb mûvészi
ambíciókkal rendelkezett, és
sürgette egy új, nagyobb orgona építését. Elképzelése
megvalósításáról a gyülekezet
1925 tavaszán döntött. A nyár
folyamán független szakértô
segítségével készíttették el az
orgona kivitelezésére vonatkozó tervezetet, s erre kértek árajánlatokat.
A kérdés végül csak a következô év elején dôlt el véglegesen, mikor az Angster
vállalat új ajánlatot tett,
amelynek keretében kedvezôbb árat kalkuláltak a régi
orgona értékének beszámítása mellett, amit a cég megvásárolt a gyülekezettôl.
Az orgona ünnepélyes felavatására 1926. október 24-én
került sor. Az új hangszer diszpozícióját Fodor Kálmán dolgozta ki Irtzing Ferenc tanítóképzôi ének- és zenetanár se-

gítségével. Az orgona ekkor
három manuálos kialakítást kapott 33 regiszterrel. A hangszer
mûvészi értéke elsôsorban abból adódik, hogy a romantikus
diszpozíció kialakításakor nem

ez sem volt képes megoldani
a felmerült problémákat.
Az épületegyüttes felújítása
kapcsán az orgona teljes körû
rekonstrukciója is megvalósulhatott. A munkálatokat az Ae-

kapott teret az akkor már erôsen terjedô neobarokk hatás.
A hangszer kisebb javításokon esett át 1943-ban és
1957-ben, majd komolyabb
generál felújítására került sor
1977-ben. Az orgona újabb jelentôs beavatkozáson esett
keresztül 1999 és 2000 között.
A munkát a gyôri Jáky cég kivitelezte. Ekkor a korábbi szerkezetet teljes egészében modernizálták. Sajnos a hangszer nem sokkal az átalakítást
követôen igen megbízhatatlanná vált, s ezért egy újabb
komolyabb beavatkozásra került sor 2006-ban, ám tartósan

risOrgona Kft. szakemberei
végezték el. A célt az eredeti
1926-os állapotok visszaállítása képezte.
Bízunk abban, hogy a méltó módon megújult orgona
amellett, hogy az Öregtemplom istentiszteleti alkalmain
hétrôl-hétre felcsendül, a jövôben nívós programok keretében, számos alkalommal
nyújthat feledhetetlen zenei élményeket a gyülekezet tagjainak, és a térség zenerajongóinak egyaránt.
Világi Dávid
történész, levéltáros
gyor.lutheran.hu

Gyülekezeti hírek / Gyerekeknek

Kedves Gyerekek!
Egy húsvéti bögrés sütemény receptjét találjátok meg az alábbiakban. A Biblia fellapozásával egészítsétek ki a szöveget és akár el is készíthetitek a sütit
felnôtt segítségével!
Hozzávalók:
1,5 csésze ...................................... (1Móz. 18,8a)
6 darab ............................................ (Lukács 11,12a)
2 csésze .......................................... (Bírák könyve 14, 18)
4,5 csésze ...................................... ( Máté 13,33b)
3/4 csésze........................................ (Pál 1. levele
a Korinthusiakhoz 3, 2)
2 csésze felkockázott ...................... (Lukács ev. 21,29)
1 csésze szeletelt ........... a tetejére (Jeremiás 1,11)
1 csipet ............................................ (3Móz. könyve 2, 13)
3-4 tk. .............................................. (Jelenések 18,13a)
+ 3 tk. sütôpor
A csésze alatt 250 ml-es ûrtartalmú bögre értendô. Elômelegített sütôben,
közepes lángon sütjük.
A kínálásra és fogyasztásra vonatkozóan az alábbiakat tartsd szem elôtt: Lukács evangéliuma 14, 13-14, valamint Róma levél 14,17,
azaz …....................................................………………………………………………………………………………………………..
és ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Amennyiben a zsuzsanna.mesterhazy@lutheran.hu címre elküldöd a valódi receptet, a kínálásra és fogyasztásra vonatkozó igéket
esetleg egy fotót a sütirôl (ez nem kötelezô) jutalomban részesülsz!

Ökumenikus imahét
A 2018-as esztendôben
is megrendezésre került az
ökumenikus imahét, melynek témáit az idén a karibi
keresztyének állították öszsze. A témaválasztásból kiderült, hogy milyen nehézségekkel, kísértésekkel és
megpróbáltatásokkal kell
szembenézniük az ott élô
keresztyéneknek. Ilyenkor
mindig elgondolkodom,
vajon mi európai keresztyének nem kényelmesedtünk-e túlzottan is el, nem
veszünk-e mindent természetesnek, ami valójában
nem az.
Az ökumenikus imahét
a távolabb élô keresztyének „megismerése” mellett egyúttal minden évben
lehetôséget nyújt a hazai
keresztyén
felekezetek
számára, hogy egy lélekkel legyünk együtt az
gyor.lutheran.hu

imádságban, az Isten igéjének hallgatásában. Maga Jézus Krisztus imádkozik így az Atyához a Fôpapi imádságban: „…Szent
Atyám, tartsd meg ôket a
te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!” Jn
17,11b, imádságában pedig irányt mutat minden
korok tanítványainak. Az
imahét során egymás
templomait látogatva ezt
az egységet kerestük, annak a Krisztusnak a lábaihoz telepedve, aki megnyitotta az ember elôtt az utat
az Atyához. A testvéri egység azért is fontos a számunkra, mert Jézus azt is
megígéri, hogy ahol ketten
vagy hárman együtt vannak az ô nevében, ô ott
van közöttük. A felekezetek közti különbségek per-

sze mind a mai napig megvannak éppúgy a tanításban,
mint a külsô megjelenésben.
Ugyanakkor Jézus Krisztus
egy olyan biztos alapot jelent
mindannyiunk
életében,
amely egyúttal megteremti
és megtartja az ökumenikus
közösséget. Ez indít el bennünket egymás felé, természetesen nem csak az ökumenikus imahét, de például
a házasság hete alkalmával
is, hogy ne csak a szóhasználatban, de a valóságban is
testvérei lehessünk egymásnak. Olyanok, akik ugyan azt
az Istent szólítják meg a Jézustól tanult imádságban
Atyjukként. És nem csak így
szólítják meg, de valóban
gyermekei is, egyúttal pedig
egymás testvérei.
Csorba János
igazgató-lelkész

Házasság Hete
Gyôrött immáron hagyomány,
hogy a közismert Valentin-nap hetében a keresztény felekezetek szervezésében megrendezzük a Házasság Hete tematikus sorozatot, melynek egyik küldetése, hogy a házasság értékére felhívja a figyelmet. A
„még elôtte állóknak” kedvébresztôt, a „már benne lévôknek” elmélyülést szeretnénk kínálni évrôl évre.
Idén február 10-17-ig: 7 napon át,
7 program várta az érdeklôdôket a
város különbözô pontjain. Ki-Ki kedvére válogathatott egy jó játék, elôadás, interaktív foglalkozás, házaspári áldás, film, gyertyafényes vacsora,
beszélgetés közül.
2019 februárjában is lesz Házasság Hete Gyôrben! Pontos információkat a https://www.facebook.com/HHeteGyor/ oldalon találhatnak majd.
Bogdányi Mária
egyetemi lelkész
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Péterfy

26 év szolgálat az Evangélikus Iskolában
Beszélgetés Hallgatóné Hajnal Judit igazgatónôvel
— Kedves Judit! Az újraindult evangélikus iskola alapító tagjai között voltál. Mi
motivált, amikor 1992-ben elfogadtad az
újraindult iskola matematika tanári státuszát? Milyen emlékeket idézel fel legszívesebben errôl az idôszakról?
— 35 éves voltam mindössze, már
megszületett mindkét fiam, és volt egy
biztos állásom, ahol nagyon szerettem.
Bárány esperes úr jött el hozzánk, és szólított meg, hogy vállaljam a szolgálatot az
újrainduló iskolában. Családunk anyai
ágon mélyen beágyazott volt a gyülekezetbe sok generáción keresztül. Jó érzés
volt látni a gyülekezeti vezetôk elszántságát és körültekintését, ahogyan az induló
tantestületet szervezték. Az elsô tanévnyitó Istentisztelet felejthetetlen és felemelô
volt. Sokan sírtak az idôsek közül, nem
gondolták, hogy még megérik, hogy kitárul az Öregtemplom ajtaja, hogy újra elindulhat az iskola. Nagy megtiszteltetés
volt, hogy az egyik legidôsebb osztálynak
lehettem az osztályfônöke. Két csodálatos évet töltöttünk együtt, a gyerekek, a
szüleik és a családom. Minden élményünk közös volt. A kezdô tantestület volt
a másik ajándék. Alapító igazgatónk,
Jancsó Kálmánné vezetésével gyorsan
megtapasztaltuk, hogy mitôl evangélikus
az iskolánk. Újak voltak a vallásgyakorlattal kapcsolatos szokásaink, jó volt mindezt együtt megtapasztalni, beletanulni.
Aztán boldogan emlékszem vissza az elsô német gyülekezeti kapcsolatunkra, az
emsdetteni gyülekezetre, annak lelkészére, Reinhard Babbickra, aki a rendszerváltás elôtt a Szeretetházunkat támogatta, majd neki köszönhetjük, hogy az óvodai csoportjainkba — akkor ez nagy szó
volt — új német játékok kerülhettek
— A vezetôi munka nagyon sokrétû. Mi
volt az elmúlt évtizedekben a hitvallásod,
mellyel ezt a felelôsségteljes szolgálatot
végezted?
— Négy alkalommal köszöntem meg a
tantestületnek és a fenntartónak a belém
vetett bizalmat. Minden alkalommal elmondtam, hogy az iskola legnagyobb
erôssége, hogy nem én irányítom, hanem
a szeretet. Rengeteg nehézségen, megpróbáltatáson is keresztülmentünk az elmúlt évtizedekben, sokszor kellett nehéz
és súlyos döntéseket meghoznom. A vezetôtársaim és a kollégáim támogatása,
lojalitása azonban mindig átsegített a nehézségeken. Hitvallásom az iskolát te-
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kintve mindenki elôtt ismert volt. A közösség iránti elkötelezettség, a gyermekekért
alázattal végzett szolgálat, a magas színvonalú szakmai felkészültség, az emberi
méltóság tisztelete, s mindez Istenbe vetett hittel megtámasztva teszi az evangélikus pedagógust jó szolgálattevôvé. S

Péterfy óta tudjuk: A jó tanító teszi a jó iskolát. Luther úgy fogalmaz, aki a munkáját szeretettel végzi, Istentiszteletet végez.
A hit hallásból van, ez azt jelenti, bármilyen tantárgyat is tanít, azt a célt kell maga elé kitûznie, hogy ösvényt taposson a
Szentlélek munkájához, s végsô soron
hozzásegítse a gyermekeket ahhoz, hogy
az üdvösség útján örök életük lehessen.
Ez a legfôbb célkitûzés, s ennél többet
egy iskola sem vállalhat magára.
— Az utolsó 5 évben nagyszabású projekt folyik az iskolában és a gyülekezetben. Mesélj, errôl kérlek!
— Meggyôzôdésem, hogy Isten ajándéka mindaz, ami velünk történt. Azok az
emberek is, akiket mellénk rendelt ezekben a történelmi idôkben. Elsôsorban Kara Ákos államtitkár úrra gondolok, akinek
nem csupán az épületegyüttes megmentését köszönhetjük. Én nagyon sokat tanultam tôle az elmúlt években. Alázata,
kitartása, állhatatossága és mély hite példa sokunk számára. Az építkezés jelentôs többletmunkával járt. Ehhez nekem
az erôt a közösség adta, ebbe beletartoznak a szülôk a gyermekek és a kollégáim.
Az ô türelmük, a legnehezebb körülményekhez való alkalmazkodásuk, az öröm-

teli várakozásuk sokat jelentett. Néhány
évtized múlva talán el sem hiszik nekünk,
hogy egy mûködô intézményben zajlott
mindez. Ehhez persze a kivitelezô tapasztalt és felkészült munkatársai is kellettek, akik egyébként mindvégig keresték az optimális megoldásokat. Abban bízom, hogy méltóak leszünk a bizalomra,
és a gyülekezetünkben és az intézményekben folyó közösségépítô munkával
mindezt meg tudjuk hálálni.
— Egy jó vezetônek szüksége van biztos családi háttérre. Te ki(k)nek köszönheted, hogy vezetôi munkádat értelemmel,
szívvel, lélekkel ilyen magas hôfokon tudtad hosszú éveken keresztül végezni?
— Az életem legnagyobb ajándéka a
családom. Nagyszüleimtôl és a szüleimtôl örököltem a munka szeretetét és tiszteletét. Meghatódva gondolok arra,
mennyi lemondással járt a férjem részérôl
az, hogy az Úristen engem szánt neki.
Sokszor alkalmazkodott a hivatali elfoglaltságaimhoz, ami ritkán ért véget rendes
idôben. Ugyanakkor mellettem állt mindenben, meghallgatott, ha kellett és azt
is tiszteletben tartotta, ha én hallgattam.
Az elfoglaltságaim, a rengeteg tanulásom
sok idôt vett el a családtól. Emiatt sokszor érzek lelkiismeret furdalást. Ha ezt
az érzést szavakba öntöm otthon, rögtön
megnyugtatnak, hogy ezt csak én érzem
így. Pedig tudom, hogy igazam van…
— Lassan közeledik a jól megérdemelt
pihenés ideje. Milyen elképzelésekkel, tervekkel vágsz neki az elkövetkezendô
éveknek?
— Szeretném a családdal töltött minden pillanatot élvezni, míg az Úristen ehhez lehetôséget ad. Szeretném, ha megadatna az is, hogy unokáim legyenek,
szeretném ôket okosan nevelni és szeretni, igazi nagymamának lenni, és a menyeimnek segíteni. Szeretnék idôs, beteg
édesanyámmal is annyit lenni, amennyit
csak lehetséges. A Magyarországi Evangélikus Egyház delegált az Evangélikus
Iskolák Európai Egyesületének igazgatótanácsába. Ezt a szolgálatot már most
örömmel végzem. A bajor-magyar óvodai-iskolai kapcsolatokért is fogok a jövôben ismét dolgozni az egyház felkérésére. Fiatal koromban aktívan sportoltam,
szeretném, ha lenne erôm újra kicsit magammal is törôdni.
Marekné Stubán Beáta
gyor.lutheran.hu

Szeretetház
„Nem olyan jó öregnek lenni, mint fiatalnak, mégis a szívembôl mondom:
nem kell félni az öregségtôl, csak készülni kell rá.”
Goicsné Kováts Éva: Istenben megöregedni csodálatos és gazdagító c. könyvébôl

Szeretetházunk hírei
Legutóbb a Ki-Mit-Tud-ra
készülôdtünk utolsó tudósításunk idején, aztán eljött a megmérettetés ideje. 14 fô nevezett
be, ki verssel, prózával, ki nótával, ki saját írásával, kézimunkájával örvendeztette meg
lakótársait és bennünket dolgozókat, valamint a külsô tagokból álló zsûrit. Az Ôszirózsa
kör tagjai igazi kis közösséggé
kovácsolódtak össze a próbák
során, és a sok munka meghozta gyümölcsét. Megható
mûsorukban hallhattunk személyes vallomást két testvér
kapcsolatáról, gyermekkori élményeikrôl (az egyik lakó kül-

földön élô húgának írása), valamint Lamperth Lôrincné Ani
néni tollából az otthon életérôl
szóló írást is. Álljon itt egy részlet ez utóbbiból:
„Szeretetházi életünkbôl ragadtam ki néhány olyan morzsát, ami a többségünkre ráillik. Legtöbben már a nyolcvanon felüli éveket morzsolgatjuk, és hagyjuk el sorban-sorban, sok mindent átéltünk.
Örömöt, bánatot, szépet, keserûséget. Szerencsére mindünknek adott a Jó Isten boldogságot is, amire jólesik viszszaemlékezni! Itt a mi Szere-

tetházunkban nincs nagyobb
boldogság, mint várni a Családot. Gyakran jönnek, de
tempó — tempó rohannak!
Amilyen sebességgel érkeznek, ugyanúgy távoznak. Mi
meg a hosszú folyosón lihegve, csoszogva, baktatva szaporázzuk utánuk a lépteinket,
hogy még néhány tanáccsal is
ellássuk ôket. De már csak a
liftben, mert ott érjük el ôket.
Búcsúzóul röpke öleléssel jelzik, hogy szeretnek. Még annyi
mindent kérdeznénk. Annyi
mindent szeretnénk még mondani. De hol vannak már? Én
meg ilyenkor visszaballagok
szeretetházi szobácskámba.
Csend van! Jólesik! Még a
csend és a magány is jólesik,
mert itt voltak. Elsuhantak? Elszáguldottak? Ûr maradt utánuk? Meg a szívemben a szeretet? No meg a finomságok,
amiket magukkal hoztak. Kóstolgatom, eszegetem, és közben csak mindegyre rájuk
gondolok. Munkahelyükrôl jöttek. Milyen fáradtak lehettek,
és mégis fáradhatatlannak láttatták magukat. Valaha mi szülôk irányítottuk testi-lelki felépülésüket, most ôk óvnak
minket minden igyekezetükkel
a leépüléstôl. Szavakkal, tettekkel segítenének, de mi
mégis omladozunk? Mi nem
akarnánk feladni, nem és nem.

Úgy osztoznánk gondjaikban,
bajaikban, készséggel segítenénk dolgaikban, de a lélek hiába kész a jóra, ha a test erôtelen. Ha hétvégeken kivisznek, legtöbbször összejön az
egész család. Örülünk egymásnak. Feltöltôdünk. Utána a
legsúlyosabb nyavalyáinkat is
könnyebben viseljük. Álmatag
gondolatainkban még velük is
maradunk? Vagy mohón várjuk szobácskánkban a következô látogatásukat? Hát? Nem
a miénk-e a legideálisabb
öregség? Bánkódjon csak az,
aki pesszimistán fogja fel a saját öregségét…”
A Ki-Mit-Tud utáni idôszak
már ádvent. Áhitatokon, foglalkozásokon,
közösségi
programokon készülôdtünk
karácsonyra. Ádventi koszorút, papírból jégvirágot, Mikulás ajándékot készítettünk,
egyházi énekeket énekeltünk,
és élvezettel hallgattuk a hozzánk ellátogató különbözô elôadókat: Spanicsek Attila és
Hurtik Imre tárogatómûvészeket, a nádorvárosi Idôsek
Klubja és az evangélikus iskola diákjainak betlehemi mûsorát, Marosné Kovács Tünde
tanárnô és diákjainak fuvola
muzsikáját, valamint a mendikáló óvodásokat. Köszönjük,
hogy eljöttek hozzánk! Lakóinkkal közösen folyosóinkat és

a dísztermet karácsonyi díszbe „öltöztettük”. Adományokat is kaptak lakóink az ünnepek alkalmával, ezért is hálásak vagyunk.
Az új esztendôben a megszokott foglalkozásokon kívül
tetszett a hallgatóságnak az
operettválogatás, amelyet
két „mozizás” alkalmával vetítettünk.
Hamar elérkezett a farsang.
Sokan eljöttek a mulatságra,
amelyet a gyárvárosi dalkör vezetôi Nagy Károly és felesége
tettek hangulatossá muzsikájukkal és nótáikkal, valamint
Szmolka Klára vidám versekkel,
és természetesen az elmaradhatatlan tombolasorsolás. Örültünk, hogy sok családtag is aktívan részt vett az alkalmon.
Most böjti idôszakban írom
ezeket a sorokat, kint tombol
a tél, és eszembe jut, amit
nemrég olvastam:
„Betegágy mellett ülök.
Hosszú élet terhétôl megfáradt kezet szorítok. Kapaszkodunk egymásba, és mindketten érezzük, hogy itt a földön
csak vándorok vagyunk…
Minden a miénk, de mégsem
ez az igazi otthonunk. Olvad a
hó ahogyan lapátolom. Most
még tél van, de érzem, már
közel a tavasz, a megújulás,
és egyszer a végsô feltámadás” /Kôszeghyné Raczkó
Zsuzsanna/
Samu Jánosné
mentálhigiénés munkatárs

Forrás — Gyôri Evangélikus Hírlevél. Fõszerkesztõ: Csorba János. Szerkesztôbizottság tagjai: Csorba János, Mesterházy Zsuzsanna, Jánosa Attila,
Vancsai József. Szerkesztô: Dobó Eszter | Nyomdai elôkészítés: Konrád Sándor. Nyomtatta: Palatia Nyomda, Gyôr. A kiadvány ingyenes.
Adományokat köszönettel elfogadunk.

gyor.lutheran.hu
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Programjaink
Szeretettel hívjuk minden gyülekezeti tagunkat húsvét hajnali 5:30-kor
kezdôdô istentiszteletünkre, majd az ezt követô agapéra. A közös étkezésre kérjük, hozzon magával két fôre elegendô élelmet, melyet az iskola étkezôjében a közösen megterített asztalnál fogyasztunk el.

Az újonnan megválasztott tisztségviselôk beiktatására az Öregtemplomban a húsvét vasárnapi 10
órás istentiszteleten kerül sor.

Ünnepi istentiszteleti rend
március—
április

Öregtemplom
8:30

10:00

Újtemplom
8:30

Cs

SZE.J. *18 ó

SZE.J.* 16.30

30.

P

CS.J.*

V.J.*

1.

V

2.

H

Gönyû

Szabadhegy

Bácsa

Gyôrszentiván

Nagyszentjános

10:00

8:30

16:00

15:00

15:00

16:30

10:00

29.

31. Szo

Gyôrújfalu

Nagypéntek,
PASSIÓ

J.A.*

I.J. 18 ó
SZE.J. 5.30

Infó

Nagyszombat

CS.J.*

V.J.*

J.A.*

M.ZS.*

V.J.*

SZE.J.*

SZE.J.*

M.ZS.*

CS.J.*

V.J.*

M.ZS.*

V.J.*

Húsvét
Húsvét

Jelölések: *=úrvacsorás istentiszt., Sze.J.=Szemerei János, I.J.=Ittzés János, J.A.=Jánosa Attila, CS.J.=Csorba János, M.ZS.=Mesterházy Zsuzsanna, V.J.=Vancsai József,
CS.F.Zs.=Csorbáné Farkas Zsófia, B.M.=Bogdányi Mária

Elérhetôségek, lelkészi körzetek
Honlap: www.gyor.lutheran.hu • E-mail: gyor@lutheran.hu • Facebook: Gyôri Evangélikus Egyházközség
Öregtemplom 1. körzet:
CSORBA JÁNOS ig. lelkész (06/20/824-6247)
Belváros, Révfalu, Bácsa, Vámosszabadi, Likócs

Újtemplom 3. körzet:
VANCSAI JÓZSEF lelkész (06/20/824-2248)
9024 és a 9023 irányítószám kivéve a Fehérvári út,
Szigethy A. út és a Szent I. út által határolt részt; Gönyû

Öregtemplom 2. körzet:
JÁNOSA ATTILA lelkész (06/20/824-4618)
Újváros, Sziget, Pinnyéd, Gyárváros, Gyôrújfalu,
Szigetközi szórványok.

Újtemplom 4. körzet:
MESTERHÁZY ZSUZSANNA lelkész (06/20/416-3501)
9028 és a 9023 irányítószám a Fehérvári út, Szigethy A. út
és a Szent I. út által határolt részen; Gyôrszentiván

Intézményeink:
Szeretetház lelkésze: VANCSAI JÓZSEF lelkész (06/20/824-2248)
Iskolalelkészek: CSORBÁNÉ FARKAS ZSÓFIA lelkész (06/20/824-8765);
VANCSAI JÓZSEF lelkész (06/20/824-2248)

Egyházfenntartási hozzájárulásaikat a
Gyôri Evangélikus Egyházközség
CIB Bank 10700031-25055203-51100005
számlaszámán utalással is befizethetik.

Kérjük a kedves gyülekezeti tagokat, hogy egyházközségi ügyek (esküvô, keresztelô, temetés) intézésekor keressék a lakóhelyük szerint illetékes lelkészt

Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy adóbevallásuk kitöltésekor 1+1%-ukat ajánlják fel egyházunk, illetve egyházunk
alapítványainak javára. Egyházunk technikai száma: 0035. Az alapítványi számok az iratterjesztési asztalon találhatók.
Az 1 % felajánlása nem azonos az egyházfenntartói hozzájárulással.
„Torkos András” Evangélikus Egyházi Mûvelõdési Alapítvány
adószáma: 19112099-1 -08
Pálmai Lajos Evangélikus Egyházi Alapítvány
adószáma: 18530399-1-08
Túróczy-hagyaték Alapítvány
adószáma: 18125782-1-41

Öregtemplomi Központi Lelkészi Hivatal
Hivatali idô: H - Cs: 7.45 —16.00, P: 7.45 —15.00 Ideiglenes cím: 9025 Gyôr, Kossuth u. 16. Telefon: 96/524-708. Mobil: 20/824-8101
Fax: 96/524-709, Insula Lutherana Varroda Honlap: varroda.netai.net Tel.: 20-824-4619

Áldott, boldog húsvéti ünnepket kívánunk minden kedves olvasónknak!
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