A Gyôri Evangélikus Egyházközség idôszaki kiadványa

Pünkösd ünnepe ugyanúgy
két napos ünnep, mint a karácsony, mégis, míg karácsony
ünnepének tartalmával az emberek többsége nagyjából
tisztában van, pünkösd lényege legtöbb esetben ismeretlen. Lelkészi tapasztalataim
szerint legalábbis, nem tudják
az emberek, hogy mit is ünneplünk pünkösdkor.
Amikor pedig röviden anynyit mondunk, hogy pünkösd
a Szentlélek kitöltésének ünnepe, nem biztos, hogy ezzel
sikerül oszlatni a homályt. Karácsony a gyermek születése
révén közel tud kerülni, az emberhez. De a Szentlélek kitöltése... megfoghatatlannak és
körvonalazatlannak tûnik. Mindennapi életünktôl távolinak.
Pedig pünkösd, a Lélek ünnepe révén van közösségünk
Isten igéjével, magával a
mennyei Atyával, és pünkösd
révén van közünk Krisztushoz
és egymáshoz is, nekünk, keresztyén embereknek. A Lélek
által vagyunk krisztusiak. Képzeljük csak el azt a mérhetetlen idôbeli távolságot átfogó
képet, amelyik átfogja a kezdeteket, a mát, és az idôk végezetét! Nehéz ezt elképzelni.
Talán lehetetlen is. De segít talán, hogy olvassuk: már a kezdeteknél, amikor még „a
mélység fölött sötétség volt“,
„Isten Lelke lebegett a vizek
felett“. Végtelen tág ez a tér,
feneketlen a múltnak ez a kútja. Isten Lelke, akit aztán
Ádám orrába lehelt a Teremtô.
A kozmikus méretût a végesbe. Ez a Lélek úgy veszi körül
az embert és világát, mint halat a végtelen óceán. Benne
élünk és vagyunk. Olyan természetes lételemünk, mint a

2015 pünkösd hava

Pünkösd?
Mi az?

levegô.
Olyan közös
is, mert ahogyan
egy levegôt szívunk minden ma élô kortársunkkal, úgy
Isten egy és szent Lelke ad
életet minden élônek.
Mégis, ezt a Lelket a meghalt, feltámadott és mennybe
ment Jézusnak el kell küldeni
tanítványai számára. Mert a
halak, mivel benne élnek, a részei, sosem látták még a mérhetetlen óceánt. Mert mi emberek, felnézünk az éjszakai
égre, és a jelentéktelennek
tûnô csillagok hajszálnál is vékonyabb sugarait meg sem
látjuk. Nem is fér a fejünkbe,

sôt
el
sem jut a tudatunkig, hogy
ilyenkor a múlt és a jövô
számunkra idôtlen kútjába pillantunk bele. Nem látunk túl
mindennapi küzdelmeinken,
önmagunkon, azon, ami a
szemünk elôtt éppen van.
Nem tudatosul bennünk,
hogy mi is egy a felületén
kihûlt csillagporból összegyúrt égitesten élünk. Magunk is ebbôl a porból vagyunk alkotva. Részei vagyunk az Isten alkotta mindenségnek. Mindenhez közünk van, már anyagunk révén is.

De Isten Lélek. Hozzá, a
Lélek által van közünk, amit
megkaptunk, elôször akkor,
amikor Teremtônk az orrunkba
lehelte az életet. De ez az élet
még csak a hal öntudatlan léte, aki nem tud Teremtôjérôl és
Megváltójáról. Azt hiszi, hogy
él, pedig halott. El kellett hát
küldeni a Szentlelket. Az Atyának és Fiúnak a Lelkét, hogy
elkezdôdjék a szemek felnyitogatása: annak hirdetése,
hogy több és értékesebb az
élet annál, hogy napi szükségleteinknek
éljünk,
aztán
eltûnjünk egy sír gödrében.
Mikor még nem volt semmi,
csak a mélység és fölötte a
sötétség, Isten Lelke már ott
lebegett a vizek felett. Ez az
örök Lélek él ma bennünk is.
Ez a Lélek él minden embertársunkban, elôdeinkben és
utódainkban is. Ez az örökkévaló és végességet nem ismerô Lélek ölel magához
majd, amikor visszatérünk
oda, ahonnan vétettünk: Az
örökkévaló Istenbe, aki Lélek,
és lényege az a korlátokat
nem ismerô szeretet, amelyet
mi Jézus Krisztus által ismertünk meg. Él Krisztus. Nincs
hát mitôl félnünk. Örök az életünk. Ezt hirdeti a Szentlélek
által felébredt, Istent dicsérô
és Krisztust követô emberek
egybegyûjtött közössége: az
egyház, melynek szintén születésnapja pünkösd.
Mindezt az emberek többsége nem tudja. Magunk is
gyakran elfelejtjük. Milyen kár!
Szentlélek! Nyisd meg a
szemeinket, hogy ne féljünk,
hanem lássuk a csodát!
Jánosa Attila ig. lelkész

Beszámoló / Fejlesztés

Beszámoló az Insula Lutherana
épületegyüttes-fejlesztési projekt állásáról
Engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam a fejlesztési projekt munkálatainak jelen állásával kapcsolatos fôbb
tudnivalókat.
A jóváhagyott koncepcióterv
alapján elsôre, az óvoda kialakításával foglalkoztunk. Decemberben kezdôdött a munka, és
mára már elkészültek az építési
engedélyezési tervek, melyeket
be is nyújtottunk az engedélyezô
hatósághoz. A tervezéssel párhuzamosan elkészültek a kon-

rást is végeztettünk. A vizsgálat
igazolta a feltételezést, hogy az
altalaj rendkívül rossz állapota
miatt cölöpalapozás tervezése
szükséges. Az óvoda épületének tervéhez természetesen elkészültek a tervezett melegítôkonyha, valamint az akadálymentesítést biztosító felvonó engedélyezési tervei is.
Az óvoda építésiengedély
tervének szerves részeként készült el, és került dokumentálásra a konvent épület és a volt

vent-épület érintett szakaszán (a
3. sz. lépcsôházban lévô lakások, és a cserkészotthon területén) a szükséges feltárások, és
vizsgálatok, így a faldiagnosztikai vizsgálat, a födémek faanyagvédelmi vizsgálata, az építéstörténeti kutatás, valamint a
belsô helyiségek szúrópróbaszerû festôrestaurátori vizsgálata. A szerkezeti feltárások során
szembesültünk vele, hogy a
konvent-épület faszerkezetû födémeinek állapota azok megerôsítését teszi szükségessé. Az
építéstörténeti kutatások során
több helyen került napvilágra védendô falfestés, emiatt az alaprajzokat némiképpen módosítanunk is kellett. Az épület új szárnya alatt talajmechanikai feltá-

diakonissza anyaház közötti területen álló garázsépület bontási
engedély-terve.
Az építési engedély-kérelem
benyújtását követôen folyamatosan készítettük, és ma is készítjük az óvoda kiviteli terveit,
melyek már elôrehaladott készültségi állapotban vannak.
Elkészült a telekegyesítési
dokumentáció, annak birtokában lefutott a hivatalos engedélyezési eljárás, és már jogerôs
határozat van a kezünkben a telekegyesítésre vonatkozóan. A
koncepció megvalósítása érdekében elkerülhetetlen volt az
egyházközség tulajdonában lévô három önálló telek összevonása. A telekegyesítést az óvoda-építési engedély-kérelem be-

adásának alapfeltételeként kell
értelmezni, így lehetett csak elhárítani a telek belsô tagoltságából adódó akadályt, és szabályos építési helyet teremteni az új
épületszárnyaknak. A telekegyesítés az óvoda mellett az új tornatermi szárny koncepció szerinti megvalósításához is elengedhetetlenül szükséges volt.
Az óvoda tervezésével párhuzamosan készültek, ill. részben még készülnek a következô vizsgálati anyagok:
• Rát M. tér 2. sz. épület faldiagnosztikai vizsgálata,
• Rát M. tér 2. sz. épület faanyagvédelmi vizsgálata,
• Rát M. tér 2. sz. épület építéstörténeti kutatási anyaga,
• Volt leányiskola (mai óvoda)
bontási építészeti értékleltára,
• Öregtemplom faldiagnosztikai vizsgálata,
• Öregtemplom talajmechanikai feltárása 1 db 6,0 m-es, a
templomtérben elvégzett feltáró fúrással,
• Öregtemplom faanyagvédelmi vizsgálata,
• Öregtemplom építéstörténeti
kutatási anyaga.
Ezen vizsgálatokról tudni kell,
hogy túlnyomó részt roncsolásos vizsgálatok, azaz csak az
érintett épületek/épületrészek kiürített állapotában végezhetôk el.
Egy 2015. január 1-jével életbe lépett jogszabályváltozás következtében január közepén hirtelen változtatnunk kellett a tervezés elôre kiszámított menetén,
mert az új jogszabály a beruházás egészére vonatkozóan már
az építési engedély beadása elôtt kötelezôvé tette egy Elôzetes
Régészeti Dokumentáció (ERD)
elkészítését. Ezt a — komoly feltárással járó — régészeti elôkészítô munkát korábban csak uniós forrásból megvalósuló beru-

házások esetében kellett elvégezni, azaz ránk nem vonatkozott. A jogszabályi kötelezés
pénzügyi forrás helyett minimális
beruházási költséghez történô
kötése esetünkben azt jelentette, hogy a korábbi egyeztetések
szerinti eljárást (vagyis az egyes
bôvítmények földmunkáinak régészeti felügyelet melletti elvégzését) egy merôben más idôbeosztást, és sokkal nagyobb
munkamennyiséget igénylô feladat váltotta fel. A feltárási munkákat komoly terület-elôkészítés
kellett, hogy megelôzze, ráadásul a feladatokat úgy kellett szervezni, hogy az egyes épületek
engedélyezési terv beadásának
idôpontjára a vonatkozó ERD
rendelkezésre álljon.
A megváltozott helyzetben
haladéktalanul szükségessé vált
egy eredetileg csak késôbbre
ütemezett tervrész, a fakivágási
engedély terv elkészítése is, miután az ERD-hez készített elôzetes kutatási terv — a leendô új
épületek kontúrja alapján — olyan
kutatóárkokat jelölt ki, melyek jelentôs része fával ütközött. A
most kivágásra került, illetve kerülô fák a végleges kertészeti
koncepció keretében is vágásra
kerültek volna, ami változott, az
csak a vágás elôrehozott idôpontja. A felmerülést követô néhány napban elkészítettük a fakivágási engedély-tervet és benyújtottuk az Örökségvédelmi
Hivatalhoz engedélyezésre. Azóta az engedély is a kezünkben
van.
Szintén a megváltozott helyzet miatt vált szükségessé
egyes kerítésszakaszok azonnali bontásának lehetôvé tétele,
azaz egy kerítések bontására
vonatkozó engedély-terv elkészítése, melyet a felmerülést követô napokban elkészítettünk, és
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benyújtottuk engedélyezésre az
Örökségvédelmi Hivatalhoz.
Azóta a kerítésbontásra vonatkozó engedély is a kezünkben
van, azaz a munkavégzésre felvonuló munkagépeknek szükség esetén jogszerûen tudunk
kaput bontani.
Az Elôzetes Régészeti Dokumentáció elkészítéséhez szükséges feltárások közül elsôre elkészült a garázsok elôtt az óvoda
területét tisztázó kutatóárok. Ennek az ároknak a területét viszonylag könnyen át lehetett adni a feltárást végzô szakembereknek, a kutatás azóta le is zárult, az ERD ezen fejezete az
óvoda engedély-tervdokumentációjának részeként az engedélyezô hatóságnál van. Az Öregtemplom alámosott, megsüllyedt
padlószerkezete mûszaki állapotának szemmel látható, és folyamatos romlása, a padló balesetveszélyessé válása, valamint a
templomtérben elôirányzott talaj-

mechanikai fúrás elôkészítése
szükségessé tette a templom
használatának beszüntetését,
ami a gyülekezet számára az
egyik leginkább érzékelhetô változás a beruházás során. Idôközben a talajmechanikai vizsgálatot elvégeztük, a szakértôi
vélemény elkészült. Folyamatos
az egyeztetés az Örökségvédelmi Hivatallal a templomtérben
végrehajtandó régészeti feltárás
szükségességérôl.
A templomkertben tervezett
kutatóárkok komolyan érintik az
óvoda-, és az iskola által használt udvarterületeket, így az intézmények életét is. A gyermekek,
és a munkavégzés szûkös területen történô kényszerû együttélése komoly organizációs, és
munkavédelmi kérdéseket vetett
fel, melyeket az Intézmények illetékes vezetôivel egyeztetve tárgyaltunk végig, és jutottunk el
egy kezelhetô ütemezésig, és
odáig, hogy a feltárási munkák a

Volt leányiskola és a Szeretetház
fôépülete közötti kutatóárokkal
megindultak. A jóváhagyott feltárási terv alapján a templomkert
Rába felôli területének ideiglenes
kerítéssel történt lezárását követôen a fakivágás, és a játékeszközök bontása megtörtént, a feltáró kutatóárkok nyitása folyamatosan zajlott. A kutatóárkok
egyike meglepetést is tartogatott
számunkra, mivel lôszerek kerültek napvilágra a földmunkák során — annak ellenére, hogy egy
szakcéggel korábban lôszerfelkutatási vizsgálatot végeztettünk
a területen, és az akkori vizsgálat
nem mutatott ki ilyen anyagokat.
A feltárt katonai rendeltetésû robbanószerkezeteket hivatásos
tûzszerészek távolították el a területrôl. Ezt követôen a munka
szakfelügyelet mellett folytatódott
tovább. A Szeretetház területén
tervezett kutatóárkok munkaterület lehatárolásával kapcsolatos
egyeztetéseken is túl vagyunk,

így az ottani munkák megkezdése elôtt sincs akadály, az idôsek
védelme biztosított.
Idôközben a város megkezdte a Bercsényi liget Híd
utca—Erkel F. utca közötti szakaszának rendezését, ami útépítéssel, és a Kossuth utcai
telkek hátsó telekhatárán álló
önkormányzati tulajdonú garázsok elbontásával jár. A sorbontás az egyházközség tulajdonában lévô kétállásos
garázst nem érinti, miután annak megtartásáról született
döntés.
Aláírt szerzôdés birtokában, az ütemezésnek megfelelôen megkezdtük a következô csoportba sorolt épületek,
a Rát M. tér 2. sz. épület felújítási, az Öregtemplom felújtási,
és az új tornaterem épületének építési engedélyezési-, és
kiviteli tervezését.
Ráskai Péter építész

Útjára indult a Gyôri Evangélikus Férfikör, a GYEF
Tavaly ôsszel indítottuk útjára
a gyôri evangélikus férfikört. Az
ötletet egyfelôl az adta, hogy ez
a munkaág más gyülekezetekben milyen kiválóan mûködik,
másfelôl pedig az „Egy-más”
szülôi beszélgetô kör mintájára,
melyen leginkább a nôi nem
képviselteti magát, szerettünk
volna létrehozni egy kifejezetten
férfiaknak szóló, bennünket érintô témákat feldolgozó csoportot.
Keresztyénségünkben és férfi
mivoltunkban érintô témákkal
havi rendszerességgel (minden
hónap második pénteke) gyûlünk össze az öregtemplomi
gyülekezeti teremben, ahol egy
rövid témafelvezetés után megoszthatjuk egymással az adott
kérdéssel kapcsolatos tapasztalatainkat, ötleteinket. A kezdeményezés nyitottságra talált a gyülekezeten belül, hiszen alkalmanként 10—15-en vagy idônként
többen is vagyunk így együtt.
Nem könnyû a mai felpörgetett
életritmusban a már megszokottak mellett új dolgokra is idôt szakítani, de bízunk benne, hogy
gyor.lutheran.hu

mások is kedvet kapnak férfiként
csatlakozni a férfikörhöz, melyben a fiatal felnôttektôl kezdve a
nyugdíjas korosztályon át képviseltetik magukat a generációk.

tájházban szerveztünk egy disznótort, mely ugyancsak családos program volt. A feldolgozás
fázisaihoz igazodva készültek el
a hagyományos disznótoros

A felpéci disznótoros résztvevôi
A havi rendszerességû fix,
beszélgetôs alkalmak mellett
családi programokat szerveztünk, így voltunk egy családos kiránduláson mindjárt szeptemberben Nagycenken, ahol a gyerekek nagy örömére kisvasutaztunk, illetve a Fertô tavon sétahajóztunk. Akinek még belefért
az idejébe, azzal egy csülkös vacsorát is elköltöttünk Sopron
egyik családias kis vendéglôjében. Novemberben egy kedves
gyülekezeti tagunk felajánlásának köszönhetôen kaptunk egy
120 kg-os disznót, így a felpéci

ételek, melyekben nagy segítségünkre voltak a felpéci evangélikusok, külön köszönet nekik
még egyszer. A disznótor résztvevôi adományokkal járulhattak
hozzá a nap költségeihez, az ebbôl fennmaradt összeget ádventben 2 család jótékony megsegítésére fordítottuk. Meghirdettünk decemberben egy ugyancsak jótékonysági ruhagyûjtést,
melynek során több mint 5 m3
ruha, cipô és játék gyûlt össze.
Ezeket a családsegítô illetve a
hajléktalanszálló dolgozóinak segítségével juttattuk el a rászo-

rultaknak. Ugyancsak decemberben a gyôri repülôcserkészekkel karöltve szerveztük meg
a Betlehembôl Bécsen keresztül
Gyôrbe érkezô betlehemi láng
szétosztását zenés áhítat keretében a nádorvárosi templomunkban. Az áhítatot egy jó hangulatú
kürtös kalács és langalló sütés,
valamint forraltborozás, teázás
követte a templomkertben. A
mellékelt képek a fent említett
programok egy-egy pillanatát
örökítették meg.
A továbbiakban is a teológiai, lelki tartalom mellett szeretnénk hangsúlyt fektetni a
családos programokra, illetve
lehetôségeinkhez mérten a körülöttünk élô rászorulók megsegítésére. Akinek pedig férfiként
kedve van csatlakozni a gyôri
evangélikus férfikörhöz, szeretettel várjuk minden hónap 2.
péntekén 17 órától az öregtemplomi gyülekezeti teremben
(Petôfi tér 2.)
Csorba János és
Szabó János lelkészek
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Szeret az Isten!
Van, hogy csak úgy megtörténnek velünk a dolgok… Ezt akkor szoktuk mondani, amikor nem találunk sem okot, sem
magyarázatot azokra az eseményekre,
amelyek hirtelen elérnek minket. Ostromoljuk „miért”-jeinkkel az eget, hátha
megértünk valamit a nagy összefüggésekbôl, és megbékélhetünk helyzetünkkel. De
csak a néma csend van. Hallgatnak az égiek, mintha keserves kínlódásunk nem hatná meg ôket. Nem nyílik meg az ég, nem
jön a felelet és a segítség.
Hazudnék, ha azt mondanám, nem fogalmazódtak meg ezek a gondolatok egyszer sem bennem. Ugyanakkor mindig is
tudtam, hogy az Úristen szeretett gyermeke
vagyok, aki figyel rám és egyengeti utamat.
Mivel rendezett körülmények között nôttem
fel, úgy gondoltam, mindez jól van így, továbbra is csak másokkal történhetnek meg
azok az események, amelyek késôbb velem
is megtörténtek. Egy különös betegség során ráeszméltem arra, hogy az ég nem süket
és nem néma…
A naptár 1992. augusztust mutatott.
Egy kis nógrádi faluban felnôtt, 25 éves,
sportos, makkegészséges leány, aki elvégezte az evangélikus teológiai tanulmányok öt esztendejét — férjhez mentem.
Összeházasodtunk egykori évfolyamtársammal. Vágyaink, terveink voltak, amelyeket szerettünk volna közösen átélni, megvalósítani. Vas megyébe kerültünk lelkészházaspárként, nagy szórványterületre. Belevetettük magunkat a munkába. Hittanórák szervezése, gyülekezetépítés, templomrenoválás — mind nagy kihívás, izgalmas és sok bölcsességet kívánó feladat.
Éreztük, hogy a helyünkön vagyunk. Azt
csináljuk, amit szeretünk, amire elhívást
kaptunk. Igaz, szüleinktôl több száz kilométerre kerülve, de fiatal házasokként, az Úr
szolgálatába állókként, semmi sem volt lehetetlen a számunkra. Áldás volt a gyülekezet életén, a szolgálatokon! Minden kerek volt, egész és nagyon szép!
Aztán hamarosan történt valami! Fiatal
feleségként jólesô érzéssel gondoltam arra,
hogy most már nekünk is lehet kisbabánk.
Néhány hónappal késôbb örömmel fogadtuk a hírt: úton van egy pici élet, a mi gyermekünk! Csodálatos érzés töltött el, éreztem magamon a változást, ahogyan ez a kicsiny élet növekedett bennem. Aztán tizenkét hetesen a magzat elhalt és eltávozott.
1993. január elseje volt.
Amikor három hónap múlva orvosokhoz kerültem, már nagy volt a baj. A méhlepény legkisebb darabjai úgy mûködtek
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bennem, mintha egy embrionális sejtszaporulat volna. Sehogyan sem tudták ezt
eltávolítani, mindig újra szaporodott. A
szövettan ekkor már kóros diagnózist jelzett. Én eközben egyre gyengébb és kétségbeesettebb lettem. Az orvosom régi
ismeretsége révén Budapestre, a Szabolcska utcai klinikára kerültem.

Tamás, Marcell, András és Petike
Május volt már, virágzott, pompázott minden a természetben. Csak én nem láttam az
egészbôl semmit. Csupán a kórház fehérre
meszelt folyosóit, kórtermeit, és nyomorúságos állapotomat érzékeltem, az infúziós-kemoterápiás kezelést és annak minden
szörnyûséges következményét. Hiába kérdeztem a nôvéreket: mi lehet a bajom, mit
mondanak az orvosok? Diplomatikusan
annyi volt a válasz: „ôk nem adhatnak felvilágosítást. A doktor úr ezt írta elô, ezt a protokollt kell betartaniuk.” Közben CT-re vittek.
Kiderült, hogy rákos áttétek vannak már a tüdômön is, régi egyforintos nagyságúak. „Ó,
Istenem, mi lesz így velem, az életemmel, a
munkámmal, a férjemmel, szüleimmel, a haza váró gyülekezettel! Csupán fél éve vagyok feleség és lelkész! Ennyi volt hát? Miért
engedted, hogy mindez megtörténjen velem? Egyáltalán, mi a célod ezzel a betegséggel?” Aztán hamarosan elfogytak a
szavaim, már nem voltak kérdéseim és
kéréseim sem.
Egyszer csak az az érzés fogalmazódott
gondolattá bennem: „Semmit sem tudok
visszatartani, mindent oda kell adnom Isten
kezébe. Ô döntse el, mi a legjobb nekem,
és azt elfogadom tôle, bárhogyan dönt.
Mert én már nem akarok semmit. Harcolni
se, sírni se.” Odaadtam hát magam, ahogyan voltam: betegen, fáradtan, elgyötörve.
„Rajtad áll, Uram, mi lesz!” És ekkor úgy

éreztem, megállt a betegágyam mellett!
Nagy szeretettel és békességgel vett körül,
és engem is betöltött ez a szent jelenlét.
Annyira valóságosan, hogy arra gondoltam, kinyújtom a kezem és megérintem, de
nem mertem… És akkor született meg valami egészen új az életemben! Az igazi találkozás megtapasztalása!
A kezelés után behívott az orvos a szobájába, és egy A/4-es lapot adott át, azzal
a kommentárral: ennyit tudnak errôl a ritka
betegségrôl. Valószínûleg, több kezelést kell
még kapnom, de ha a tünetek három hétnél
tovább tartanak, akkor sajnos el kell távolítaniuk a méhemet, hogy az életemet megmentsék. Így lettem hazabocsátva. A kemoterápia következtében a hajam kihullott, és
mindenki kétségbe esve nézett rám.
Eltelt a három hét és újra kellett jelentkezni a kórházban. Jöttek a vizsgálatok, labor
és a többi. A nap végén az orvos behívott az
irodájába, és csak ennyit mondott kicsit zavarodottan: „Nem kell itt maradnia, de egy
hónap múlva újra jöjjön!” Mondanom sem
kell, az örömtôl alig láttunk, rohantunk haza
a kórházból. Egy hónap múlva újra mentünk.
Megint hazaengedtek. És újra jöttünk és újra
mehettünk. De az orvos nem szólt semmit!
Fél év múlva bekopogtam a laborba: mondjanak valamit, hiszen már hónapok óta nem
kapunk információt az állapotomról! Az
egyik nôvérkébôl kibuggyant a szó: „Nem
mondta a doktor úr, hogy már az elsô vérvétel tökéletes képet mutatott, mintha maga
soha sem lett volna beteg?” …
A következô nyáron hittanos táborban
voltam vezetôként. Esti áhítatra készültünk. A templom felé tartottam, amikor
„körülvett” egy különös hang, és így szólt:
„Most már nektek is lehet kisgyermeketek!” Hirtelen megfordultam, de senki
sem volt az udvaron…
Azóta 23 esztendô telt el. Négy fiú
édesanyja vagyok, két kamaszé, egy kisiskolásé és egy óvodásé. Ha családomra
nézek, tudom, hogy ez a gyógyulás nem
csupán azért történt, hogy egy élet még
idôt kapjon ezen a világon. Hanem azért,
hogy minden gyógyulásban látható legyen Isten irgalma és kegyelme, aki országa számára ment meg minket! Ez az
igazi csoda! Ezt átélni, megélni és hirdetni-, igazi kegyelmi ajándék.
Menyesné Uram Zsuzsanna
gyôrsági lelkész, gyôri hitoktató

A gyógyulás történetérôl — a Zákeus Médiacentrum által 1999-ben — készített rövidfilm megtekinthetô a
http://www.youtube.com/watch?v=p9URTUfJaZk linken, valamint a szöveget a Híd magazinban is olvashatják.

gyor.lutheran.hu
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Szabadhegyi evangélikus imaház
Szabadhegyen 1866 óta foglalkoztattak
tanítót, s tartott fenn a gyülekezet önálló iskolaépületet, eleinte a reformátusokkal közösen. Késôbb a két protestáns felekezet útjai külön váltak e téren, s a századfordulóra
egyre égetôbbé vált egy új, korszerû iskolaépület emelésének a kérdése. Az új iskolai
épület felavatására 1905. október 15-én került sor Horváth Sámuel esperes szolgálatával. Eleinte kizárólag iskolai célokra használták, az 1920-as évektôl kezdve töltött be
gyülekezeti funkciókat is, mivel a szabadhegyi hívek számára nehéz volt megoldani
az Öregtemplomba való eljutást.
Szép lassan az iskola terme istentiszteleti
célokat szolgáló felszerelési tárgyakkal is bôvült. Elsôként szószéket kapott, majd 1929ben elhelyezték Nagy Ferenc egyháztag
Krisztus-kép adományát. Késôbb Nagy
György hívô oltárt is készíttetett az épület
számára. Varga József szabadhegyi tanító
vetette fel elôször a harang gondolatát.
Buthy (Buti) János gyôri vendéglôs és neje
adományának hála 1936 ôszén elkészülhetett a 89 kilogrammos harang.

Ezt követôen kezdték megtervezni a tornyot. Az elsô elképzelés szerint a torony az
épület tetejére került volna, ezt azonban a hívek elvetették, ahogy késôbb a fémharangláb gondolatát sem fogadták el. Az önálló
harangtorony terveit Káldy Barna építômester készítette el, s 1937 tavaszán ô kapott
megbízást a kivitelezés levezénylésére is. A
torony tetejére Járfás István adományozott
vörösréz keresztet. Az új épület elkészültével
párhuzamosan sor került az iskola tatarozására és szigetelésére is. Az oltár, a harang
és a torony felavatására 1937. július 18-án
zajlott le Kapi Béla püspök szolgálatával.
A hívôk csak néhány éven keresztül
tudhatták az egyházközség tulajdonában a megújult épületet, mivel az evangélikus iskola államosításra került 1948ban. Ezt követôen is lehetôség volt a hitélet gyakorlására a város hozzájárulása révén, a hét közben elfüggönyözött
oltárt vasárnaponként felfedték és istentiszteleteken, hittanórákon is együtt
lehetett a szabadhegyi evangélikus közösség apraja-nagyja.

Az egyház a rendszerváltozást követôen 1991-ben igényelte vissza az épületet,
amit ismét gyülekezeti célokra, bibliaórák,
hittanórák, istentiszteletek tartására kívántak hasznosítani. Az épület csupán
1997-ben került átadásra, s két évvel késôbb Salakta Gyula végezte el a felújítást,
melynek során némi modernizálását, átalakítását is sor végeztek. Itt alakították ki a 4.
lelkészi körzethez tartozó lelkészlakást is,
1999 óta az épület elsô része parókia. Az
épület és tágas udvar adott otthont az egy
évtizede induló gyülekezeti gyermekalkalmaknak, táboroknak. Az imaházban, a József Attila út 26. szám alatt hetente, vasárnap délutánonként tartanak istentiszteletet
áprilistól szeptemberig 18 órai kezdettel, októbertôl márciusig 16 órai kezdettel.

Új idôk digitális szelei
Felgyorsult világunkban egyre kevesebben engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy hosszú órákat töltsenek el levéltárakban anyakönyvi, jegyzôkönyvi, vagy
éppen más anyagokat kutatva. Az információkra azonnal és lehetôleg kényelmes otthonunk megszokott környezetébe simulva
vágyunk. Az új idôk igényeihez, bár talán a
versenyszférához mérten némi késéssel, a
közgyûjtemények is igyekeznek alkalmazkodni. Ebbôl a sorból természetesen a magyarországi evangélikus gyûjtemények sem
szeretnének kilógni.
Ennek jegyében született meg néhány
évvel ezelôtt az a gondolat, hogy evangélikus egyházunk levéltári anyagait is
minél elôbb online módon is elérhetôvé
kellene tenni az érdeklôdôk számára. Az
elképzelést tett követte. Egyházunk
Gyûjteményi Tanácsa digitalizáló mûhelyt
rendezett be Budapesten, ahol megindulhatott a gyakorlati munka.
A Ráth Mátyás Evangélikus Gyûjteményt
érte az a megtiszteltetés, hogy elsôként vehetett részt a programban, s digitalizáltathatta a gyôri evangélikusság múltját ôrzô és
életre keltô legfontosabb dokumentumokat.
Azóta sor került az orosházai, szarvasi és
soproni evangélikus levéltárak anyagának
gyor.lutheran.hu

feldolgozására is. Ezzel párhuzamosan
megindult a kisebb gyülekezetek anyakönyveinek digitalizálása. A két munkafolyamat megszervezése és kivitelezése logisztikai szempontok figyelembe vétele
mellett, szinkronban került megvalósításra. Ennek megfelelôen ezidáig a GyôrMoson, Sopron és Nyugat-Békés egyházmegyékhez tartozó gyülekezetek
anyakönyveivel sikerült végezni.
A tervek szerint a rendelkezésre álló
adatbázis folyamatosan bôvülni fog a még
hátralevô vidéki evangélikus levéltárakban
ôrzött anyagokkal, valamint a többi egyházmegye gyülekezeteinek anyakönyveivel. A
végsô cél egy egységes országos evangélikus anyakönyvi adatbázis létrehozása lenne, mely reményeink szerint akár már 2017re, a reformáció 500. évfordulójára elkészülhetne, ezzel is hozzájárulva a jeles emlékév
méltó megünnepléséhez.
Ugyan a fenti, áhított cél megvalósulása még messze van, azonban a már elkészült anyakönyvi oldalak hozzáférhetôségét minél elôbb biztosítani szeretné a
Gyûjteményi Tanács. Éppen ezért nagy
örömünkre szolgál, hogy anyakönyvi adatbázisunk a jelenlegi tervek szerint már május hónap folyamán hozzáférhetô és meg-

ismerhetô lesz. A szolgáltatás fizetôs formában válik majd elérhetôvé, ugyanakkor
ingyenesen is kutathatóak lesznek az adatok a vidéki levéltárak (Gyôr, Sopron,
Nyíregyháza, Szarvas, Békéscsaba,
Orosháza), valamint az Evangélikus Országos Levéltár kutatótermeiben.
Digitális projektünkre különösen büszkék vagyunk, hiszen egyházi berkekben
ugyan elmondható, hogy katolikus részrôl már korábban megindultak az ilyen
irányú fejlesztések, elég itt a kalocsai
vagy gyôri interneten keresztül is fellelhetô katolikus anyakönyvi adatbázisokra
gondolni, azonban reményeink szerint
teljes, országos feldolgozottságot elsôként az evangélikus egyház lesz képes
felmutatni.
A szolgáltatás indulásának pontos dátumáról az Evangélikus Élet közöl majd
tájékoztatást, de a projekttel kapcsolatos
részletesebb információk megtalálhatóak
lesznek a Gyûjteményi Tanács honlapján
is. Bízunk benne, hogy az új lehetôséggel
a korunkban reneszánszát élô családfakutatás eredményesebbé tételéhez mi is
hozzájárulhatunk.
Világi Dávid levéltáros
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„Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az ÚR az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét ôket
az ÚR az egész föld színére.”
(1Móz. 11,9)

A torony, a város, és a Lélek
Pünkösdkor néha prédikációs alapigeként kerül elénk ez a jól ismert bibliai történet. A közmondásos „bábeli nyelvzavar” pontosan az ellentéte az elsô pünkösd csodájának, amikor pártusok, médek, elámiták, és sok más nemzet tagjai
saját nyelvükön hallották az apostolok
beszédét. Bábel tehát úgy viszonyul pünkösdhöz, mint a szônyeg fonákja a színéhez, s néha érdemes a fonákot közelebbrôl szemügyre venni ahhoz, hogy a
„színt” igazán értékelni tudjuk.
Ha a történetet az elejétôl elolvassuk,
feltûnik, hogy itt nemcsak „Bábel tornyáról” van szó, hanem városról is. A nagy
ószövetséges, Gunkel, igazi német precizitással, verseken belül is mondatonként szétválasztva fejtette fel a szöveg két
fonalát s megállapította, hogy ez tkp.
nem egy történet, hanem kettô! Az elsô,
a torony-motívum az ôsibb (vö. „égig érô
fa”), s az ember örök és eleve kudarcra
itélt erôfeszítését fejezi ki, hogy meghódítsa az isteni, transzcendens szférát. A
szentíró nem hagy kétséget afelôl, hogy
ez bûn, amit Isten nemcsak megakadályoz, hanem meg is büntet. A nagy teológus, Barth, egész teológiájának metaforáját látta a történetben: minden vallás az
ember ilyen önerôbôl való felfelé törekvése, s szükségképpen zsákutca Isten felülrôl (szó szerint: „senkrecht von oben”,
függôlegesen fentrôl) érkezô kinyilatkoztatása nélkül. Bábel — mondja Barth —
egyike a Biblia kifejezetten humoros történeteinek: az ember az eget ostromolja
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— Istennek le kell szállnia onnan, hogy
egyáltalán észrevegye a tornyot…
A történet másik, „vízszintes”, immanens komponense a város. Pillanatig
sem kétséges, hogy a torony „pars pro
toto” az egész várost, konkrétan Babilont képviseli (vö. Eiffel-torony vagy
akár a soproni Tûztorony). Babilonnak
nemcsak tornya volt, hanem fénykorában milliós megapolisszá duzzadt,

másrészt fôvárosa volt az azonos nevû,
az egész Közelkelet térségét beolvasztani igyekvô, soknemzetiségû ókori
szuperhatalomnak. Az ige nem hagy
kétséget afelôl, hogy ami „függôlegesen”, Isten és ember viszonyában bûn,
az „vízszintesen”, társadalmi és politikai
viszonylatban is az. A XX. századnak
bôven volt alkalma megtanulni ezt a

leckét: megérte a Monarchia széthullását, majd a két nagy totalitárius nekifeszülés, a fasizmus és a kommunizmus
bukását.
A pünkösdi történetben is megvan ez
a két komponens. Itt is van alászállás,
de nem ironikus-büntetô, mint Bábelnél, hanem kegyelmes és lelkesítô: a
Lélek alászállása tüzes nyelvek formájában. S a másik irány: ez a tûz terjed
is, az elsô pünkösdkor rögtön 3000 emberre. S Bábel ellentéteként terjedt tovább a megértés csodája: zsidó és görög, férfi és nô, szolga és szabad egy
nyelvet beszéltek, ami egyébként a kor
Babilonjában, a római birodalomban
csak nehezen volt elképzelhetô.
A bábeli történet az ember nagy dolgairól beszél, a pünkösdi ezzel szemben Istenéirôl. „…halljuk, amint a mi
nyelvünkön beszélnek az Isten felséges
dolgairól [az eredetiben: megaleia].”
(ApCsel 2,11). Tehát: emberi megalománia helyett isteni „megaleia”. Tudjuk:
a Lélek érkezését nem lehet kikényszeríteni, hiszen „A szél arra fúj, amerre
akar; hallod a zúgását, de nem tudod,
honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektôl született.” (Jn 3,8).
Viszont lehet és szabad kérni úgy,
ahogy azt úrvacsorai liturgiánkban, az
ún. epiklézisben tesszük: „…Ezért a
nagy irgalmadért kérünk, küldd el most
Szentlelkedet!”
Weltler Rezsô nyugalmazott lelkész

gyor.lutheran.hu

Mûvészet / Programjaink
„A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.” — mondja
Pál apostol a rómaiaknak. Jézus is azt mondja Jn 20,29-ben: „Mivel látsz
engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek.” Mindez nem a látás
kárhoztatása és nem is a halláson kívüli többi érzékszerv szükségtelenségét
kívánja hangsúlyozni. Inkább azt, hogy a hit tárgya nem ragadható meg érzékszervek által, legalábbis ne erre alapozzunk. Isten Szentlelkének ajándéka
révén jut az ember hitre.

Egy kép másképp
Vannak, akik úgy vélik rólunk, evangélikusokról, hogy
viszolygunk a templomban
elhelyezett képektôl. Igaz ebbôl annyi, hogy az evangélikus templom egyetlen képet
tûr meg terében, de azt az
egyet a templom fókuszába
helyezi: egyenesen az oltárra. Azért, mert nem akarja,
hogy Krisztuson kívül bárki
vagy bármi más kerüljön a
hívô ember figyelmének
gyújtópontjába, elvonva a figyelmét a lényegrôl. De
mondhatja-e azt a fül, hogy
nincs szükség látásra? Hibát
követnénk el, ha szem elôl
tévesztenénk, amit elôdeink
is nagyon jól tudtak, hogy az
ember vizuális lény. Látása révén jut hozzá a legtöbb információhoz. Jézus példázatai is
képek, amelyek tanítanak.
Az „Egy kép másképp”
sorozat Isten igéje mellé bibliai témájú képeket helyez.
Keresztyén elôdeink, elmélyült ikonfestôk, reneszánsz
mûvészek és mai mesterek
keze nyoma azt ôrzi, ahogy
ôk végig meditálták az adott
bibliai történetet. Ahogy sok
imádság elmondása, teológiai elmélyülés után az ô fantáziájukban megjelent az ige
lényegi mondanivalója. Vizuális igehirdetések ezek a keresztyén elôdeink által festett
képek, amelyeken átfutva a
felületes pillantás semmit
nem ragad meg, éppen úgy,
annál, aki elmegy ugyan vasárnap a templomba, de
semmi sem jut el dobhártyáján túlra akár évtizedek alatt
sem.
gyor.lutheran.hu

Az „Egy kép másképp” sorozat résztvevôi azonban vizuális igehirdetés résztvevôivé
válnak. Igei elmélyülés ez,

amely esztétikai élményt nyújt
és mélyen elraktározódik vizuálisan is. Innentôl fogva akár
az ige, akár a kép kerül elô,
egyik felidézi a másikat. Akik
hallgattak a hívó szóra, eljöttek és részt vettek a sorozaton, elmélyedtek az igében,
megmártózhattak vizuális élményekben, hagyták, hogy
régi mesterek prédikáljanak
nekik látvány révén és ôk
maguk fogalmazhatták meg,
foglalhatták szavakba ezt az

igehirdetést. Maguk is prédikáltak. Úgy, ahogyan Jóel
próféta már elôre megmondta és az apostolok cseleke-

deteinek könyvében is olvashatjuk: „Az utolsó napokban,
így szól az Isten, kitöltök Lelkembôl minden halandóra,
és prófétálnak fiaitok és
leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig
álmokat álmodnak.” (csel
2,17). A sorozat mennybemenetel ünnepéig tart, és
szeptemberben folytatódik
majd újra.

ÁLLANDÓ
ALKALMAINK
Evangélikus
Szeretetház vagy
gyülekezeti terem
(Petôfi tér 2., vagy Péterfy
Sándor u. 5.)
Istentisztelet úrvacsorával
hónap 1. és 3. vasárnapján
10:00
Istentisztelet
hónap 2. és 4. vasárnapján
8:30
Biblia óra, Egy kép másképp
meghirdetett idôpontokban
Férfikör
minden hónap 2. péntek
17 óra
Evangélikus Újtemplom
vagy gyülekezeti terem
(Baross út 77/a vagy
Liezen-Mayer út 41.)
Istentisztelet úrvacsorával
hónap 1. és 3. vasárnapján
8:30
Istentisztelet
hónap 2. és 4. vasárnapján
10:00
Bibliaóra
keddenként 9.30
(nyáron szünetel)
Aliansz bibliaórák
minden hónap 1. keddjén
18 órától ( téli idôsz. szerint
17 órától)
Énekkar
szerdánként 18.00
Kékkereszt alkalom
péntekenként 17 óra
Baba-mama kör
kéthetente hétfônként
10 óra
Kisifi, Gyermekkör
kéthetente péntek 17.30
Ovisóra
kéthetente péntek 17:00
Családi istentisztelet
havonta egyszer
meghirdetett idôpontban
Szabadhegyi imaház
(József Attila út 26.)
Istentisztelet
vasárnaponként 18:00
(októbertôl márciusig 16:00)

Jánosa Attila ig. lelkész
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Vers / Programjaink
JÖJJ EL, SZENTLÉLEK!
Fájó emberszívbe,
mint gyógyító balzsam,
lázongó lélekbe,
mint hódító dallam,
zokogó sírásra,
mint öröm harangja,
életnek, tavasznak
hívogató hangja:
Jöjj el, Szentlélek!
Gyenge nôi szívbe,
mint az erô lángja,
keresô lélekbe,
mint lobogó fáklya,
kedvesség és jóság
langyos fuvalmával,
a szelíd Megváltó
gyöngéd uralmával:
Jöjj el, Szentlélek!

PROGRAMJAINK, TÁBORAINK:
május 17.

Konfirmáció (újtemplomi körzet) 10:00 — Nádorváros templom

május 17.

A gönyûi templomunk 10 éves jubileuma 15.00

május 25.

Konfirmáció (öregtemplomi körzet) 10:00 — Nádorváros templom

június 22—28.

Erdélyi kirándulás

június 13.

Repülôcserkészek és az evangélikus férfikör családi napja — Pér

június 22—26

IX. napközis hittantábor — Nádorváros (4—17 éveseknek)

június 29—július 3. Evangélikus tábor — Csesznek (10 éves kortól)
július 6—10.

Ökumenikus VISZ tábor — Nádorvárosban (4—14 éveseknek)

július 6—10.

Evangélikus napközis hittantábor — Gyôrújfalu (5—11 éveseknek)

július 7—12.

Repülôcserkész nyári tábor (9—14 éveseknek)

július 13—17.

Cserkész nyári tábor — Ravazd (10 éves kortól)

július 19—25.

Egyházmegyei evangélikus hittantábor — Rábcakapi (8—15 éveseknek)

Jelentkezési információ a lelkész hivatalban kapható: 06-20/824-8101 vagy a honlapon található.
Önsegítô gyászcsoportot vezet az öregtemplomi gyülekezeti teremben
Miklósné Jancsó Hanna gyászcsoportvezetô.
Tel.: 20/824-5831, kéthetente hétfô esténként.
Várjuk az érdeklôdôket.

Kis gyermeki szívbe,
mint a csengô ének,
ártatlan lélekbe,
mint a vidám élet,
ezüstkacagással,
angyalseregekkel,
atyai mosollyal,
igaz szeretettel
Jöjj el, Szentlélek!
Családi tûzhelyre,
mint a hit szikrája,
— békesség, boldogság
borulván így rája, —
magas palotáknak
fényes nagytermébe,
kicsi házikóknak
virágos csendjébe
Jöjj el, Szentlélek!
Szomorú özvegyhez,
mint a remény napja,
éhezô árvákhoz,
mint az árvák atyja,
könnyek törlésére,
orvosság-adásra,
testvéri szent csókra
és vigasztalásra
Jöjj el, Szentlélek!
Bûnnek tengerében
hánykodó habokra,
minden nemzetekre,
kicsikre-nagyokra,
hitnek sugarával,
Jézus szerelmével,
az örök Atyának
örök kegyelmével
Jöjj el, Szentlélek!
Somogyi Imre
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az energiahatékonyság jegyében megújul
a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium,
Általános Iskola és Óvoda
„Épületenergetikai fejlesztés a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium,
Általános Iskola és Óvodában”
2015 tavaszán kezdetét veszi a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium Általános Iskola és
Óvoda energetikai korszerûsítése. A tervezett beruházás a Környezet és Energia Operatív
Program 2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” c. konstrukciójának keretében 2015.03.01 és 2015.09.01 között az Európai Unió
támogatásával, a Kohéziós Alap illetve a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg
Gyôrben a Péterfy Sándor utca 2. szám alatti Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium Általános Iskola és Óvoda épületében.
A projekt keretében megvalósul az iskolaépület világítás és gépészeti korszerûsítése illetve a
nyílászárók cseréje. Továbbá a megújuló energiafelhasználás növelése érdekében az intézményben egy napelemes és egy napkollektoros rendszer is kialakításra kerül.
A projekt szemléletformáló ereje következtében – a projekt elsôdleges célcsoportját képezô –
tanulók és intézményi alkalmazottak nyitottabbá válhatnak a megújuló energia felhasználásának irányába, hiszen közvetlen környezetükben tapasztalhatják meg annak mûködését, elônyeit. Ezen felül az épület energetikai megújulása kedvezôbb körülményeket biztosít az épületben tartózkodóknak, megteremtve ezzel az eredményes oktatás és nevelés alapját.
Az elnyert vissza nem térítendô támogatás összege 193 092 441 Ft, a támogatás intenzitása 85,00%.
2015.04.24.
Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium Általános Iskola és Óvoda

gyor.lutheran.hu

Visszatekintés
„Megöregedtem, ami természetes folyamat, s aki okos, nem is lázad ellene...mert aki magasabban jár
már az élet hegyén, annak többet fog be szeme a látóhatárból.”
Mezei Mária

Szépkor
Elôzô alkalommal a nyári
programjainkról írtunk utoljára. Ôsszel sokat sétáltunk
a környéken, kihasználtuk a
szép idôt, hogy felüdüljön
test és lélek…

életével foglalkoztunk, és
részt vettünk az ünnepi istentiszteleten az Öregtemplom-

tek a résztvevôk: ének és
versmondás kategóriában . A
helyezéseket az evangélikus

tudott ugyanis, hogy minden
szelvény nyer! Az idô múlásával a táncos lábak helyett

Szokásos alkalmunkra, a
szalonnasütésre sokan eljöttek, szívesen fogyasztva a finom falatokat. Néhányan a
sütésben is részt vettek.
Kulturális programjaink közül
az ásványrárói táncosok és
a Gyárvárosi Dalkör mûsora,
valamint Csikó Teodóra és
Takács Zoltán operett és musical elôadása tetszett nagyon lakóinknak. A mû vészek közvetlensége, elôadásmódja színt és vidámságot hozott a Szeretetház falai
közé, ezúton is köszönet érte… Az evangélikus iskola
kisdiákjai eljátszották a „Ludas Matyi” címû darabot, jó
lenne, ha máskor is gondolnának ránk hasonló színjátékokkal.
A foglalkozások közül csak
egyet-egyet említenék meg.
Készítettünk ôszi képet,

ban. A hónap végén az elmúlt egy évben elhunyt lakóinkra emlékeztünk, istentisztelet keretében, imádságban

gyöngyfát, valamint volt filmvetítés, és a sokak által kedvelt nótázás is.
A reformáció ünnepéhez
közeledve Luther Márton

és mindenkit név szerint említve gyújtottunk mécsest…
Novemberben hagyománynak számít a „házi” KI-MITTUD, amelyre lelkesen készül-

iskola tanáraiból álló zsûri állapította meg.
Az ádventi idôszakban koszorú, ablakdísz, dísztasak
készítéssel, egyházi énekek
éneklésével és természetesen áhítatokon és istentiszteleteken készültünk a karácsonyra, a Megváltó születésének ünnepére. Színes
programok is kapcsolódtak
az ünnepkörhöz: az evangélikus iskola zenés és az
óvoda betlehemes mûsora,
valamint a Liszt Ferenc Zeneiskola
növendékeinek
elô adása.
Az új esztendôt szintén
egy kedvelt programmal
nyitottuk, az elôzô évben
készített fényképekbôl tekintettünk meg válogatást
kivetítôn.
A farsangi mulatság elôtt
sok tombolajegy elkelt, köz-

a nótázás került elôtérbe. A
farsang lezárásaként ismét
színvonalas mûsort adtak a
Gyárvárosi Dalkör lelkes
tagjai.
Márciusban
színészek
köz re mûködésével megtekintettük a Kisvakond tavaszi
kalandjai címû mesejátékot,
amelyet az óvodásoknak játszottak, de szép számmal
lakóink is kíváncsiak voltak
rá. Március 15., — nemzeti
ünnepünk közeledtével az
evangélikus iskola diákjai
adtak mûsort, amelyet virtuóz néptáncos produkció
egészített ki a lakók nagy
örömére.
A tavasz közeledtével várjuk újra a közös sétákat, vágyva a jó levegôre, a tavasz színeire, a virágok illatára…

gyor.lutheran.hu

Samu Jánosné

9

Játszótér

Kedves gyerekek!
Sok ünnep volt és lesz mostanában, és lassan közeledik a tanév vége is. A sok program közben elgondolkodtatok-e azon, hogy
mennyi mindent kaptatok Istentôl ezekben az ünnepes idôszakokban, pont ezeken az ünnepeken keresztül? És fel tudnátok-e sorolni
legalább három olyan dolgot, amire megtanított Benneteket az Úr ebben a tanévben?..............................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
A következô két feladat is tanít egy kicsit — még ha játékosan is.

1. A kör egyes részeiben Jézus életének egy-egy fontos állomásáról láttok rajzokat.
Színezzétek ki, és írjátok a pontozott vonalra, hogy milyen ünnepre emlékeztetnek benneteket!

2. A képek egy-egy Jézus korabeli foglakozást mutatnak be.
Írjátok be a négyzetekbe, hogy kinek mi a munkája!

Vágjátok ki ezt az oldalt és a megoldott feladatokat helyezzétek el a nádorvárosi templomban vagy az öregtemplomi lelkészi hivatalban
egy borítékban az iratterjesztési asztalon. Írjátok rá a borítékra a neveteket, életkorotokat és címeteket. Jó megoldás esetén 2 héttel ezt
követôen ugyanott megtaláljátok a borítékot és benne egy kis ajándékot, ami a tiétek!
Szeretettel: Zsuzsa néni
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Adatlap / Istentiszteleti rend

Adatlap
NÉV:.........................................................................................................................................................................................
SZÜLETÉSI HELY, IDÔ:............................................................................................................................................................
E-MAIL CÍME:...........................................................................................................................................................................
TELEFONSZÁMA:....................................................................................................................................................................
PONTOS LAKCÍME (emelet, ajtó):...........................................................................................................................................
Ezen a lakcímen élô evangélikus családtagok neve, születési ideje, e-mail címe:..................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
MEGJEGYZÉS:.........................................................................................................................................................................

Kedves Testvérek!
Gyülekezeti névjegyzékünket szeretnénk frissíteni, ezért kérjük, címváltozás esetén szíveskedjék kitöltve visszajuttatni a fenti
adatlapot a lelkészi hivatalokba vagy a templomokba. Köszönjük szépen segítségét.
2015. MÁJUS 17—31. — Ünnepi alkalmaink, istentiszteletek
Szeretetház Díszterme

17.

V

18.

H

20.

Sze

21.
22.

Cs
P

8:30

10:00

CS.J.

CS.J.*

ÖT Gyül.
Terem
17:00

Újtemplom

Szabadhegy

Gyôrújfalu

Bácsa

Gyôrszentiván

15:00

15:00

8:30

10:00

18:00

10:00

SZA.J.*

SZA.J.

M.Z.

J.A.

Gönyû
8:30
J.A./M.ZS.
15:00

Nagyszentjános
16:30

Iskola

INFO,
EGYÉB ALKALMAK

7:30
10 éves Gönyû
CS.F.ZS.
Szolg. beosztás
14:30

I.J.
CS.F.ZS.

24.

V

SZE.J.*
Református
Templom

25

H

J.A.* Református Templom

28.
29.

Cs
P

31.

V

M.ZS.*

M.ZS.*

M.ZS.*

CS.J.
/Cs.F.ZS.*

J.A.*

SZE.J.*

SZA.J.*

J.A.*

SZA.J.*

Pünkösd

M.ZS.*

Pünkösdhétfô

I.J.
CS.F.ZS.
SZA.J.

SZA.J.*

M.ZS.*

M.ZS.

J.A.

J.A.

Szentháromság
ünnepe

Jelölések: *=úrvacsorás istentiszt., JIT=gyermek istentiszt., Sze..J.=Szemerei János, I.J.=Ittzés János, J.A.=Jánosa Attila, CS.J.=Csorba János, M.ZS.=Mesterházy
Zsuzsanna, CS.F.ZS.=Csorbáné, Farkas Zsófia, B.M.=Bogdányi Mária, Sza.J.=Szabó János

A Pünkösd jô — de meg nem érti titkát
a szív, amelyben még az Úr nem él;
Itt a tavasz, — bimbófejük kinyitják
a kis virágok, zöldül a levél.
Mit ér, ha a természet újra éled,
a föld örül, madárka énekel,
de a szívünkben még az égi Lélek
élet tavaszát nem költhette fel?

Ha szívünket a Lélek át nem hatja,
hervadt virág csak minden ünnepünk,
Hiába volt a szent karácsony napja,
a húsvét fénye föllángolt — s letûnt.
Az Úr csak egyszer járt itt lenn a földön,
értünk csak egyszer halt kereszthalált,
De kell, hogy pünkösd újra s újra jöjjön,
mert életet csak Isten Lelke ád.

Áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk!
gyor.lutheran.hu
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Megkérjük testvéreinket, hogy címváltozás esetén
értesítsék a Lelkészi Hivatalt.
Kérés: örömmel fogadjuk azoknak a testvéreknek a
jelentkezését, akik szívesen részt vennének a Forrás terjesztésében és kb. 20 példányt a lakóhelyük közelében
kézbesítenének. A Nádorvárosi templomban vagy a Petôfi
téri lelkészi hivatalban várjuk a jelentkezéseket.
Tel.: 20/824-8101
Elôre is köszönjük!
A padlózat állapota miatt az ÖREGTEMPLOMOT építészi szakvéleményre hivatkozva be kellett zárnunk. Istentiszteleteinket
vasárnapokon a Szeretetház dísztermében tartjuk, nagy ünnepeken pedig a református templomban. A nádorvárosi
templomunkban a régi rend szerint tartjuk az istentiszteleteket,
oda is mindenkit szeretettel várunk. Az istentiszteleti helyszíneket a honlapon, szórólapokon és a plakátokon is közzé tesszük.

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.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
A Gyôri Evangélikus Egyházközség egyházfenntartói járulékának elvárt összege minimum 6.000 Ft/év. Befizethetô személyesen,
csekken, átutalással. A Gyôri Evangélikus Egyházközség számlaszáma: 10700031—25055203—51100005

Öregtemplomi Központi
Lelkészi Hivatal
Hivatali idô:
Hétfôtôl csütörtökig: 7.45-tôl—16 óráig
Pénteken: 7.45-tôl—15 óráig.
Cím: 9025 Gyôr, Petôfi tér 2.
Telefon: 96/524-532, 96/524-708,
Fax: 96/524-709,
Mobil: 20/824-8101

Nádorvárosi Lelkészi Hivatal
Cím: 9024 Gyôr, Liezen-Mayer út 41.
Félfogadás: a lelkészekkel telefonon
elôre egyeztetett idôpontban!
• Mesterházy Zsuzsanna lelkész 20/41-63-501
• Szabó János helyettes lelkész 20/82-42-338
• vagy az ügyviteli munkatársakkal
az öregtemplomi hivatalban munkaidôben.

Elérhetôségek, lelkészi körzetek
Honlap: gyor.lutheran.hu • E-mail: gyor@lutheran.hu • facebook.com/gyorievangelikus
ÖREGTEMPLOM 1-es körzet

Csorba János lelkész • 06-20/824-6247
Belváros | Révfalu | Bácsa | Vámosszabadi | Likócs

ÖREGTEMPLOM 2-es körzet

Jánosa Attila lelkész • 06-20/824-4618
Újváros | Sziget |Pinnyéd | Gyárváros | Gyôrújfalu, szigetközi szórványok
Takács Eszter h. lelkész • 06-20/824-8091
Börcs | Öttevény | Abda| Ikrény

ÚJTEMPLOM 3-as körzet

Szabó János helyettes lelkész • 06-20/824-2338; 9024 és 9023 irányítószámok szerint,
leszámítva a Fehérvári út, Szigethy A. út és a Szent Imre út által határolt részt

ÚJTEMPLOM 4-es körzet

Mesterházy Zsuzsanna lelkész • 06-20/416-3501 9028, 9011 és a 9023 irányítószámok
szerint, a Fehérvári út, Szigethy A. út és a Szent Imre út által határolt részen

INTÉZMÉNYEINK

Szeretetház lelkésze: Csorba János • 20/824-6247
Iskolalelkész: Csorbáné Farkas Zsófia • 20/824-8765

