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Az Élô élteti hitünket
Olvasd: Jel 1,9-18
Az öreg János apostolnak adott látomásokban feltámadott Urunk, Jézus Krisztus számunkra is kijelöli a hitre vezetô utat. Az igében felvillanó — elôször talán idegennek ható —
három képben azt kapjuk, amire leginkább szükségünk van: eligazítást, segítséget a feltámadott Jézus Krisztusba vetett hitre
vezetô úthoz.

gyülekezetet sem. Lehet életünknek olyan idôszaka, amikor betegség vagy más rajtunk kívül álló ok miatt nem tudunk a testvérek közösségébe eljutni. Olyankor bízhatunk abban, hogy Jézus Krisztus átfogja láthatatlanul, de nagy erôvel mindazoknak
a szívét, akik egyházához tartoznak. Azt mondja János: a gyülekezetben láttam — nem a mezôn, nem erdei túra közben, hanem a földön küzdô egyház egy-egy konkrét gyülekezetében.
Velünk van, és sokan vannak, akik már megtapasztalták, hogy
ez az ígérete sem csal meg bennünket. Aki bizonyosságra vágyik, ne vesse meg a gyülekezetet, mert Lelkének erejével gyülekezetében mindig jelen
van a Feltámadott.

Az Úr napján láttam ezt a látomást.
Az Úr napja a feltámadás napja, a vasárnap, amikor együtt
van a gyülekezet. Együtt vannak annak nevében, aki meghalt
és feltámadott. Imádkoznak, énekkel dicsérik nevét,
ô pedig munkálkodik közötSzájából kétélû
tük. Ezért aki bizonyosságra
éles kard jött ki.
vágyódik, ne vesse meg az
A kétélû kard Isten igéjét
Úr napját. A 3. parancsolat
jelenti. Isten igéje a törvény
— Szenteld meg az ünnepszavával elítéli a bûnt, de az
napot! — húsvét fényében
evangélium édes üzenetével
még fontosabbá lesz. Ne
át is metszi szívünkön a bûn
csodálkozzunk azon, hogy
gúzsba kötözô bilincseit. Álelveszítjük hitünket, ha nem
tala az élô Úr munkálkodik.
becsüljük meg azt a szent
Tehát aki bizonyosságra vánapot, amely az Úré. Nemgyik, ne vesse meg az Isten
csak a pihenés és nem a
igéjét. Mert úgy tetszett neki,
nagyobb profitot termelô
hogy a keresztrôl szóló bemunkálkodás napja, hanem
széd által üdvözítse a hívôaz Úr napja, neki szentelt
ket. Amikor Jézusról beszénap kell, hogy legyen. A valünk, ô szól általunk és kösárnapi munkáról, nyitva tar- A képeken: (Albrecht Dürer) János apostol látomása (Lucas Cranach)
zöttünk, amikor róla tanústásról vitatkozók tudják-e,
hogy Isten jogait akarják csorbítani?! Tudom, Istennek van ha- kodunk, az ô követségében járunk. S ô, aki egykor szamárháton
talma arra, hogy a hét bármelyik napján elérje szívünket. De ha érkezett Jeruzsálembe, most az igehirdetés emberi szavainak
neki fontos volt, hogy ezt a napot, az új teremtés napját tegye szürke szamárhátán érkezik az utána sóvárgó emberszívekbe.
a legszentebbé, akkor mi azt nem vethetjük meg büntetlenül.
A feltámadott Úr ma is így jön hozzánk.
Az Úr napja, az igehallgatás a bizonyosságra jutás egyik szent
Ô él, és kezében van minden hatalom. Ennek a bizonyossálehetôsége, hogy Jézust mint élô Urat megismerjük.
gát akarja nekünk is ajándékozni, amikor az Úr napján
Az Emberfiához hasonló hét gyertyatartó között állt.
összegyûjt, amikor a bûnösök gyülekezetében lehajol hozzánk,
A hét gyertyatartó a gyülekezeteket jelenti. Tehát az egyház amikor igéjének kardját villantja, vagy szelíden megsuhintja szíközössége az az erôtér, ahol a feltámadott Úr munkálkodik. Mi vünk fölött — akkor a mi szívünkben is megszülethet a bizonyossokszor összetévesztjük és felcseréljük a dolgokat. Nem mi ság, és együtt mondhatjuk: az Úr feltámadt, az Úr valóban
gyakorolunk kegyet, ha futó látogatásokkal, rövid vizitekkel feltámadt, dicsérjük az Urat!
akarjuk lekenyerezni Istent. Ô az, aki a bûnbocsánatot nyert
ITTZÉS JÁNOS
bûnösök közösségében, a gyülekezetben mutatja meg hatalny. püspök
mát és erejét. Aki bizonyosságra vágyik, nem vetheti meg a

Beszámoló / Fejlesztés

Tájékoztató az Insula Lutherana projekt
helyzetérôl IV. rész
Középúton — ezzel a szóval kezdtük az
Insula Lutherana projektrôl szóló legutóbbi beszámolót, most pedig ez a szó jutott
az eszembe: célegyenesben. Egyszerûen azért, mert beléptünk a 2017-es esztendôbe, amikor is október végén ünnepeljük majd, Isten kegyelmébôl a reformáció 500. évfordulóját. Az ünnep közeleg, nekünk pedig a célegyenesbe fordulva érdemes számba vennünk mindazt,
ami elkészült és ami még elôttünk áll az

elvégzendô feladatokból. Ezért ülünk
minden egyes hétfôi napon kora délután
az asztal köré projektvezetôvel, tervezôvel, mûszaki ellenôrökkel, kivitelezôvel és
mindazokkal, akik hathatós segítséget
nyújtanak abban, hogy az ünnepet méltó
környezetben, a megújult és kibôvült Insula Lutherana falai között ünnepelhessük meg. Hogy minden fizikai adottsága
adott legyen majd annak a gyülekezeti
központnak, ami reménységünk szerint
még sok-sok generációnak fog "otthonául" szolgálni akár az óvodára, az iskolára,
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a kollégiumra, a szeretetházra vagy pedig
a templomra gondolunk.
Eddig sikeresen megvalósítottuk az új,
5 foglalkoztatós óvoda létrehozását, a Rát
Mátyás tér 2. számú épületben kialakításra
került a könyvtár-levéltár, szükséges kutatóhelyiséggel, valamint irodákkal. Megtörtént a kárpótlás során megkapott Kossuth
u. 16. szám alatti négylakásos lakóépület
felújítása-átalakítása hatlakásos lakóépületté, lelkészi szolgálati lakások céljára. Továbbá sor került az Öregtemplom alámosott padlószerkezetének teljes cseréjére, a
padok és az oltár teljes restaurálására, a
fûtés és a világítás korszerûsítésére, valamint jelenleg is folyamatban van az orgona
felújítása, mely ha elkészül, helyet kap a világ orgonatérképén.
Folyamatban van a beruházás keretén
belül az iskolaépület felújítása, a belsô
alaprajzi elrendezés komfortosítása, a tantermek létszámának bôvítése, melyek az
udvar szeretetház felôli oldalán lévô, már
szerkezetkész tornaterem emeleti részén
kapnak helyet, és reménység szerint szeptember végén, október elsô felében birtokba is vehetjük. A régi iskolaépületi részben
természettudományos labor kerül kialakításra, valamint növekedni fog a tanári szobának, illetve a könyvtárnak a jelenlegi
szûkös alapterülete. A két épület, a régi és
az új természetesen szerves egységet fog
alkotni, hiszen egy folyosó köti majd össze
az udvar két oldalán lévô épületeket.
A konventépületnek az év elején kezdtünk neki, a feltárási, majd pedig a jelenleg is folyó bontási munkák során hamar
egyértelmûvé vált, hogy a rehabilitációra
a 24. órában került sor. A födém fa gerendái helyenként egészen jó állapotban voltak, több helyen viszont látszott, hogy
már nem sokáig tudták volna betölteni
funkciójukat. Voltak konkrétan olyan helyek is, ahol a gerenda már eltûnt, illetve
darabjai voltak csupán megtalálhatók a
födém szerkezetében. Helyenként maga
a fal szerkezete is meg volt gyengülve, ez
az utólag beépített, az épület udvar felôli
részén futó folyosót felosztó válaszfalakra
volt jellemzô. A felújítás és átalakítás során a konvent épülete az eredeti struktúráját kapja vissza, hiszen a folyosó már
nem lesz felszabdalva lakásonként, hanem egybefüggô teret fog alkotni, ahonnan a kollégium, a földszint esetében pe-

dig a gyülekezeti helyiségek nyílnak
majd. A megújult épületben a földszinten
egyházközségi hivatali helyiségek, varroda, cserkészotthon, központi portaszolgálati helyiség valamint gyülekezeti terem
kerül kialakításra, az emeleten pedig az a
35-40 férôhelyes középiskolai kollégium,
ami kötelezôen hozzá tartozik a 8 osztályos gimnázium mûködtetéséhez.
Idôközben elkezdôdött az udvar felújítása is, melynek elsô ütemében a
közmûveket cserélik ki, majd a belsô tér
burkolása következik, természetesen csak
azután, hogy az udvarban befejezôdött az
építkezés. Ugyanígy elôttünk áll még a
meglévô szeretetházi épületek, a Fôépület
és a volt Diakonissza Anyaház felújítása,
valamint bôvítése. Ehhez azonban kiegészítô támogatásra lesz szükségünk, mivel
a kivitelezés idôszaka alatti áremelkedés
az építôiparban, valamint az idôközben feltárt épületek állapota jobban megterhelte
a költségvetést, mint amire számítottunk. A
problémát már jeleztük a megfelelô fórumokon, így reménykedünk abban, hogy az
Insula Lutherana, ez a különleges és ebben a formában Európában egyedülálló
evangélikus sziget felújítása és bôvítése
méltóképpen fejezôdhet be...
Csorba János
igazgató-lelkész
gyor.lutheran.hu

Portré
Kedves Péter! Sokszor a gyülekezetünk alkalmain alig van idô, hogy egymással szót váltsunk. Te a kántoruk vagy, majdnem minden istentisztelet résztvevôje, mégis el kell hogy különülj a gyülekezet tagjaitól
azáltal, hogy az orgona játszóasztalánál ülsz. Ezért most szeretnélek kicsit bemutatni azoknak, akik —
mint kántort — már régóta ismernek.

A színházból az egyházba, otthonról haza
Interjú Szücs Péter Pál egyházzenész, énekmûvésszel
— Lelkész család gyermeke
vagy. Mi az, amit egy papgyerek otthonról hoz?
— „Mikor mozdulok, ôk ölelik egymást.” Írja József Attila.
Gyönyörû és kifejezô mondat,
amely líraian és egyben plasztikusan mutatja be az öröklôdést, közelebbrôl a szülôgyermek kapcsolatot. Mit hozunk? Saját magunkat; anyám
szeme,
apám
bôrszíne,
anyám kézformája, apám
hangja. És persze a szülôi ház
állandó mondatai alaptónust
rajzolnak az emberi jellemnek.
Testi-lelki genetika.
— Kik is a szüleid?
— Édesapám evangélikus
lelkészként szolgált Farádon.
Édesanyám pedig gyógyszerész, akit a környékben szinte
mindenki ismert. Két ilyen hivatást gyakorló szülô mellett
nagyon nehéz volt gyermekként elbújni az emberek szeme elôl, pedig néha jobb lett
volna. Elsumákolni bármilyen
diákcsínyt, vagy rossz jegyet
szinte lehetetlen volt.
— Nem látszol annak, mégis
megkérdezem: Magának való
ember a kántor az orgona játszóasztala mögött?
— Mivel 3 fiú közül én vagyok
a legfiatalabb, méghozzá afféle
kései gyerek, nyugodtan lehetne rám mondani, hogy egyke
vagyok, amolyan magának való, de ez nem igaz. Ugyan nagyon szeretem a magányt,
ahogy én hívom konstruktív
magányt, azonban társasági
ember vagyok, akinek fontos az
emberek róla alkotott véleménye, vagy, hogy én is elmondhassam a gondolataimat.
— Úgy vélem, a kántor ritkán
kap visszajelzést. Ha jól végzi
a dolgát, többnyire észre sem
gyor.lutheran.hu

veszik. Bezzeg ha hibázik!
Mert minenki hibázik. Te kapsz
visszajelzést?
— Amikor Gyôrben orgonálni kezdtem, szinte minden alkalommal benyitott valaki az
orgonakarzatra, hogy ki a kántor? Azóta is sokszor kapok
ajándékokat gyülekezeti tagoktól, csupán azért mert szeretik, ahogyan játszom, vagy
énekelek. Jól esik. Eleinte furcsa volt, mert Farádon, ahol
10 évesen megörököltem Gábor bátyámtól a kántori padot,
ezt nem szoktam meg. Ôk végignézték a zenei kikupálódásomat.
— Ma is kötôdsz érzelmileg
a Farádi Gyülekezethez?
— Gyakran hívnak haza pl. falunapra énekelni, de most májusban a Luther énekek elôadásomra kíváncsiak. És lehet, hogy
a kor miatt van, de egyre többet
gondolok vissza könnyes nosztalgiával a farádi évekre, fôleg a
parókia kertjére, a mi édenkertünkre. Kora nyártól késô ôszig
kényeztetett bennünket.
— Az egyházzenész papgyerek élete érdekes fordulatot vett.
Hogy lett a farádi pap gyermekébôl gyôri színmûvész?
— A fôiskolán az egyházzene
mellett célzatosan fókuszáltam
két dologra, az éneklésre és a
zeneszerzésre. Egyértelmû volt,
cél a színház. Énekeltem az
énekkarban, kaptam szerepeket, írhattam gyerekszínházi elôadásokhoz zenét, dalszövegeket, de 2007-ig sok prózai elôadáshoz is komponáltam kísérôzenéket. Bíztató egy
mûvész számára, ha 30 éves
korára mindezt elmondhatja
magáról, és érzi, hogy számolnak a tehetségével és az alkotó
munkájával. Tulajdonképpen ez

a bíztatás tartott a gyôri színház
kötelékeiben még közel tíz évig.
— A színházi éveket aztán
követte egy újabb váratlan
csavar. Napjainkban már a
Gyôri Evangélikus Püspökség
munkatársa vagy. Hogy jött ez
a váltás?
— A színházban átrendezôdtek a viszonyok, én is
más pozícióba kerültem. Kedvezôtlenebbe. Nem vagyok elégedetlen,
mert ebben a
csaknem tíz évben
is kaptam szép
színpadi feladatokat, és köz-

sokoldalú ember vagyok, azt
szeretném, ha azokat az alkotói
kompetenciákat is kamatoztathatnám az egyház keretein belül, amik az orgona mellôl nem
feltétlenül derülnek ki. A munkámnak ez a része még jócskán
kialakulóban van.
— No de mi lesz így a színmûvésszel és a színjátszással?
— Szerencsére a színpadtól
sem
kell
kényszerû búcsút vennem, nem is nagyon
tudnék. 18 évet, és
hivatástudatot nem
lehet egy pillanat
alatt elfelejte-

ben színháztudományi mesterdiplomát is szereztem. Érdekel
a színházcsinálás, ezért is képeztem tovább magam. Ám
amikor 40 évesen, alkotókedvem és szándékom teljében lebonthatatlan falak elôtt találtam
magam, amik elzárnak attól,
amiben hittem, döntöttem.
— Vissza a színháztól az
egyházhoz? Nem egy szokványos fordulat! Mesélnél errôl
egy kicsit?
— Hálás vagyok a sorsnak,
amiért Szemerei János püspök
úr nyíltsággal és jóindulattal fordult felém, és munkát ajánlott a
hivatalában. A gondviselés
mûködik! Egyházzenészként,
kántorként már ismert, talán ez
lehetett a bizalom alapja. Miután

ni. Marad közöm a színházhoz,
csak egy sokkal kényelmesebb
formában, azt vállalok el, amihez igazán kedvet érzek. Egy
színész barátommal készítünk
egy versdráma elôadást. Érdekes színházi kísérlet lesz. Találkozások címû elôadói estem
szervezésére és játszására is
szeretném, ha több idôm jutna.
A Luther énekeirôl összeállított
mûvelôdéstörténeti elôadásom különösen aktuális lehet
az 500-as évforduló kapcsán.
A terveim között szerepel még
a tanítás is, és hogy ismét József Attilát idézzem: „Nem középiskolás fokon.”
Jánosa Attila
lelkész
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Tájékoztató

Istentiszteleti rend
Nem szeretem a statisztikákat, mert ahogyan a mondás tartja mindent ki lehet mutatni velük és persze az ellenkezôjét is. Persze nem a statisztikákkal van a baj, hanem
általában magyarázatukkal,
felhasználásukkal. Az egyházban is vannak statisztikák és
persze gyülekezetünkben is,
hiszen azok segítségével tudjuk mérni azokat a területeket,
melyek mérhetôek.
Az egyik ilyen statisztika
ösztönzött bennünket arra,
hogy valamit lépnünk kell,
mert nem mutat jó irányt, ez
pedig az istentiszteleti látogatottság statisztikája volt.
Emlékszem, még 2005-ben,
amikor Gyôrbe kerültem, a
10 órás istentiszteletek mindkét templomunkban 100-150
fôs látogatottságúak voltak,
mára azonban azt kell látnunk, hogy a fél 9-es és a 10
órás istentiszteletek összlétszáma jó párszor nem éri el
a 100 fôt. Sajnos ezek az
adatok abból adódnak, hogy
több templomba járó gyülekezeti tagunktól veszünk
végsô földi búcsút, mint
amennyi fiatalabb család
kapcsolódik be gyülekezeti
életünkbe.
Ezt tapasztalva két lehetôség állt elôttünk, vagy hagyunk mindent menni a maga
útján, ahogyan eddig, vagy
pedig megpróbálunk tenni valamit, ami rajtunk áll. Innen jött
az ötlet, hogy próbálkozzunk
az úgynevezett családi, ifjúsági istentisztelet bevezetésével,
melytôl azt reméljük, hogy a
látókörünkben lévô fiatalabb,
gyermekes családok közül
többeket bevonhatunk az istentiszteleti közösségbe.
Ez természetesen nem
megy másként, minthogy áldozatokat kell hoznunk, gyülekezetnek és lelkészeknek
egyaránt. Jelenleg azt tudjuk
tenni, hogy a három lelkészbôl egy lelkész az adott vasárnapon csak és kizárólag
a családi istentiszteletre ké-
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szül, melynek menetébe próbáljuk bevonni a gyerekeket
és a családokat. Zenébe, felolvasásba, az ige üzenetének megértését segítô feladatokba. Ezt csak úgy lehet, ha a lelkésznek nincs
más feladata az adott vasárnapon, hanem kizárólag erre
az istentiszteletre tud koncentrálni. A másik kettô lelkész pedig a hagyományos
istentiszteleti renddel tartja
az istentiszteleteket.
Az új alkalmakat nem külön
istentiszteletként gondoltuk
bevezetni, mivel az istentiszteletek száma már így is megosztja a templomba járók
összlétszámát, ezért az alábbi
táblázatban látható rend szerint szavazta meg a képviselôtestület az alkalmak idôpontját
és rendjét, melyet gyülekezeti
fórumon is egyeztettünk.

Abban egészen biztos vagyok, hogy többen is lesznek,
akiknek az új rend elfogadása
nem lesz könnyû, mivel felborítja az eddigi megszokott vasárnapi menetet. Ugyanakkor
az is látható, hogy valamit lépnünk kell és meg kell próbálnunk bevonni másokat is istentiszteleti gyakorlatunkba.
Ezért a presbitérium és képviselôtestület többszöri tárgyalás és a gyülekezeti fórum
egyeztetése után az új gyakorlatnak egy év próbaidôt szavazott meg, aminek a leteltével ismét elôvesszük a kérdést
és elemezzük a helyzetet.
Mindannyiunk
érdeke,
hogy templomaink padjai ne
felszabaduljanak, megüresedjenek, hanem inkább
egyre kevesebb legyen egyegy vasárnapon az üres hely.
Ezért arra kérünk minden,

gyülekezeti közösségünkért
felelôsséget hordozó testvérünket, hogy próbáljuk meghozni azt az áldozatot, ami
vasárnapjaink megszokott
rendjének
átalakításával
együtt jár és vegyünk részt
az új rend szerinti istentiszteleteinken. Nem csupán a hagyományos, megszokott alkalmakon, de azokon az istentiszteleti formákon is, melyek reményeink szerint olyan
új utakat nyitnak, melyen mások is megtalálhatják helyüket templomunk padjaiban.
Ez azonban csak úgy tud
mûködni, ha befogadó közösséget találnak az újonnan
érkezôk nálunk, illetve mi
magunk is hívogatunk látókörünkben lévôket.
Csorba János
igazgató-lelkész

Mintahónap

1

V

2—7

H-SZ

8

V

9—14

H-SZ

15

V

16—21

H-SZ

22

V

23—28

H-SZ

29

V

30—31

H-K

Gönyü

Öregtemplom

8:30

8:30

Nádorváros
10:00

15:30

„A” lelkész
hagyományos

„A” lelkész
„C” lelkész
„A” lelkész
hagyományos családi it. hagyományos

„C” lelkész
„A” lelkész
családi it. hagyományos

„A” lelkész
hagyományos

8:30

Gyôrújfalu
10:00

10:00

„B” lelkész
„C” lelkész
„B” lelkész
hagyományos családi it. hagyományos

Gy. it.

„B” lelkész
hagyományos

„B” lelkész
hagyományos

„B” lelkész
hagyományos

„B” lelkész
hagyományos

„A” lelkész
hagyományos

„B” lelkész
„C” lelkész
„B” lelkész
hagyományos családi it. hagyományos.

„A” lelkész
hagyományos

„B” lelkész
hagyományos

„B” lelkész
hagyományos

„A” lelkész tartja Gönyûn és Öregtemplomban a hagyományos istentiszteletet (személye vasárnaponként
változik a 3 parókus lelkész között). „B” lelkész tartja Nádorvárosban és Gyôrújfalun a hagyományos istentiszteletet (személye vasárnaponként változik a 3 parókus lelkész között). „C” lelkész tartja a családi/ifjúsági istentiszteletet Nádorvárosban vagy Öregtemplomban (személye vasárnaponként változik a 3 parókus lelkész között)

gyor.lutheran.hu

Gyermekeknek / Tájékoztató

Tudod-e?
Rakd sorba Jézus szenvedésének eseményeit!
keresztet hordozta
tövissel koronázták
keresztre feszítették
vérrel verejtékezett
megostorozták

ABC turmix
VÉHTÚS
ÖIOOATVSKRN
SZKRTEE
PLTSIÁU

Tudnál segíteni Máriának eljutni az üres sírhoz?

AKSÁP
SDJÁÚ
VRGVSRNPIÁAÁA
GCSMNEEÁÉ
Kösd össze!

Aranymondás: „Elment a Magdalai Mária és hírül adta a tanítványoknak:
Láttam az Urat!” Ján. 20:18

Júdás
Pilátus
Nagycsütörtök
Golgota
Húsvét
Kaifás
Péter
Barabás
Gecsemáné kert
Nagypéntek

Jézus kereszthalála
feltámadás
vérrel verejtékezés
az áruló
fôpap
itt feszítették keresztre
római helytartó
3x megtagadta Jézust
utolsó vacsora
gyilkos

Mennyi is az annyi...?
Ezzel a kérdéssel mindannyian szembesülünk, amikor számba vesszük saját háztartásunknak anyagi kérdéseit. Hiszen a
fenntarthatóság szempontjából valahogy összhangba kell hozni
a kiadásokat és a bevételeket. Nem kell nagy matematikusnak
lenni ahhoz, hogy tisztában legyünk azzal a ténnyel, nem költhetünk többet, mint amennyi bevételünk van, hacsak nem tartalékaink terhére.
A Gyôri Evangélikus Egyházközség presbitériuma és képviselôtestülete, számba véve a már említett kiadási és bevételi
oldalt, februárban megszavazta az egyházfenntartási hozzájárulás 10.000 Ft-ra emelését. Egyik oldalon azért, mert az országos egyház ajánlása a minimálbér 1%-a, másfelôl pedig azért,
mert a fenntartáshoz (rezsi, fizetések, járulékok, adók...), valamint egy felújítási alaphoz, melyre akkor lesz majd szükség, ha
5-10 év után, hogy csak egy példát említsünk, le kell majd festenünk egyházi ingatlanjaink mûemlék fa ablakait, szükséges
megemelni az egyházfenntartás ajánlott összegét.
Ez elsô hallásra talán soknak tûnik, azonban ha megnézzük
azt, hogy mit is kapunk manapság 10.000 forintért, akkor már
nem tûnik olyan soknak. Ezzel szembesültem, amikor az elmúlt
hetekben megtankoltam autómnak az egyébként átlagosnak
mondható 55-60 literes tankját és 17.000 forint feletti összeget
fizettem. Vagy akkor, amikor megérkezett az Öregtemplom villanyszámlája, ami nem a lakossági fogyasztókhoz van méretezve, hanem ki kell fizetni a lekötött amper mennyiséget, rendgyor.lutheran.hu

szerhasználati díjat és a januári számla 240.000 forintjából a
legkevesebb az elhasznált energia díja volt. De ha csak arra
gondolunk, hogy egy hétvégi bevásárlás során mennyit is kell
fizetnünk az élelmiszerekért, akkor is azt láthatjuk, hogy a megvásárolt áruk fogyasztói árának összege, nagyon könnyen a
10.000 Ft fölé kúszik.
A presbitérium és képviselôtestület által megszavazott öszszeg a felnôtt, önálló keresettel rendelkezôkre vonatkozik, ami
természetesen ajánlott összeg csupán, lehet ennél kevesebbet,
de lehet többet is fizetni egyházközségünk fenntartására. Hiszen gazdálkodásunk 3 bevételi forrásra támaszkodik: az egyházfenntartásra, az adományra és a perselypénzre. Ennek a háromnak az összege adja költségvetésünk jelentôs részét, ami
azonban egyházközségünk mûködtetéséhez még nem elegendô. Ezért szükség van ingatlanjaink hasznosítására, az 1%-ból
alapítványunkra befolyt összegre, hiszen a gyülekezet tulajdonában lévô épületegyüttesek fenntartása nem kis feladat lesz.
Hogy mennyi is annyi? Nos 10.000 forint, amely személyenként egy évre szól és ajánlott összeg. Köszönjük mindazoknak,
akik hozzájárulnak egyházközségünk fenntartásához és köszönjük azoknak is, akik megtehetik és az ajánlott összeg felett
vállalják a közös teherviselést!
Csorba János
igazgató-lelkész
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Péterfy

Március 15. az óvodában

Nemzeti ünnepünket nagy készülôdés
elôzi meg az óvodában. A szabadságharc nemes eszméit igyekszünk tovább
adni a kisgyermekeknek, a játék és a kü-

lönbözô tevékenységek által. A kokárda,
csákó, párta és zászlók készítése során
nemzeti díszbe öltöztettük az óvodát. A fiúk
kardokat készítettek, várakat építettek, elkészült „ Gábor Áron rézágyúja „is. A mindennapi szerepjáték során megalakultak a huszárcsapatok, akik haditerv alapján vívtak
meg a szomszéd csoport huszáraival. A játék során lányok a fôzést és a sebesültápolást vállalták magukra. Csodálatos, mozgalmas, sok korabeli nótától messze hangzó
napokat éltünk meg a gyermekekkel.
Az ünnepet a Pápai Hagyományôrzô
Huszárbandérium huszárai tették feledhetetlenné, az ô kíséretükben vonultunk
a Petôfi-szoborhoz, hogy verssel, énekkel
tisztelegjünk a hôsök emléke elôtt.

Ünnepi megemlékezés a 1848-49-es forradalom
és szabadságharc hôseirôl, eseményeirôl

Iskolánkban hagyomány, hogy az
1848-49-es forradalmi eseményekrôl a 6.
évfolyam ünnepi mûsorral tiszteleg a hôsök elött. Az erre az alkalomra megszerkesztett mûsorral a diákok az egész iskolaközösség elött szerepelnek, majd a
megemlékezés gondolatait a Szeretetház
idôs lakóinak is elôadják.
Ebben az évben a diákok az elôadásukat
bemutatták szüleiknek és az evangélikus
gyülekezet tagjainak is. A megemlékezésre

nagyon készültek, amely színes és emlékezetes volt mindenki számára. A március 15ét megelôzô vasárnap az istentiszteletet követôen nézhette meg minden ünneplô a
mûsort az Öregtemplomban. Nemzeti lelkülettel, lelkesen, imádságos szívvel csendültek fel a forradalom szavai, tanulságai. A 6.
évfolyam példaértékû, magasztos és remélhetôleg felejthetetlen percekkel örvendeztette meg a gyülekezetet és a büszke szülôket.
Köszönet a munkájukért!

Szülôk Akadémiája
2017 tavaszán
Szeretettel értesítünk Mindenkit, hogy a
„Szülôk Akadémiája” sorozatunk keretén
belül a következô elôadásokra kerül sor:
2017. április 4. kedd: Major Zsolt pszichológus: „A szülô is ember” • 2017.
május 23. kedd: Dr. Zacher Gábor fôorvos: „Droghelyzet 2017”.
A többi elôadás szervezés alatt. Az elôadásokra 17 órai kezdettel a Szeretetház
dísztermében kerül sor. A belépés ingyenes,
adományokat a helyszínen elfogadunk.
Szeretettel várjuk a kedves szülôket, nagyszülôket, az érdeklôdô gyülekezeti tagokat!

Óvodásaink, iskolásaink
felvételérôl röviden
A tavasz az érintett családok és az intézményünk életében egyben a felvételi izgalmas idôszaka is. Mint minden évben,
ezúttal is nagy volt a túljelentkezés az óvodába, az iskola elsô, ötödik és kilencedik
évfolyamaira. A felvételrôl szóló határozatokat a leendô óvodások és az elsô osztályosok már megkapták. Beiratkozás mindkét korosztály számára 2017. április 20-21én, 8 és 18 óráig lesz. Mivel április 21-én
ünnepeljük intézményünk újraindításának
25. évfordulóját, kérjük a kedves Szülôket,
lehetôleg csütörtökön érkezzenek a beiratkozásra. A gimnáziumi felvételi eljárás a
központi informatikai rendszeren belül még
zajlik. A szülôk a felvételrôl szóló döntésrôl
április 26-ig értesülhetnek. Nagy örömmel
tölt el Bennünket, hogy egyre több evangélikus család tisztel meg minket bizalmával. Az óvodába felvett 40 kisgyermek közül 30-an evangélikusok, az elsô osztályos
56 kisgyermekbôl 25 az evangélikus. A
többiek testvérek, illetve vallásukat gyakorló református, illetve katolikus gyermekek.
Szeretettel várjuk a gyermekeket a
2017/2018-as tanévben!

Középfokú felvételi

Péterfy-nap 2017. április 21.

A 2017/2018-as tanévben induló osztályokba az idén is sok diák jelentkezett. A kilencedik
évfolyamon a reáltagozat (01) meghirdetett 15
helyére 55, az általános tagozat (02) 15 helyére
96, míg a nyolc évfolyamos gimnázium (03) 10
helyére 64 8. osztályos tanuló küldte el jelentkezési lapját. A nyolc évfolyamos gimnázium
(04) 5. évfolyamán 52 tanuló szeretné folytatni
tanulmányait. A diákok és szüleik április 26-án
kapják meg a középfokú intézményektôl a felvételi eredményeket.

Elérkezett intézményünk újraindításának 25. évfordulója. Istennek hála,
hogy készülôdhetünk az ünnepre. A
délelôtt folyamán gazdag program vár
kicsikre és nagyokra: fôhajtó koszorúzás a Péterfy emlékfalnál, képekkel, korabeli írásokkal színes elôadás névadónkról, visszalátogató ”öregdiákjaink”, jelenlegi szülôk elôadása hivatásukról, idôkapszula készítése a jövôben ide érkezô látogatók számára, tan-
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tárgyi kreatív alkotómûhelyek, kísérletezés diákjaink segítségével a Mobilisben, országos focikupa.
Délután 17 órai kezdettel a felújított
Öregtemplom ad otthont ünnepi
gálamûsorunknak, majd vasárnap,
2017. április 23-án 10 órakor pedig hálaadó istentiszteletünknek.
Ezekre az alkalmakra is szeretettel
hívjuk és várjuk gyülekezetünk tagjait!
Erôs vár a mi Istenünk!
gyor.lutheran.hu

Szeretetház
„Isten nagyon halkan szól, ezért ha meg akarod hallani, csendesedj el…” (F. Kett)

Szeretetházunk hírei
Az ádventi elcsendesedés idején áhítatokon, istentiszteleteken hallhattuk Isten
igéjét, lelkileg ráhangolódva a Megváltó
eljövetelére.
Elkészültek a foglalkoztatóban az ádventi koszorúk lakóink aktív közremûködésével, így minden emeleten lehetôségük nyílt „meggyújtani” egy-egy gyertyát
(illetve tûzvédelmi okokból elemmel mûködô mécsest). A kézmûves tevékenységek sorába tartozott még foglalkoztatónk
vezetésével mikulásvirág, angyalka, hóember, hópehely készítése.

Spanicsek Attila ádventi mûsora sok
embert kimozdított szobájából, szívesen
hallgatták az ôsi hangszeren, tárogatón
játszó mûvészt. Karácsonykor Marosné
Kovács Tünde és tanítványai elôadása
emelte az ünnep fényét és varázsát. Az
evangélikus oktatási központ óvodásai
mendikálva járták végig az otthont, mosolyt és örömöt hozva a ház falai közé, az
iskolások pedig betlehemeztek.
Nagylelkû adományozóink már évek
óta a Borlovagok, akik süteményt és bort
hoztak, és a gyülekezettôl is érkezett
édesség. Minden emeletre szép fenyôfa
is került, amelyet örömmel díszítettek lakóink, hála a jólelkû felajánlónak.
Programjaink mellett folyamatos „látványosságot” nyújtott a környezô épületeket érintô építkezés. Egyes lakóknak
rendszeres napi programmá vált a folyo-

só végi ablak meglátogatása (ahonnan
kitûnô kilátás nyílt a terepre), és a legújabb történések megbeszélése.
Hamar elérkezett Újév, majd Vízkereszt, és a lassan peregni kezdô tûlevelek
jelezték, hogy elérkezett a karácsonyi díszítés leszedésének ideje, ami újabb tevékenységet adott lakóinknak.

A hosszú téli napokon változatosságot
jelentettek a különbözô foglalkozások:
társasjátékok, olvasókör, betûjátékok,
szép versek felolvasása, közös gyógytorna stb. Az olvasókör nem túl népes, ám
annál lelkesebb csapata változatos témájú verseket, novellákat, regényrészleteket
osztott meg egymással, gyakran hozzá-

téve a témához kapcsolódó saját élményeket is. A technikának köszönhetôen
az internetet is felhasználva videofelvételek, fényképek megtekintésére is lehetôség nyílt. Nagy sikere volt például az operettsláger- válogatás vetítésének.
A farsangi idôszakban került sor a bál
megrendezésére, ahol Fehér Jenô gyülekezeti tagunk tangóharmonikájával hozta
jó hangulatba a társaságot. Örültünk,
hogy hozzátartozók is részt vettek az alkalmon. A tombolajegyek kelendôek voltak, és sokan várták, mi lesz a meglepetés-nyeremény. Fodrászkodás, pedikûrözés, nyakmasszázs is szerepelt a nagyobb nyeremények között, ezúton is köszönjük a felajánlásokat!
Március beköszöntével nemzeti ünnepünk alkalmából az iskolások adtak elô
nagyon színvonalas mûsort.
Várjuk a tavaszt és a jó idôt, hogy kimozdulhassunk az épület falai közül:
megcsodálni az ébredô természetet, távlati képet kapni a körülöttünk zajló nagy
változásokról, a nagy erôkkel folyó építkezésekrôl.

Elcsendesedünk a böjti idôszakban,
és megpróbáljuk meghallani azt a halk
szót, mely nekünk szól… az Istentôl.
Samu Jánosné

Forrás — Gyôri Evangélikus Hírlevél. Szerkesztôbizottság tagjai: Csorba János, Mesterházy Zsuzsanna, Jánosa Attila. Korrektúra: Dobó Eszter
| Arculat, nyomdai elôkészítés: Konrád Sándor. Nyomtatta: Palatia. 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.

Ünnepi istentiszteleti rend
Öregtemplom

Újtemplom

Szabadhegy Gyôrújfalu

Bácsa

Gyôrszentiván

Gönyû

Nagyszentjános

15:00

15:00

8:30

16:30

CS.J.*

SZE.J.*

CS.J.*

SZE.J.*

április
5:30
13.

Cs

14.

P

15.

Szo

16.

V

17.

H

10:00

18:00

8:30

10:00

J.A. *
CS.J.*

16:30

16:00

10:00

J.A. *
M.ZS.*

J.A.*

I.J.
M.ZS. * SZE.J.*
J.A.*

M.ZS.* M.ZS.*
CS.J.*

M.ZS.*

CS.J.*
I.J.*

Jelölések: *=úrvacsorás istentiszt., Sze..J.=Szemerei János, I.J.=Ittzés János, J.A.=Jánosa Attila, CS.J.=Csorba János, M.ZS.=Mesterházy Zsuzsanna,

Elérhetôségek, lelkészi körzetek
Honlap: www.gyor.lutheran.hu • E-mail: gyor@lutheran.hu • Facebook: Gyôri Evangélikus Egyházközség
I. körzet:

Belváros, Révfalu, Bácsa, Vámosszabadi, Likócs, Marcal I., Marcal II.
CSORBA JÁNOS (20/824-6247)

II. körzet:

Újváros, Sziget, Pinnyéd, Gyárváros, Gyôrújfalu, Szigetközi szórványok, Fehérvéri út, Szent István út,
Bartók Béla út, Szigethy Attila út által határolt terület
JÁNOSA ATTILA (20/824-4618)

III. körzet:

Szabadhegy, Mónus Illés u., 821-es út, Szent István út, Bartók Béla út által határolt rész
MESTERHÁZY ZSUZSANNA (20/416-3501)

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!

8

gyor.lutheran.hu

