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Tükör által homályosan – Krisztus által tisztán
Csorbáné Farkas Zsófia lelkész

F

élünk attól, hogy szembesülnünk kell önmagunkkal,
hogy meglátjuk a tükörben igazi arcunkat: pótolhatatlan hiányosságainkat, gyengeségeiket, elviselhetetlen tulajdonságainkat. Bármennyire is nehezünkre esik
találkoznunk önmagunkkal, mégis naponta szükségünk
van arra, hogy meglássuk arcunkat, rádöbbenjünk mindarra, ami Istentől és embertársainktól elválaszt. Reformáció ünnepe az önvizsgálat
ünnepe, amikor magunkat
megvizsgálva, Luther Mártonnal irgalmas Krisztusra találva együtt mondhatjuk: Tiéd
vagyok, ments meg!
A boldogmondások kíváló
tükröt tartanak elénk, amiben
megláthatjuk, hogy keresztyén életünk hova tart, Krisztus
„mércéje”
szerint
elmondhatjuk-e magunkról:
boldogok vagyunk, mert
Krisztussal járunk. Be tudome ismerni, hogy lelkileg
csődbe jutottam és Isten elé
egyedül bűneimet vihetem?
Isten országába való indulásom egyedüli feltétele, ha
koldusszegényként, ítéletre
várva megállok az Úr előtt,
és tőle kegyelmet remélek.
Tudok-e sírni a bűneim miatt,
vagy könnyeimet csak szeretteimért hullajtom? A bűneik miatt sírók bízhatnak
abban, hogy nyomorúságukra olyan vigasz van, ami
egyedül Isten bűnbocsánatából fakad. Szelídség? Manapság senki sem gondol
arra, hogy a szelídség nem a
gyengeség jele, hanem a helyes önértékelés alapja. A
szelídek azok, akik tudják mit, jelent Krisztussal élni és vele
uralkodni, hiszen ők élvezhetik, és ők tudhatják magukénak a földet. Éhezem és szomjazom az igazságra? Vá-

gyódom arra, hogy Istennel a személyes életem rendeződjön? Az igazságra való vágyódás egyet jelent azzal,
hogy az ember vágyódik Isten után, de ez egyedül bűneink
megbánásával lehetséges. Kész vagyok-e a megbocsátásra még akkor is, ha felebarátom még nem bánta meg
az ellenem elkövetett bűnét? Tudok-e úgy tekinteni embertársamra és magamra, hogy látom, mindannyian Isten
megbocsátó kegyelméből
élhetünk? Szerepeket játszunk ahelyett, hogy valóságos lényünket őszintén
megmutatnánk. Kinek hazudunk? Embertársainknak?
Istennek?
Önmagunknak? A tiszta
szívűek, akik őszintén
megvallják, mi van szívükben, azok láthatják csak
meg az Istent.
Az emberi kapcsolatainkban a legtöbb ellentét
önző érdekeinkből fakad.
Isten a megbékélést szereti, és a békéért mérhetetlen
árat
fizetett:
egyszülött Fiát adta.
Olyan nehéz ma békességben élni, mert mi
hiába törekszünk a békére, ha vannak olyanok,
akik nem akarnak velünk
békességben élni. A
harag nem jó tanácsadó,
bosszút végképp nem érdemes forralnunk, hanem
egyedül az őszinte bűnbánás és az abból fakadó
bűnbocsánat győzedelmeskedhet.
Kik a boldogok? Akik
őszinte
bűnbánattal,
Krisztusban bízó hittel vallják: Tiéd vagyok, ments meg!
Tükör által valóban homályos a látásunk, de Krisztusban
megláthatjuk igazi arcunkat.
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Akikre emlékezünk
Elhunytak 2007 októberétől 2008 szeptemberéig
Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.
(jános 11,25)

Öregtemplom
Kozma László
Csepi gábor
Léránt Levente
Ittzés gábor
Bárány gyuláné Szalay Ida
Kiss józsef
Bálint Imréné Venesz Mária
Varga gézáné Szabó Ida
juhász józsefné gede Rozália
Borbély László
Horváth gyula
Máhr géza
Égeni Attiláné Lumnitzer Erzsébet
Fehér Ernőné Hrabovszky julianna
Kecskés Ernő
nagy Lászlóné Fodor Ilona
Horváth László
Varga Margit
Rozsnyai–dani józsef
Bősze Andrásné Lékó Mária
Várhelyi nándorné Horvát Edit
Ifjú Sándorné Illés Sarolta
Lehner györgy
Haás Karolina zsuzsanna
Bakody Aladár
Buga Sándor
gősi Blanka
id.Takács Lajos
Inotai Tamás
Varga zoltánné Kovács gizella
Kozma Mihály
Schneider Mihályné gősi Mária
Fazék Béla
pintér gyuláné Varga Edit
Takács Lajosné Tóth Erzsébet
dr. petőcz Miklós
németh gyula
Hartmann Lászlóné Szabó Emília
Kónya Miklósné Király Ida
Szabó István
Tóth jános
Krégár gizella
Fejes Lajos
Ferenczi dánielné gottlieb Erzsébet

Nádorváros
1965–2007
1932–2007
1942–2007
1932–2007
1928–2007
1942–2007
1930–2007
1930–2008
1928–2007
1930–2008
1920–2008
1911–2008
1914–2008
1912–2008
1924–2008
1921–2008
1938–2008
1913–2008
1947–2008
1923–2008
1928–2008
1956–2008
1952–2008
1913–2008
1936–2008
1939–2008
1999–2008
1917–2008
1985–2008
1940–2008
1933–2008
1933–2008
1944–2008
1938–2008
1921–2008
1920–2008
1938–2008
1929–2008
1910–2008
1918–2008
1931–2008
1923–2008
1920–2008
1916–2008

Mészáros Sándor
Szeitz Ferenc
Csaplár pálné Soós jolán
dani Lászlóné Bősze Margit
Csukly Ottóné Hamvay Irma
Mandl István
nagy Károlyné Baumann Erzsébet
gömböcz Sándor
Kázmérné Horváth Anikó
patócs Edit
Csizmazia gyuláné pula Irén
gulyás Béláné Tompa Irma
Farkas István
Takács Lajos
Régi László
Fazekas Rudolf
Schuszter pálné gerencsér Margit
Szabó Béláné Csizmadi julianna
Ivanics Barnabásné Csizmadia Ilona
Bálint jánosné Baranyai Emma
Tagai István
Víg Sándorné Horváth Ida
Horváth jenő
nagy Andrásné Berzsényi Katalin
Márczis Lajosné Molnár Márta
Bártfai Imréné Forray jolán
zámolyi Károly
Kovács Etel
Bercsényi Miklós
Tamás László
Szarvas Tamás László
gibiczer józsefné Weisz Erzsébet
Bécsy Andrásné németh jolán
novák józsef
Steiner józsef
Kozma zoltán jános
plutzer jános
Simon józsefné Tóth judit
gyömörei jenőné Fleck Kornélia
Tömböly Imre
Simon györgy
jalics Istvánné jungvirt Erzsébet
Hornyák Ferencné péter Ida
péntek Sándorné zsédely Vilma

1932–2007
1929–2007
1922–2007
1930–2007
1925–2007
1924–2007
1943–2007
1938–2007
1970–2007
1928–2007
1913–2007
1927–2007
1930–2007
1920–2007
1939–2008
1925–2008
1916–2008
1934–2008
1934–2008
1927–2008
1919–2008
1923–2008
1927–2008
1935–2008
1940–2008
1927–2008
1917–2008
1922–2008
1943–2008
1952–2008
1961–2008
1930–2008
1921–2008
1931–2008
1924–2008
1944–2008
1923–2008
1929–2008
1929–2008
1930–2008
1919–2008
1927–2008
1936–2008
1931–2008

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek…”

K

özös emlékezésre hívunk minden családot
2008. november 2-án 17 órára a nádorvárosi
evangélikus templomba, ahol előre ment szeretteinkre emlékezünk.
Szeretettel várjuk azon testvéreinket is, akik kerek
évforduló alkalmából (5, 10, 15, 20… év) emlékeznek szeretteikre!

Legyünk együtt a feltámadás reménységében, és emlékezzünk közösen azokra, akik nem lehetnek
már közöttünk!
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Egyházközségi hírek

Ami gyülekezetünkben 2008 pünkösdje óta történt...
► Június 13. Elballagtak iskolánk 8. osztályosai
► Június 15. Tanévzáró istentisztelet
► Június 2328. gyülekezeti gyermektábor
► Július 7–12. Országos zenei tábor
► Augusztus 18–25. Finnországi látogatás kuopioi testvérgyülekezetünkben
► Augusztus 31. Tanévnyitó istentisztelet
► Szeptember 18–22 Öt Templom Fesztivál
► Szeptember 19. Öregdiákok találkozója – éjszakai
foci
► Szeptember 20. Fertő-tó-kerülés
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► Szeptember 21. Finn útibeszámoló a nádorvárosi
templomban
► Szeptember 28. Konfirmandus-ifjúsági tanévkezdő istentisztelet az Öregtemplomban
► Szeptember 28. zenés emlékező istentisztelet Ittzés
gábor nyugalmazott lelkészünk halálának első évfordulója
alkalmából a nádorvárosi evangélikus templomban
►Október 2–6 Finn vendégek látogatása kuopiói testvérgyülekezetünkből
► Október 3–5. Konfirmanduskirándulás Balatongyörökre
► Október 19. Konfirmandus-ifjúsági istentisztelet győrújfalun

végső győzelmének részét
008. szeptember 28-án az
képezik az utolsó napon.
este 6 órakor kezdődő áhíDr. Ajtony Zsoltné
Ezért fontos üzenet mindanytaton emlékezett meg a győri
nyiunk számára, hogy nevegyülekezet és a család egy
éve elhunyt lelkészéről, Ittzés gáborról. Az alkalomra, me- ink nem fakuló tintával, hanem Krisztus bíborpiros vérével
lyen Ittzés jános szolgált, megtelt a nádorvárosi templom. vannak felírva a mennyben, hogy számon vagyunk tartva.
A püspök Lk 10,17–20 (a 72 tanítvány kiküldése) alapján Ez annak a Mesternek az ígérete, aki Ittzés gábort is szolgálatba állította, és ő nem vonja vissza a szahirdette Isten igéjét. jézus harcostársának,
vát sohasem, így a halál és temetés
Isten munkatársának lenni méltóság, amit
évfordulója most is, és mindig is, a győzelem
sokra kell tartanunk, többre bárminél, többre
ígéretének ünnepe is lesz egyúttal.
életnél és halálnál is, mondotta az igehirdeAz áhítaton szolgált a pedagógus Kórus Katésben Ittzés jános. Ittzés gábor életéért is
tona Tibor karnagy vezetésével egy-egy
ennek fényében kell hálát adnunk: elismerve
Shütz, Lassus, Mozart, Bruckner és Beethougyan emberi tulajdonságait, melyekkel életven kórusművel, majd Váray péter csellón
ében megajándékozottak lehettünk, azért kell
gábor bácsi kedves zeneszerzőjétől, j.S
elsősorban hálásnak lennünk, hogy az evanBachtól játszott egy darabot. A nádorvárosi
géliumot hirdethette. Az ő mai és a későbbiek
templom gyülekezeti kórusa Váray Tamás vesorán majd szolgálatba álló utódainak elképzetésével az elhunyt lelkészének szívéhez
zelése mindig az, hogy munkájuk nyomán ébredés következzék be a mai evangélikus egyházban, sok közel álló két művet énekelt el, a Tarts meg, urunk, szent
ember szívében ébredjen vágy Krisztus iránt, de az igén igédben kezdetűt gárdonyi zoltán és a Könyörülj, Úristen,
keresztül jézus „helyére teszi” ezeket az emberi ambíció- rajtunk című éneket Kapi gyula feldolgozásában.
kat. Az ember, így előre ment testvérünk, Ittzés gábor is
A megható és egyszersmind felemelő alkalom offertóriucsak eszköz Isten kezében. Azt tekintsük a legnagyobb mát az család javaslatára a gyülekezet a győri kántorképméltóságnak, hogy szolgálhatjuk jézust, mert a napi, kicsi zés javára ajánlotta fel.
győzelmek végül úgyis összegződnek majd, és urunk

Ittzés Gáborra emlékeztünk

Insula Lutherana
Az Insula Lutherana egyházi varroda egyházi textiliák készítésén túl kosztümök, blúzok, szoknyák,
női alkalmi ruhák szabását, varrását is vállalja. Alakítások, javítások nők és férfiak részére egyaránt.
Telefon: 06-20-8244-619.
C í m ü n k : 9 0 2 5 G y ő r, P e t ő f i t é r 1 .
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Beszélgetés Csorbáné Farkas Zsófiával
Dr. Ajtony Zsoltné

C

sorbáné Farkas Zsófia a közelmúltban sikeresen letette a parókus lelkészi vizsgát, így hamarosan hivatalosan is
megkaphatja iskolalelkészi kinevezését. A fiatal lelkésznő útja a teológiára – elmondása szerint – már gyermekkorától kezdve egyértelmű volt számára, ötödikes kisiskolás korától már tudatosan készült erre a pályára.
Nem megszokott, hogy valaki
egészen kisgyermekként már érzi
az elhívást a szolgálatra. Ebben a
döntésben mi volt a leginkább meghatározó az Ön számára?
A lelkészi szolgálatra való elindulásom elsősorban annak a családi közegnek
köszönhető,
amibe
beleszülettem. A családi hitéletünk
mozgatója volt apai nagymamám, (dr.
Farkas Lászlóné Egyed Ilona, presbiter) aki kiváló pedagógiájával, némi szigorral, de mégis
szeretettel és mély vallásosságával tartotta össze a családot. nem lehetett olyan közös családi nap, félnap, amikor
ne beszélgettünk volna az Istenről, ne tanított volna nekünk
éneket, ne imádkoztunk volna közösen. A szüleimtől, kiknek a cserkészmozgalomban végzett áldozatkész, szeretetteljes munkájából nagyon sokat tanulhattam, ugyanezt
kaptam, és mind emellé azt a gondoskodó, odaadó szeretetet, amelyből naponta meríthettünk, amire támaszkodhattunk. Hitéletem fejlődésében nagy hatást gyakorolt még
rám dr. Cserhátiné Szabó Izabella, aki gyermek-bibliaórai
alkalmaival megmutatta nekem, hogy szelídséggel és szeretettel mindenkit Istenhez lehet vezetni. Mindazt, amit kisgyermekként tőle kaptam ezeken az alkalmakon, azt tudom
én is továbbadni szolgálatomban.
A soproni líceumban töltött középiskolás évek után
következett a teológia…
Már a líceumot is az evangélikus kötődés miatt választottam, a teológián pedig végre ténylegesen azzal foglalkozhattam, ami igazán érdekelt. Különösen érdeklődtem
az Ószövetség iránt, így másodéves koromtól csatlakoztam a Tudományos diákkör munkájához, és sok érdekes
ószövetségi kutatással ismerkedtem meg, és az itt töltött
éveim alatt ismerkedtem meg olyan emberekkel, akik a mai
napig meghatározó személyek számomra az életemben.
Férjével, Csorba János lelkésszel végül Győrbe kerültek szolgálni. Eredetileg is így tervezték?
nem, úgy gondoltuk, hogy Budapesten maradunk, s bár
az emberek közhelyként használják azt, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, de ez a mi életünkre teljesen igaz!
Milyen érzés volt lelkészként visszakerülni a küldő
gyülekezetbe?

sre
é
p
é
l
lven
sről
Lépttéanóra angol nye

Kettős érzés kavargott bennem.
Egyrészről, hogy vajon a küldő gyülekezetem tud-e majd rám lelkészként
tekinteni, milyen magasra teszik velem
szemben a mércét, mit várnak tőlem?
Másrészről pedig önmagam számára
volt kérdés, hogy a gyülekezetben
gyülekezeti tagként eltöltött idő menynyire befolyásolja majd a jelenemet,
szolgálatomat. de amikor a hatodévemet elkezdtem Ócsai zoltán lelkész úr
mellett, azonnal megtapasztalhattam a gyülekezet szeretetét, amiből nagyon sokat meríthettem, és merítetek azóta
is.
2006 óta hitoktató az iskolában. Milyen tapasztalatokat szerezett ezen idő alatt?
Leginkább tanultam, egyrészt a kollégáimtól, azt, hogy a
maguk szakterületén és egyéni életükben hogyan igyekeznek a legtöbbet kihozni magukból, másrészt a gyerekektől, hiszen az egészen pici ovisok és a nagyobbak is
olykor igazán érett kérdéseket fogalmaznak meg. A pozitív
dolgok mellett sajnos negatív élményeim is vannak, melyek abból fakadnak, hogy nagyon sok fiatal túl korán kényszerül megtapasztalni, hogy a szülők, család adta
biztonság kicsúszik alóluk, és egyedül maradnak szeretet,
odafigyelés és megbecsülés nélkül. Iskolalelkészi hitvallásomat is így tudom összefoglalni: az Istentől kapott szeretetet továbbadni és általa jelen lenni az ő életükben. A
jövőben ezért még nagyobb hangsúlyt kell helyezni a gyerekek, szülők és családok lelki gondozására az Isten igéje
iránti vágy felébresztésére.
Milyen a szakmai együttműködés az iskolában szolgáló más felekezetű hitoktatókkal, lelkészekkel?
Örömmel mondhatom, hogy iskolánk egyre inkább az
ökumené jegyében működik. Egymás mellett őszinte szeretettel tudjuk a fiataljainkat ugyanazokra az értékekre nevelni. Mi magunk is arra buzdítjuk a katolikus, református
fiataljainkat, hogy találjanak lelki otthonra saját közösségeikben. A hitoktatók megkeresés alapján szívesen részt
vesznek a csendesnapok programjának megszervezésében, nyitottak a párbeszédre akár óralátogatás, akár gyülekezetlátogatás formájában.

Evangélikus vagy, és érdekel az angol nyelv?

hi

Az év végi alkalmak:
nov. 6., 20., dec. 4., 18.

Akkor itt a helyed szabadhegyi imaházunkban,
ahol Berényi Rudolf segítségével minden páratlan
héten csütörtöki napokon 16.30-tól angol nyelven
tanulunk, beszélgetünk bibliai történetek alapján.
gyerekeket és felnőtteket egyaránt szeretettel hívunk és várunk.!

Címünk: józsef Attila út 26. Érdeklődni a 20-416-3501-es telefonszámon lehet.
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De mikor lesz bazár?
Hallgatóné Hajnal Judit - igazgató

T

tudja, a késő délutáni szolgálat után
eszik fel a kérdést személyesen és a
Ne várj nagy dolgot életedbe,
még
sok elvégezni való feladat várja
világhálón régi és jelenlegi diákok,
Kis hópelyhek az örömök,
az
asszonyokat,
családapákat. A házszülők, hozzátartozók, gyülekezeti tagok.
Szitáló, halk szirom-csodák.
tartás
csak
egy
kis szelete annak a
A válasz szomorú. A 2008/2009-es
Rajtuk át Isten szól: jövök.
tennivalónak,
ami
még a másnapi
tanév rendjéből hiányzik az ádvent első
(Reményik Sándor:
munkakezdés
előtt
vár rájuk. Aki tavasárnapját megelőző közkedvelt, megCsendes csodák, részlet)
nárnak áll, mondhatja bárki, számolunhatatlan és elmaradhatatlan program, a
hat ezzel. A tanárság nem munka, hanem életmód, mely
bazár.
Tizenöt éve, 1993-tól kezdve évről évre fáradhatatlanul nem ér véget azzal, hogy hazaérkezünk családunk körébe.
készül és várja a közösség apraja-nagyja a bazári forgata- Így igaz. de vannak korlátok, s vannak célok, melyekért túl
got, mely jelzés gyermeknek, felnőttnek: elérkezett a szent nagy árat kell fizetnünk. A tantestület döntő része ilyennek
várakozás időszaka, elérhető időtávlatba kerül az ünnep ítélte meg ebben a tanévben a bazári készülődést. nem
újbóli átélése, a szeretet, az élet lehetőségének és értel- szégyen ez, bevalljuk. A szülői segítségnyújtás elmaramének diadala. Az iskolában a gyermeki szemek csillo- dása, a megnövekedett adminisztrációs és óraterhek, az
góbbá, a mozdulatok lassúbbá, a hangerő elviselhetőbbé intézmény feszített munkaprogramja, a minden szinten
válik. Mindenki keresi a jót és szerethetőt önmagában és egyre növekvő elvárások, az inkább iskolaellenes, mint ismásokban. Ennek a nagy-nagy várakozásnak volt elma- kolabarát társadalmi környezet felőrli az energiákat.
Fogadjuk el hát ezt a döntést, és segítsük tanárainkat új
radhatatlan része a bazár.
Tizenöt évvel ezelőtt szülők és nevelők maroknyi csapata erőre kapni, hogy nagyobb odafigyeléssel, kézzel fogható
döntött úgy, hogy hűvös őszi délutánokon és estéken ösz- támogatással, a feladatok jobb megosztásával hamarosan
szejönnek, együtt lesznek, s meleg tea mellett ki-ki előve- arra az elhatározásra jussanak, hogy közösségben értelme
szi kézügyességét, fantáziáját, s alkot valamit, amivel van a készülődésnek.
Ehhez kérjük azon szülők, volt diákok és gyülekezeti
másnak örömet okoz.
A bazár azután egyre nagyobb, gazdagabb, a portéka tagok támogatását, akiknek a munkahelyi és családi elfogegyre ötletesebb és igényesebb lett. A tanárok egyre több laltsága lehetővé teszi az áldozatvállalást. Számos példát
időt fordítottak a készülődésre, mely már október közepén látunk erre hazai és külföldi testvérgyülekezetekben, illetve
kezdetét vette. Az iskolavezetés meghatottan és megren- iskolákban. Az iskola nyitott és befogadó minden jó kezdedülten szemlélte a nagy készülődést. A vezető pontosan ményezésre.

Menjünk, menjünk oskolába…!

Gyertek, gyertek a gimibe!

dr. Ceglédyné nagy Erzsébet

S

V

árjuk azoknak
ok szereteta diákoknak a
tel
várjuk
jelentkezését is,
evangélikus isakik ebben a tankolánkba azokévben negyedikenak
az
sek,
és
a
óvodásoknak a
következő évet isjelentkezését,
kolánk nyolc évakik
a
f o l y a m o s
2009/2010-es
kisgimnáziumátanévben leszban szeretnék folytatni,
nek első osztályosok.
valamint nagygimnáziumunkba a 8. osztályt végző
Iskolánk alsó tagozatában jelenleg mintegy 200 kistanulókat.
diák tanulja az írás, olvasás, számolás tudományát.
Tájékoztatás: 2008. november 4. kedd 16:00
délután, a napköziben sok játék, szakkör, sportóra (nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés)
foglalkozás közül választhatnak a gyermekek.
2008. november 5. szerda 16:00 óra (négy évfoJátékdélutánt tartunk a leendő elsősöknek 2009. jalyamos gimnáziumi képzés)
nuár 15-én, csütörtökön, majd az ezt követő héten
nyílt órák: 2009. január 23-án 8:00–10:00 óráig
január 20-án 8:00–9:00 óráig nyílt tanítási órára
hívjuk a kicsinyeket és szüleiket.
www.peterfy.hu
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Látogatás a finn testvérgyülekezetünknél
Kuopióban
Jánosa Attila

2

008. augusztus 18-tól 25-ig egy
régóta dédelgetett álmunk teljesült. A hívás a gyülekezet tagjainak
szólt, és első körben a presbiter testvéreknek volt alkalmuk a jelentkezésre. Második körben pedig
templomainkban kihirdetésre került a
Raili Pursiainen
részvétel lehetősége. A kuopiói evangélikus testvérek meghívására mindezek után
31 fő részvételével egy
hétig vendégeskedhettünk Finnországban.
Akik eljöttek, megismerhettek egy országot, amely féltve őrzi
gyönyörű természeti
szépségeit: a mély tavakat, a csendes fenyőés nyírfaerdőket. Megismerhettek embereket
is. Olyan embereket,
akik tiszta szívűek, és
meleg szeretettel gondolnak ránk, a távol élő győri testvérekre. Szeretetük pedig nemcsak a szavak, de a tettek mezején is messzemenően megnyilvánul. Az ember sokszor
nem is érti, honnan fakad, miből táplálkozik és mitől ilyen

kitartó és kiolthatatlan az irántunk
érzett nagy szeretetük.
Engedjék meg most, hogy néhány képpel ízelítőt adjak az ottani
hangulatból, de legelőször is bemutassam azokat, akik ennek a kapOiva Voutilainen
csolatnak az ápolásán oly régóta
munkálkodnak: elsősorban Oiva
Voutilainen lelkész urat,
akinek győr a szíve közepe, pedig más irányban is gondozza a
testvérgyülekezeti kapcsolatokat. Timo Korhonen lelkész urat, aki
testvérgyülekezetünk
gazdasági életének az
irányítója, és szerényen
a háttérből vesz pártfogásba minket. Raili pursiainen lelkésznőt, aki
szintén mindent megtesz a Kuopio és győr
közötti kapcsolatért.
Alább következzék egy kis ízelítő a kuopiói utunkról és
az ottani hangulatról.

Főhajtás Paavo Ruotsalainen sírjánál

Búcsú-csónakázás
a tavon

K

a finn
neklés
özös é

ekkel
testvér
Viszontlátásra, Kuop
io!
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I

sikerű kurzus résztvevői Isten iránti
dén második alkalommal indul úthálával, egyöntetűen hirdetik azóta is,
jára az előszörre is hatalmas siDr. Ajtony Zsoltné
hogy nagy szükség volt erre a kezdekerrel megtartott gyülekezetiményezésre.
munkatárs-képző tanfolyam pilisA jelentkezéseket hivatalosan október 10-ig kell bekülcsabán. Az Országos Egyház által szervezett és támogatott kezdeményezés célja a gyülekezetükért, Isten ügyéért deni az Országos Iroda címére (1085 Budapest, üllői út
tenni akaró, a Biblia és az evangélikus egyház tanításában 24.), de a pár napot késő jelentkezők még próbálkozhatmélyebb ismeretekkel rendelkező, az egyházközségi mun- nak telefonon az Országos Iroda központi számain: 1/4831/483-2265,
20/824-4888,
e-mailben:
kában, a családlátogatásban és a diakóniai önkéntesség 2260,
terén aktív vagy a későbbiekben aktívvá váló testvérek orszagos@lutheran.hu, vagy Szebik püspök úr e-mail
képzése. A háromszor háromnapos „hosszú” hétvégén címén: imre.szebik@lutheran.hu.
A jelentkezéshez rövid „egyházi” önéletrajz és lelkészi
megtartandó alkalmak moderátora ismét d. Szebik Imre
ajánlás szüksényugalmazott püsges,
valamint
pök lesz, míg az előösszesen 3000
adók között többek
forint költségtéríközött hallható lesz
tést kérnek a kiIttzés István, dr. Kolenc napra.
rányi András, id. pinA részletes feltér
Károly,
hívás olvasható
Szeverényi jános is.
az Evangélikus
Az első forduló noÉlet 37. és 38.
vember 23–25. köszámában is, elzött lesz.
érhető az egyAz elméleti oktatás
ház honlapjáról
mellett nagy hangis: www.luthesúly helyeződik a
ran.hu, az Orgyakorlati oktatásra
szágos
Iroda
is, hogy a család- és
oldaláról, valalelkigondozás szolgálata közben milyen helyzetekkel találkozhat a szolgálat- mint az első tanfolyamon részt vett testvérekkel interjú oltevő, és azokat hogyan oldja meg helyesen. A kötött vasható a dunántúli Harangszó július-augusztusi
programok mellett további nagy élmény az ország vala- számában.
A fentiekkel kapcsolatban felvilágosítás kérhető még dr.
mennyi részéről érkező résztvevőkkel való kötetlen, testvéri együttlét adta valamennyi öröm, melynek Ajtony zsoltnétól, aki az első tanfolyamon részt vett, telemegtapasztalása óriási erőt és lökést adhat az akár meg- fon: 20/464-3198, e-mail: ajtonyne@icedsl.hu.
fáradt lelkű és csüggedt hitű testvéreknek. Az első, nagy-

Munkatársképző

“Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket…”
Keresztelési hálaadó istentiszteletre hívunk
2008. december 7-én 17 órára
az evangélikus Öregtemplomba minden
olyan családot, akik az elmúlt időszakban
(2007 decemberétől 2008 novemberéig)
kereszteltették meg gyermekeiket.
Szeretettel várjuk még azokat is, akik keresztelésüknek kerek évfordulóját ünneplik!
Adjunk együtt hálát a születés
és az élet csodájáért!
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fenti címmel és a
mellékelt programtervezettel szülők számára a tanév folyamán
rendezvénysorozatot szervezünk a Torkos András
Evangélikus Alapítvány és
megyei Közoktatási Közalapítvány támogatásával.
Óvodánk és iskolánk
alsó tagozatának együttműködésével jött létre a
programsorozat. Életünket
számos tipikus családi nevelési probléma, életvezetési nehézség jellemzi. Így
vetődött fel a gondolat,
hogy mintegy „ÚTjELzőK” segítségével könynyítsük a tájékozódást a
napi problémák megoldásában, az okok és miértek
útvesztőjében, válsággal
küszködő társadalmunkban. neves, tapasztalt, tudományos
háttérrel
rendelkező és gyakorlati
tapasztalatokban is bővelkedő
szakemberekkel,
napi gyakorlatot folytató
nevelőkkel és a részt vevő
szülőkkel közösen kere-

Ács Györgyné vezető óvónő

Program
I. 2008. október 16. csütörtök, du. 17–19 óráig
Téma: Hogyan szeresselek? nevelés, adottságok, lehetőségek, elvárások.
Előadó: Dr. Gombocz János – a neveléstudományok
doktora
Weöres Sándor: A célról
II. 2009. január 8. csütörtök, 17–19 óráig
Téma: Első lépések – A korai mozgás szerepe a gyermek
értelmi fejlődésében.
Előadó: Dr. Schneider Júlia – orvos
Játékcsokor: Ölbeli játékok, a lélek ringatása (Óvónők)
III. 2009. április 23. csütörtök, du.17–19 óráig
Téma: Elvárások börtönében – Kibontakoztató kihívások
vagy fokozódó frusztráció; agresszió
Beszélgetés: fejlesztő pedagógus, logopédus tanítók,
óvónők, lelkészházaspár részvételével. Konkrét problémák és esetek, megoldási támogatás.
A beszélgetést vezeti: Zilahi Józsefné – főiskolai docens.
Modern egyházzenei összeállítás – lelkészek, pedagógusok, szülők.
IV. 2009. február 19. csütörtök, du. 17–19 óráig
Téma: Hol a határ? Korlátok és szabadság
Előadó: Dr. Vekerdy Tamás – pszichiáter

Erdély, édes Erdély 2009

g

yülekezetünk erdélyi kirándulást szervez 2009. nyár
elejére (tanév végét követően), melynek során ellátogatunk zselykre és Krizbára, testvérgyülekezeteinkhez is. Az útra jelentkezni a lelkészi hivatalokban lehet
(petőfi tér 2, illetve Liezen-M. u. 41), ahol a kirándulást
érintő részletekről bővebb felvilágosítást kaphatnak az
érdeklődők. A jelentkezéseket a szabad helyek függvényében tudjuk elfogadni A 7 napos erdélyi kirándulásunkon az alábbi helyeket látogatjuk meg:
1. nap

2. nap

3. nap

sünk választ, biztatást,
avagy tanulunk elfogadást.
pszichológus, pedagógus, orvos, fejlesztő pedagógus, családos lelkész és
lelkésznő-édesanya, óvónők, és tanítók szerepelnek
előadóként, beszélgető- és
„sorstársként”.
A sorozat a mellékelt tervezet szerint négy alkalommal kerül megrendezésre,
családias külső keretek között, hétköznap, késő délután. A kulturális élményt is
nyújtó, rövid kikapcsolódást
is rejtő alkalmakra szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt közös
gondolkodásra, akár konkrét problémával, kérdéssel,
melyet előzetesen is benyújthatnak előadóinknak.
A szervezők kifejezett
szándéka, hogy az előadások meghallgatását kövesse esetmegbeszélés,
kérdések
megfogalmazása, problémák megbeszélése,
„őszintén
a
gyermeknevelésről”.

Útjelzők - őszintén a gyermeknevelésről

győr–Ártánd–nagyvárad–BánffyhunyadKalotaszentkirály (szállás)
nagyvárad: püspöki palota, székesegyház
Királyhágó
Bánffyhunyad: református templom
Kalotaszentkirály–Kolozsvár–VálaszútSzamosújvár–dés–Bethlen–zselyk (szállás)
Kolozsvár: székesegyház, Mátyás szobor,
Mátyás szülőháza
Válaszút: néprajzi gyűjtemény
Szamosújvár: városnézés
zselyk–Szászrégen–Szováta–parajd–

Korond–Székelyudvarhely–Csíkszenttamás (szállás)
Szováta: Medve-tó
parajd: sóbánya
Korond: kézművesvásár
Székelyudvarhely: városnézés
4. nap Csíkszenttamás–Békás-szoros–gyilkos-tó–
Csíkszenttamás (szállás)
5. nap C s í k s z e n t t a m á s – M á d é f a l v a – C s í k s o m l y ó –
Tusnádfürdő–Kisbacon–Apáca–Krizba (szállás)
Mádéfalva: székely emlékmű
Csíksomlyó: kegytemplom
Tusnádfürdő: borvízforrások
Kisbacon: Benedek Elek szülőháza
Apáca: Apáczai Cs. jános emlékhelye
6. nap Krizba–Fogarasi-havasok–nagyszeben–déva–
Csernakeresztúr (szállás)
Fogarasi havasok: Bilea-tó
nagyszeben: városnézés
7. nap Csernakeresztúr–Vajdahunyad–déva–Arad–
Szeged–győr
Vajdahunyad: Hunyadiak vára
déva: vár
Arad: Szabadság-szobor
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Germánia tanítója
Weltler Rezső

F

iatal koromban, őszintén megvallva, közelebb éreztem
magamhoz Melanchthont, mint magát Luthert. Az ok
egyszerű volt: én sem tudtam szabadulni a reformáció ikercsillagainak attól a sematikus képétől, amely a „szelíd” Melanchthont állítja szembe a „goromba” Lutherrel. Ma inkább
az ellenkező véglet fenyegeti egyházunk népét: az örvendetes Luther-reneszánsz mellett Melanchthon – ahogy egy
modern teológus fogalmazta – fokozatosan „árnyékemberré” lesz. Hogy ez mennyire így van, mutatják az evangélikus köztudatban meglehetősen elterjedt tévedések,
közöttük a leggyakoribb, amely az Ágostai hitvallás szerzőjének is Luthert tartja. A másik, amit kevesen tudnak,
hogy Melanchthon soha nem volt felszentelt pap, mégpedig érdekes módon nem szellemi-lelki, hanem – testi okokból!
Teológiából is tudományos fokozatot szerzett
(baccalaureus biblicus), mély hitét pedig még legnagyobb
ellenfelei közül is csak kevesen kérdőjelezték meg. Ezzel szemben korabeli feljegyzések szerint mindössze 150 cm
magas volt, azaz még abban a korban is
alacsony embernek számított, ráadásul
egész életében enyhe beszédhibával
küszködött. Ezzel kapcsolatban jellegzetes módon Melanchthon nem kisebbrendűségi érzésre hivatkozott, hanem az
Ószövetség–felfogására, mely szerint pap
csak minden tekintetben egészséges
ember lehet, s még inkább a hívek egyetemes papságát valló reformátori tanításra.
nem volt tehát pap, „csak” nagy teológus és egyházpolitikus, s amiről sokkal kevesebb szó esik: nagy pedagógus. pedig a „praeceptor
germaniae” - németország tanítója – díszítő jelzőt még
életében adományozták Melanchthonnak kortársai, teljesen megérdemelten. S amikor – joggal – azzal büszkélkedünk, hogy evangélikus egyházunkban a kezdetektől fogva
templom és iskola elválaszthatatlan egységet alkotott, közben ne feledjük, hogy ez a tény mindenkinél inkább ennek
az „árnyékembernek”, Melanchthonnak köszönhető.
nem volt nehéz megszeretnie az iskolát, hiszen csodagyerek volt. Amikor 12 (!) évesen beiratkozott a heidelbergi
egyetemre, tudott már nemcsak latinul és görögül, hanem
héberül is. Ebben Istentől kapott kivételes talentumai mellett nagy szerepe volt idős rokonának és mentorának, a világhírű humanista Reuchlinnak is. Heidelbergben
kevesebb mint két év alatt megszerzi első tudományos fokozatát, majd Tübingenben a magiszteri címet is. diákkora
egyetlen nagy diadalmenet.
Előbb-utóbb persze a csodagyerekek is felnőnek, s felnőttként gyakran beleszürkülnek az átlagba. Melanchthonnal szerencsénkre nem ez történt, sőt nyugodtan
mondhatjuk: a csodagyerekből „csodatanár” lett, a pedagógia szinte minden területén maradandót alkotott.
Kiemelkedett egyetemi előadásaival. A wittenbergiek vegyes érzelmekkel várták, de már székfoglaló beszédének
hatására szívükbe fogadták. Ez az 1518. augusztus 28-án,
a 95 tétel révén máris híressé vált vártemplomban elhang-

Te
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zott
„csiszolt
és tüzes”
beszéd
az
egész hallgatóságot, köztük Luthert is
lenyűgözte. nem kellett
hozzá sok idő, s Luther már
„az én kis görögöm”-ként (graeculus meus) emlegette 14 évvel fiatalabb kollégáját. Luther mai
kifejezéssel élve inkább ószövetséges
volt; saját bevallása szerint Melanchthontól
tanult meg igazán görögül. 1522-es Újszövetség-fordítása is magán viseli Melanchthon kezenyomát, akárcsak Madách Tragédiája Arany jánosét.
S persze nem csak Luthernek, s nem csak a görög nyelvről adott elő. Hallgatósága nem egyszer 400 főre emelkedett, tematikája átölelte a teológiát, filozófiát, sőt a
természettudományokat is. nem túlzás: a humanista ideált
megtestesítő, polihisztor tudós volt.
Kiemelkedett könyveivel. Már 1521-ben,
Worms évében megjelentette „Loci communes” c. művét, amit az első evangélikus
dogmatikaként szoktak emlegetni. Hitvallási irataink közül az Ágostai hitvallás mellett nevéhez fűződik annak Apológiája,
valamint az „Értekezés a pápa hatalmáról
és elsőbbségéről” c. könyvecske is. de
ezen alapvető művek mellett sok tankönyvet is írt. görög nyelvtanát későbbi diákgenerációk is csak „a Melanchthon”-ként
emlegették és használták.
Kiemelkedett iskolareformjaival is. Már az
említett székfoglaló beszédében is meghirdette azt a programját, amely az elemi iskolától az egyetemig átfogta az oktatásügy egész vertikumát. német
pedagógusok érdekes módon mindebből a középiskolai
részt tartják a legmaradandóbbnak: szerintük németországban Melanchthon teremtette meg azt, amit ma gimnáziumnak hívunk.
Lehet, hogy vannak, akik ezt a tömör ismertetést túlságosan idealizálónak érzik. nos, pedagógusaink nyilván
együttérzéssel hallják, hogy Melanchthonnak is voltak elkeseredett kitörései. „Könnyebb a tevét táncolni vagy a
szamarat hegedülni tanítani, mint diákokat oktatni” – írja
egy helyen. Mégsem ez a végkicsengés. „Egyetlen létforma sem nyújt több örömöt, mint az iskolai élet” – vallja
már néhány évvel később. Akárcsak Széchenyink, a jövő
zálogát a kiművelt emberfőkben látja: „hazánk vetőmagjainak” nevezi a tanulóifjúságot.
1997-ben ünnepelte az egyház Melanchthon születésének 500. évfordulóját. Ennek kapcsán sokak mellett johannes Rau, a későbbi német államelnök is írt egy szép
megemlékezést. Ebben azt írja, hogy hatását tekintve joggal lehetne Melanchthont akár „praeceptor Europae”-nek,
egész Európa tanítójának nevezni. S valóban, maga Melanchthon számol be róla, hogy egyszer megszámolta: asztalánál 11 (!) nyelven folyt a diskurzus. Rau befejezésül
Dániel könyvét idézi: „Az okosok [a német fordításban: tanítók] fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat
igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké.”
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Két kántorpalánta Győrből
Dr. Ajtony Zsoltné
uza zsófia idén harmadszorra járt a fóti kántorképző- szerezhetnek tapasztalatokat.
Emese: nekünk, kezdőknek is nagyon sűrű volt a progben, míg Ajtony Emese először léphette át a méltán
híres, patinás intézmény küszöbét. zsófi, a rutinos “man- ram, szabadidőnkben pedig a házi koráléneklési- és hitdákos”, és Emese a kezdő, élményekkel telve tértek haza tanversenyre és készültünk. A nyüzsgés ellenére az egész
hely nagyon nyugalmas, érezni rajta Isten áldását. Mint
Fótról.
Zsófi: Első alkalommal, 12 éves koromban, szorongva bármelyik táborban, itt is lehetett sokáig fennmaradni este,
amikor is jókat lehetett beléptem át a Mandák kapuját,
szélgetni.
aggódtam, hogyan fognak foZsófi: Kórusszolgálatot is
gadni a régiek, hogyan fogok
végzünk,
a tanfolyam nöbeilleszkedni. Aztán hamar rávendékeiből
álló kórus vejöttem, hogy jó helyre jöttem,
zetője dr. Kamp Salamon,
és örültem neki, hogy a koés a tanfolyam idején kürábbi zenetanulásnak itt haszlönböző
budapesti és fóti
nát tudom venni. Mára a
templomokban
szoktunk
kezdeti aggódás teljesen elénekelni. Az Evangélikus Iftűnt, örömmel jövök minden
júsági Kórus, a „Mandák”
augusztusban. Ma már orgokórus, melynek már állandó
natanárhoz is járok rendszeretagja
vagyok, a vállalkozó
sen.
kedvű tanfolyamosokból áll.
Emese: Én előtte már három
dr. Balás István és Abaffy
évig zongoráztam, de azért kinóra
vezetésével egy hócsit izgultam én is, hogy milyen
napban
egyszer
van
próba,
és
év
közben
városról városra
lesz, de aztán könnyen beilleszkedtem, a régiek nagyon
segítőkészek voltak. nagyon jók a körülmények, hamar vándorolva lépünk fel különböző templomokban. nagyon
meg lehet szokni az ottani szokásokat, nagyon kedves és szeretem ezt a szolgálatot és izgatottan várom, hogy hol
fogunk idén énekelni.
segítőkész mindenki.
A két kántorpalánta lány egyöntetűen állítja: szomorú
Zsófi: A napirend percre pontosan be van osztva, énekharmónium- és orgonatanulás, szolfézs és karvezetés órák szívvel vettek búcsút a Mandáktól a 15 nap leteltével, hivannak sűrű egymásutánban, de ezt egyáltalán nem érez- szen kedves barátokra is leltek a villa falai között, és az ottem megterhelőnek. Sok a közös éneklés, étkezések előtt tani lelkület, Isten közelsége és közössége mindkettőjüket
és takarodókor is szoktunk, ez nagyon segíti a közösség visszahívja jövőre is. zsófit akkor már negyedszerre, Emeépítését. jó dolog, hogy a reggeli és esti áhítatok alkalmá- sét pedig másodszorra. Igaz az, hogy aki egyszer megízval a tanulók is kapnak lehetőséget a kántorizálásra, így lelte a Mandák hangulatát, többé már nem tud, de nem is
akar attól szabadulni.

B

H

Szélrózsa 2008.

Kőszeg belvárosában közösen éneol a határ? címmel várta idén a
keltünk, zenéltünk, a meghívott venKőszegre látogató fiatalokat a
Dimény Luca 10/VI.
dégektől kérdezhettünk, és
Szélrózsa találkozó. A legkivégül egy közös áhítaton vetsebb gyermekektől egészen a
tünk részt. Sokan jártak arra,
felnőttekig mindenki megtalálés felfigyeltek a rendezvényre,
hatta a színes programkínálattöbben megálltak, hogy velünk
ból
a
magának
tetsző
együtt hallgassák az áhítatot,
alkalmakat.
néhányan még énekeltek is. Az
Már nagyon vártam, mert az
áhítat alatt a körülöttünk lévő
előzön is ott lehettem, és a
épületek ablakait kitárták, és
nyárra fix tervem volt: Szélróvelünk együtt hallgatták az iszsa. A reggelek áhítatokkal
tentiszteletet. Így nagyon sok
kezdődtek, ahol imádságra kulemberhez eljuthatott az Isten
csolhattuk a kezünk, és a leligéje, még azokhoz is, akik
kész szavainak segítségével
elgondolkodhattunk a napi igén. Az áhítat után válogathat- eddig nem vettek részt istentiszteleten, vagy akik nem istunk a saját kedvünk szerint a színes programokból: részt merték a Szélrózsát.
vettünk beszélgetéseken a Szélrózsa fő témájáról, és még
Sajnálom, hogy ilyen rövid ideig tartott a Szélrózsa, mert
sok más gondolatról oszthattuk meg a többi résztvevővel a az utolsó napokra már annyira jól éreztük magunkat, hogy
véleményünket. Érdekes és elgondolkodtató dokumen- semmi kedvünk nem volt hazamenni. Már most várjuk a
tumfilmek közül is választhattunk. Különböző stílusokban következő találkozót, ami sajnos csak két év múlva lesz.
hallgathattunk koncerteket kinek-kinek ízlésének megfele- Az idei Szélrózsa nagyon boldog, vidám hangulatban telt,
lően. Minden este táncház várt bennünket, így a koncertek és sok új baráttal ismerkedhettünk meg. Mindig elmosoés a táncházak alatt mindig fergeteges hangulat volt, mind- lyodok, ha az utcán meglátok valakit szélrózsás pólóban
szembejönni, ilyenkor úgy érzem, hogy van bennünk vaannyian együtt táncoltunk és hallgattunk a zenét.
A hét közepén átléptük a Szélrózsa találkozó határait, és lami közös, és mintha ismernénk egymást.
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Derűs gyermekarcok fényében

zen a nyáron
hozzájárultak
immár második
ahhoz, hogy a
Molnár Béláné (Marika néni) nyugdíjas pedagógus
alkalommal szervezgyermekek napihettünk a szabadhegyi
rendje egy megszoimaházban napközis tákott
naphoz
bort kisgyermekek réhasonlítson.
szére, melyen nagy
Végül persze nem
örömmel vettem részt
maradhattak el az
mint segítő, kis unokám
ovisok és kisiskolápedig mint résztvevő.
sok által nagyon kedAz idei évben nőtt a
velt
kézműves
gyermeklétszám, és úgy
foglalkozások sem,
éreztük, a bizalom is a
melyen
szorgos
szülők részéről az előző
kezek
készítettek
évi, jó hangulatú egyheszép tárgyakat a szütes együttlétünk után. Tolőknek és a családvábbi örömünk, hogy
nak.
ehhez arányosan felnőtt segítségek is érkeztek, akik lelkeÚgy láttuk, ezen a héten Isten drága szeretete aranyozta
sen és szuper csapatmunkával serénykedtek Szabó Csilla be a gyermekszíveket. A gyermekek annyira élvezték a kelóvónő és a lelkésznőnk körül.
lemes hangulatú, kedves áhítatokkal, fergeteges játékokkal
nagy odafigyeléssel és tarkított órákat, hogy a nap végén szinte alig akartak haszakértelemmel építették zamenni, pedig reggeltől egészen délután 5 óráig együtt
fel a hét programját, a lehettünk. Hisszük, hogy az Úristen cselekedte mindezt,
bibliai
történeteket, övé a dicsőség!
aranymondásokat,
az
Ismét bebizonyosodott, hogy a tárgyi feltételek is nagyon
erre épülő foglalkozáso- alkalmasak a napközis tábor megszervezéséhez, az épükat,
beszélgetéseket, let tágas udvarával, fákkal, füves területekkel, homokozóénekeket és természete- jával, hintájával, a derűs, világos gyülekezeti teremmel
sen a sok-sok óvodai já- remek helynek bizonyult.
tékot. A séta a játszótérre
jövő nyáron jó lenne ugyanígy, ugyanitt – talán akár két
(Rózsák tere), a finom hetet is – együtt lenni a gyermekekkel Isten igéje körül, és
ebéd a „piros Iskolában”, nem utolsósorban segítséget nyújtani a dolgozó szülőknek
az igény szerinti nyugodt gyermekük nyári elhelyezésének megoldásában. Addig
„óvodás” alváslehetőség, pedig találkozhatunk a gyermekkörben Szabadhegyen
a megszokott tízóraizás akár minden héten.
és uzsonnázás mind

ALKALMAINK

Október 29–31.Reformációi sorozat
• Október 29–30. Előadás 17 órakor a nádorvárosi gyülekezeti teremben. Vendégelőadónk Keveházi László ny.
evangélikus lelkész
• Október 31. délelőtt 10 órakor mindkét templomunkban úrvacsorás ünnepi istentisztelet.
• Október 31. 17 órakor közös reformációi ünnepi istentisztelet a kossuth utcai református templomban. Igét hirdet
Csorba jános lelkipásztor
November 2. 17:00-kor emlékező istentisztelet nádorvárosban.
November 9. 15:30-kor gyerek-istentisztelet az Öregtemplomban.
November 15. 14 órától nevelői és szülői csendesnap a
péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ aulájában
November 23. 16 órakor konfirmandus és ifjúsági istentisztelet a szabadhegyi evangélikus imaházban (józsef Attila u. 26.)
November 27. 18 órakor ádventi zenés áhítat az Öreg-

templomban.
November 28. 17 órakor az iskola ádventi koncertje az
Öregtemplomban.
November 30. 17 órakor „Ádventi liliom” est az Öregtemplomban.
December 4. 18 órakor ádventi zenés áhítat az Öregtemplomban.
December 6. 10 órától Bárka alkalom a nádorvárosi
gyülekezeti teremben.
December 7. 17 órakor keresztelési hálaadó istentisztelet az Öregtemplomban.
December 11. 18 órakor adventi zenés áhítat az Öregtemplomban.
December 14. 15:30-kor gyerek-istentisztelet az Öregtemplomban.
December 18. 18 órakor adventi zenés áhítat az Öregtemplomban.
December 21. 16 órakor konfirmandus és ifjúsági istentisztelet és gyerekműsor a nádorvárosi templomban.

Kiemelt programjainkról bővebb információ található gyülekezeti honlapjainkon:
http://www.lutheran.hu/z/honlapok/gyor/ és http://www.lutheran.hu/z/honlapok/nadorvaros/
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Iskolák hittancsoportjai

edves szülők, nagyszülők! Az
alábbi iskolákban folyik evangélikus hitoktatás. Amennyiben az önök gyermeke a felsorolt iskolákban folytatja tanulmányait, de nem tudott
bekapcsolódni a hitoktatásba, illetve nincs a listán az az iskola, ahol gyermekük tanul, kérem, vegyék fel a kapcsola-

tot az iskolák mellett megnevezett hitoktatókkal vagy a területi-

leg illetékes lelkésszel.
Segítségüket megköszönve Isten áldását kívánjuk családjukra és gyermekeikre az előttünk álló tanévben!

Öregtemplomi körzethez tartozó iskolák
CÍM
Simor j. püspök tere 16.
gyepszél u. 2.
Vágóhíd u. 4.
Simor j. püspök tere 22.
Kossuth u. 13.
Újkapu u. 2/4.
Bárczi g. u. 2.
nagy j. u. 2.
Rónay j. u. 4.
Sövény u. 15.
Bácsai u. 55.
Eötvös tér 1.
puskás T. u. 8.
Balassi B. u. 1.
gárdonyi u. 2.
Táncsics M. u. 2.

ISKOLA
Bartók Béla
Eötvös józsef
gyárvárosi
Holnap Iskolája
Kossuth Lajos
prohászka Ottokár Katolikus Oktatási Központ
Bárczi gusztáv
Radnóti Miklós
Tulipános
Kisbácsai Tagiskola
Szent-györgyi Albert
Kazinczy Ferenc
Vocational
Balassi Bálint
gyakorló
győrújfalu

HITOKTATÓ
jánosa Attila
jánosa Attila
Magassy zoltán
jánosa Attila
jánosa Attila
Csorba jános
Bereczky judit
Berényi Rudolfné Mesterházy zsuzsa
Berényi Rudolfné Mesterházy zsuzsa
Csorba jános
Csorba jános
Berényi Rudolfné Mesterházy zsuzsa
Magassy zoltán
Magassy zoltán
Berényi Rudolfné Mesterházy zsuzsa
jánosa Attila

Nádorvárosi körzethez tartozó iskolák
CÍM
pátzay p. u. 46.
Örkény I. u. 6.
Kodály z. u. 31.
Baross g. u. 49.
Cuha u. 2.
Konini u. 2/4.
Tárogató u. 18.
Szent Imre u. 33.
Szabolcska u. 5.
Répce u. 2.
Kodály z. u. 20/24.
Kálvária u. 20.
gönyü
nagyszentjános
győrszentiván
győrszentiván

ISKOLA
Apor Vilmos Katolikus Oktatási Központ
Marcalvárosi Közoktatási Központ
Fekete István
gárdonyi géza
jókai Mór
Szabadhegyi Közoktatási Központ
Kodály zoltán
Kölcsey Ferenc
Tánc- és Képzőművészeti
Kovács Margit
Móra Ferenc
nádorvárosi Oktatási Központ

Móricz
Váci Mihály

HITOKTATÓ
Bereczky judit
Bereczky judit
Bereczky judit
Berényi Rudolfné Mesterházy zsuzsa
Bereczky judit
Bereczky judit
Bereczky judit
jankowszka Ágnes
Berényi Rudolfné Mesterházy zsuzsa
Bereczky judit
Bereczky judit
Bereczky judit
Magassy zoltán
Magassy zoltán
Berényi Rudolfné Mesterházy zsuzsa
Berényi Rudolfné Mesterházy zsuzsa

Hitoktatók elérhetősége:
Bereczky judit
Berényi Rudolfné Mesterházy zsuzsa
Csorba jános
jankowska Ágnes
jánosa Attila
Magassy zoltán

06/20/824-5529
06/20/416-3501
06/20/824-6247
06/20/824-6909
06/20/824-4618
06/20/824-4808

A Győri Evangélikus Gyülekezet időszaki lapja
e-mail: gyor@lutheran.hu
Cím: 9025 Győr, Petőfi tér 2. tel.: 524-708
Szerkesztette: Csorba János
Tördelte: Nagy Gergely
Logo: Csermák Zsuzsa
Készült: Hansaprint Elanders nyomda, Komárom
Lapunk ingyenes, adományokat köszönettel elfogadunk!

