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A GYİRI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET IDİSZAKI LAPJA

ÉVÉNEK ÁDVENTJÉN

2007 Ádvent

Ócsai Zoltán - Ig. lelkész
„Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék
a próféta mondása…”

áté
evangéliuma
M
tele van ilyen félmondatokkal, amelyek

azután egy ószövetségi
idézettel folytatódnak.
Számtalanszor találkozunk vele, mintegy magyarázva
az
eseményeket. Feltőnik,
hogy nem azt írja Máté,
hogy mindezek pedig
úgy történtek, ahogyan a
próféta
megmondta,
hanem mindezek pedig
azért történtek. Mintha a
próféták szava valami
kényszerítı erı lenne.
Mintha valami ısi forgatókönyv szerint történne
minden.
Szinte látom magam
elıtt az öreg Mátét, ahogyan írja evangéliumát,
minden
mondatnál,
amelyre visszaemlékszik, megáll, elgondolkodik, eszébe jutnak a
gyerekkorában
tanult
zsoltárok, próféciák, történetek, majd maga elé
idézi a jézusi arcot, és minden érthetıvé válik. Nem is
érti, hogy akkor, ott, miért nem értették a Mestert. Így
már minden világos. A szó, az isteni szó kényszerített
mindent és mindenkit, hogy részese legyen a nagy
mőnek. Most már tudja, az ígéret, az isteni ígéret állt
minden hátterében.
Háború, rendetlenség, zőrzavar van, mégis azt
mondom: béke van. Minden úgy történik, ahogyan

kell. Ma még kinevetik az irgalmast, de ı azt mondta
„boldogok”. Most észre sem veszik a tiszta szívőt, ı
mégis azt mondja „boldogok”. Ma a hatalom mások
kezében látszik, de ı azt mondja „nekem adatott minden hatalom”. Ma aggódunk, pénzt keresünk, gondoskodunk teljes erınkbıl, kezeljük a problémákat, ı
egyszerően
azt
mondja „nézzétek a
mezı liliomait, ne aggódjatok, tudja a ti
mennyei
Atyátok,
hogy mire van szükségetek”. Ma választunk és kiválasztunk,
elválasztunk, megítélünk, és haragszunk,
ı egyszerően azt
mondja „legyetek irgalmasok”. Emlékezünk,
és
nem
felejtünk, ı pedig azt
mondja „a ti mennyei
Atyátok
felhozza
napját jókra és gonoszokra”.

Máté mindent megértett.
Megértette,
hogy béke van. Nem
a nagy semmi játszadozik velünk kényekedve szerint, nem a
véletlennek, a zsarnoknak vagyunk kiszolgáltatva. İ csak
egy kis mellékszerepet kapott, amelyet
jól vagy rosszul eljátszik. Mi egy nagy Úrnak voltunk, vagyunk vendégei,
ahogyan Kosztolányi is írta. Mindez azért történt,
hogy beteljesedjék…

Ádvent nem várakozás. Ádvent eljövetel, beteljesedés, azaz teljessé válás. Nem én várok, hisz legfeljebb utólag értem meg, hogy mindez azért történt…
Azért mert valaki tudta, hogy mire van szükségünk.
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A Szeretetház jelene és jövıje
Beszélgetés Dr. Szilvásyné Peregi
Eszterrel

K

Dr Ajtony Zsoltné

orábbi lapszámunkban bemutattuk gyıri szeretetházunk új lelkészét, Menyesné Uram Zsuzsát, és beszélgetést olvashattak a leköszönı igazgatóval, Weltler
Rezsıvel is. Most a 2007. július 1-én nyílt pályázat útján
megválasztott vezetıtıl, Dr. Szilvásyné Peregi Esztertıl
kértünk egy rövid helyzetértékelést az irányítása alá tartozó két szeretetintézményünkrıl.
Hány gondozottat látnak el a gyıri, illetve a börcsi intézményben?
A gyıri Szeretetház 2003-ban történt átépítése és bıvítése óta 100 férıhelyre van mőködési engedélyünk, azonban jelenleg 86 lakónk van. Ennek oka az, hogy
városunkban egyedülállóan csak mi biztosítjuk a beköltözı
házaspároknak azt, hogy ha házastársuk meghal, a hátramaradott társ a megszokott szobájában élhet tovább úgy,
hogy nem költöztetünk mellé
idegen embert. Börcsi otthonunk 39 férıhelyen 37 rászorultat gondoz.
Milyennek ítéli az intézmény anyagi, tárgyi és személyi feltételeit?
Intézményünk a sorozatos
jogi megszorítások ellenére is
stabil anyagi alapokon áll. Köszönhetı mindez lakóink, hozzátartozóik,
dolgozóink,
gyülekezeti tagjaink áldozatkészségének. Az ı támogatásuk
nélkül
az
állami
normatívából és a lakók által fizetett térítési díjakból nem
tudnánk a mőködési költséget biztosítani. Szeretetházunk
közhasznú alapítvánnyal rendelkezik: Pálmai Lajos Evangélikus Egyházi Alapítvány (számlaszáma: 1173700720565817). Mőködésünk tárgyi feltételei is biztosítottak,
gyıri otthonunk megállja a helyét a megye hasonló ellátást
biztosító otthonai között, azonban börcsi otthonunk akadálymentesítése még hátravan. Liftet, összekötı folyosót,
nıvérhívót, nagyobb mosodát, foglalkoztató helyiséget kell
építenünk, s ezzel egy idıben a férıhelyek számát is
emelni kell, hiszen bevételünk a gondozottak létszáma után
van, s a bıvítés együtt jár a mőködési költségek emelkedésével is. Személyi feltételeink kifogástalanok, Börcsön
az ápolók 100%-a (22 fı), Gyırben (44 fı) 91 %-a szakképzett (a vonatkozó rendelet 80%-ot ír elı). Mivel mőködési feltételeink a rendeletben foglaltaknak megfelel, ezért
határozatlan idıre szóló mőködési engedélyt kaptunk.
Az anyagi feltételek romlásának - jelesül az állami támogatás csökkenésének - milyen azonnali és hosszú
távú következményei várhatóak?
Évrıl évre nehezebb a helyzet. Pl. 2005-ben 769 ezer forintot, 2007-ben 700 ezer forintot kaptunk évente minden
lakó ellátásához. A 2008-as költségvetési törvényben csak
a 2007-ben kifizetett összeg szerepel elıirányozva, így – figyelembe véve az áremelkedéseket - reálértéken még tovább csökken a támogatás. Az elmúlt idıszakban több
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állami és egyházi szakmai konferencián jártam, ahol a
megjelent – a kormányzatot képviselı - elıadók félreérthetetlenül kimondták, hogy az állam - amennyire csak tud
- ki fog vonulni a finanszírozásból, s azt áthárítja a lakókra
és hozzátartozóikra, mivel piaci alapokra szeretnék helyezni a szociális ellátást. Végiggondolatlanul olyan problémát zúdítanak az emberekre, amely a kevés
jövedelemmel rendelkezıket hátrányosan fogja érinteni.
Természetesen ez nem csak az egyházi intézményeket
fogja érinteni. Az állami normatív támogatás folyósítása
együtt jár azzal, hogy az állam által diktáltakat követnünk
kell, és ennek következményei érzékenyen érinthetik lakóinkat és hozzátartozóikat is. Ebben a helyzetben a gondozás díja jelentısen megemelkedett, de gondozásunk
minıségén nem változtattunk, s ez után sem fogjuk lejjebb
adni a színvonalat.
Milyen visszajelzéseket kap a gondozottaktól és a
hozzátartozóktól az intézmény vezetése?
Intézményünkben is mőködik a lakók érdekképviseleti fóruma melynek gondozottak, dolgozók és hozzátartozók a
tagjai. Ennyi idıs ember között nem lehet úgy dolgozni,
hogy mindenkor mindenkinek csak az örömére és
megelégedésére tegyünk,
de iparkodunk a viszonylag zárt közösségbıl
adódó problémák megoldására. Vannak természetesen örömeink is, pozitív
és negatív visszajelzés is.
Sürgıs problémával pedig
bármikor megkereshetnek, ajtóm mindig nyitva
áll (s a telefonom bekapcsolva).
Az elmúlt néhány év
jogi, szabályozási változásai milyen hatással voltak az
intézmény életére, illetve kellett-e a tevékenységükben
valamit átértékelni, megváltoztatni?
A Szociális törvény, megalkotása (1993) óta 53 változtatáson ment keresztül, ezek között könnyítések nem voltak.
Az október közepén elfogadott törvény megszigorítja az intézménybe felvehetık körét. 2008. január 1-tıl csak azokat
lehet felvenni, akiknek legalább napi 4 óra gondozási szükséglete van. Ezt egy szakértıi csoport fogja vizsgálni a jelentkezık lakásán. Ha valakinek ezt az idıtartamot nem éri
el a gondozása, akkor nem vehetı fel bentlakásos otthonba, illetve nem fizetnek utána normatívát. A törvény
végrehajtásának rendelete még nem készült el, így a részleteket nem lehet tudni, de sajnos mindenképpen úgy néz
ki, hogy azok, akik „csak” azért akarnak beköltözni, mert
biztonságra, társaságra vágynak, azok kiszorulnak az ellátásból.
Hogyan lehet bekerülni az intézménybe és mik a bekerülés feltételei?
A jelentkezıknek kérvényt kell kitölteni, s azt személyesen aláírni! Kérünk még lelkészi ajánlást és írásbeli indoklását annak, hogy miért szeretne hozzánk beköltözni.
Jelenleg 190-en vannak várólistán, így Gyırben átlagosan
4 év, Börcsön 1,5-2 év a várakozás. Nagyon nehéz türelmet kérni azoktól, akik otthon betegen, nehéz körülmények
között várják, hogy otthont találjanak nálunk, ►►►
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►►► azonban üres hely csak akkor szabadul fel, ha valakitıl el kell búcsúznunk.
Igazgató asszony! Az elmondottak nyilván csak egy
kicsi szeletét jelenthetik annak a munkának, mely a
Szeretetház keretein belül folyik. Ön szerint mi a legfontosabb, ami a gyülekezet tagjainak szól?
Fontos elmondani, hogy az eddigi ellenırzések, melyeket
a hatóságok széles köre rendszerességgel tart az intézményben, még soha semmilyen kifogásolni valót nem találtak az intézmény mőködésében, ezért az a
megtiszteltetés érte Szeretetházunkat, hogy a keretein
belül tart a Módszertani Intézmény több szakmai továbbképzést is, illetve a városi Idısügyi Tanács munkájában és
az Evangélikus Diakóniai Bizottság munkájában is szakér-

Egyházközségi hírek

Ami gyülekezetünkben 2007 október végétıl történt...

► Október 23. 11 órakor a Gyır-Moson-Sopron Megyei
Közgyőlés ünnepségén iskolánk tanulói adtak ünnepi mősort az Öregtemplomban..
► Október 28. A Protestáns napok záró istentiszteletén
Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület
püspöke hirdette Isten igéjét az Öregtemplomban.
► Október 28. Konfirmandus és ifjúsági istentiszteletet
tartottunk a nádorvárosi templomban..
► Október 29-30. Reformációi elıadássorozat volt az
öregtemplomi gyülekezeti teremben.
► Október 31. A reformáció ünnepét ünnepeltük..
► November 1. Az elmúlt egy évnyi idıszakban elhunyt
testvéreinkre emlékeztünk az Öregtemplomban.
► November 9-10. A gyülekezet- és intézmények vezetıi számára „Jövıkép alkotó hétvége” volt az öregtemplomi
gyülekezeti teremben..
► November 10. nevelıi és szülıi csendesnapot tartottunk, meghívott vendégeink voltak Hoffmann Rózsa és Zi-

Keresztelési hálaadó istentisztelet

A

Ács Györgyné Noémi - vezetı óvónı

dvent elsı vasárnapja. Fények, gazdag csillogás mindenfelé. Szerény gyertyaláng az Öregtemplomban.
Sokszor, sok mindent ünnepelünk. Többnyire zajosan,
néha csendesen, vidám-gazdagon, máskor boldog-szegényen. Ünnepeljük magunkat, szeretteinket, sikereinket, emlékezünk fájdalmunkra, meghatározó, tán éppen javunkra
vált kudarcainkra.
Kis fiatal közösség jött össze apró gyermekeivel ezen a
délutánon, hogy emlékezzen a napra, mikor a keresztelı
kútnál állva, gyermekét a keresztvíz alá tartva szembesült
a Mindenható végtelen szeretetével. Azzal a szeretettel,
mely befogad, vár és eláraszt kegyelmével, mielıtt mi hitünkkel mindezért hálát adni tudnánk.
Olyan kis közösség győlt itt ma össze, melynek minden
egyes tagja reménység szerint tudatos hitvallásával vállalta,
hogy gyermekeinek továbbadja az Örömhírt. Az Örömhírt,
mely esély a földi életben és reménység az örökéletre.
„ Mily boldog ház, hol szülık imádsága Rád bízza, Jézus,
a kicsinyeket, És ahol ıket, gyermekek barátja, Hő szeretettel véded, vezeted.”- énekelte bátortalanul a ma még kicsiny gyülekezet. Bízom benne, hogy évrıl évre egyre több
gyermek térhet haza az itt kapott személyes áldással a „boldog házba”, ahol „hitben járnak férj és feleség”.
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tıként vehetek részt. A munkatársak szorgalma, szaktudása, lelkiismerete és hozzáállása hozta ezeket a nagyszerő eredményeket. A kedvezıtlen anyagi feltételek miatt
számítanunk kell a gyülekezeti tagok áldozatkész segítségére, hiszen nem fordulhat elı, hogy valaki anyagi problémái miatt kiszoruljon az ellátásból. Segítség alatt nem csak
anyagi segítséget értek. Támaszkodni szeretnék önkéntes
munkásokra, akik szaktudást nem igénylı, ugyanakkor nagyon fontos és sokrétő munkát tudnak végezni. Itt szeretném megköszönni az evangélikus iskola azon diákjainak a
munkáját, akik rendszeresen jönnek felolvasni, beszélgetni,
sétáltatni, bevásárolni. További részletekért látogassanak
el internetes honlapunkra, a http://szeretethaz.uw.hu/ oldalra.

lachy Józsefné.
► November 22. Az Asztali beszélgetések sorozat novemberi alkalmán Vadász Györgyel, Vészabónoémivel és
Ördög Endrével találkozhattunk.
► November 25. Konfirmandus és ifjúsági istentisztelet
tartottunk a gyırújfalui evangélikus templomban..
► November 29. Elkezdıdött a szokásos adventi zenés
áhítatsorozatunk az Öregtemplomban.
► November 30. Az iskola ádventi koncertje az Öregtemplomban.
► December 1. Ádventi bazár volt az iskola épületében
► December 2. Keresztelés hálaadó istentiszteletre hívtuk az elmúlt egy évnyi idıszakban megkereszteltek családját, valamint a keresztelésüknek kerek évfordulóját
ünneplıket az Öregtemplomba.
► December 2. Megrendezésre került a szeretetház adventi estje, valamint az „adventi liliom” közös alkalma az
Öregtemplomban, a templomszentelés 222. évfordulójára
emlékezve..
► December 6. Az Asztali beszélgetések sorozat decemberi alkalmát tartottuk a fıiskola nagytermében.
► December 9. szeretetvendégségre hívogattuk gyülekezeti tagjainkat az öregtemplomi gyülekezeti terembe.
► December 14. A végzıs gimnazista osztály szalagavató ünnepsége volt az iskola épületében.

Elhunyt szeretteinkre emlékeztünk

H

Pula Lászlóné Zsuzsa
alottak napja felé virágba borulnak a temetık, az esti
félhomályt mécsesek fénye töri meg. Ilyenkor a temetıt járva felidézzük az elmúlt idıt, a mécsesek kis
lángja mögött sokszor talán egy elmulasztott beszélgetés, a soha be nem váltott ígéret gyötrı emléke kísért
bennünket.
A keresés idıszaka ez számunkra. Keressük lelkünk
nyugalmát, a belsı megbékélést, amire elırement szeretteink felkavaró hiánya miatt van nagy szükségünk.
Az emlékezés virágaira és az engesztelés mécseseire
tekintve Krisztust keressük.
A lélek nyugalmát, a belsı megbékélést nem érdemes
máshol keresni csak ınála. Mulandó nyugalmat sok helyen találhatunk, de a megnyugvást egyedül ı adhatja
meg számunkra. November l-én fél 4 órakor az Öregtemplomban tartott gyászistentiszteleten közösen imádkoztunk elıre ment szeretteinkért, emlékeztünk a közel
és távol nyugvókra, hogy megtalálhassuk lelkünk nyugalmát.
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Ki viszi át?

Csendesnap a Péterfy Sándor Evangélikus
Oktatási Központban
Csizmadia Gertrúd - két „Péterfys” gyermek anyukája

„Morális válságban van az ország” - állapította meg köztársasági elnökünk egy évvel ezelıtt, és ez a válság azóta
csak súlyosbodott. Kihat ma már életünk minden területére,
a munkahelyi légkörre, családi életünkre, barátainkkal való
kapcsolatainkra, egészségünkre, hangulatunkra… mert:
„ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van”- mindenütt. Ilylyés Gyula költeménye sajnos ma is aktuális, de ma nem
jönnek ellenünk tankokkal és kivégzésekkel, csak villanyszámlákkal és a „multik” farkastörvényeivel. Az iskolák is a
„pénz” markában vergıdnek, és egyre kilátástalanabb a
küzdelem.
A gyıri Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ november 10-én megrendezett szülıket és tanárokat megszólító csendesnapi programja az összefogásra,
toleranciára, az értékek ırzésére irányult.
Elıször Csorbáné Farkas Zsófia lelkésznı hívta imára a
résztvevıket. Az áhítat alapigéjét, -Péld 4, 23- meghallgatva feltehettük a kérdést saját magunknak, mit ırzünk
szívünkben, ami értékes és továbbadható gyermekeink
számára. A Krisztusból kiinduló élet örömének, lehetıségének gondolatával zárult a közös elcsendesedés.

A Szabadhegyi Imaház alkalmai

Kicsiknek és szüleiknek: ovis és bibliaóra
3-tól 8 éves korig várjuk a gyermekeket az ovisórákra az év
páros péntekein 17 órától. Az új év 2008. január 11-tıl indul. A
gyermekfoglalkozások alatt a szülıkkel beszélgetünk az élet nagy
kérdéseirıl a Biblia fényében: Ki az ember? Ki Isten? Mi az élet?

Legkisebbeknek és a mamáknak: baba-mama kör
0-3 éves korig a legkisebbeket játékok sokasága várja míg a
mamákkal érdekes elıadásokat hallgatunk, kézmőveskedünk
vagy megosztjuk egymással örömeinket, gondjainkat egy csésze
délelıtti tea mellett minden csütörtök délelıtt fél 10-tıl. December
27-én rendkívüli családi programot tartunk, 2008-ban az elsı, kötetlen babaköri együttlét január 10-én lesz.
Az elıadásos csütörtökök:
dec. 27. Mayer Zoltán megyei pedagógiai szaktanácsadó: A
családfıi és az édesanyai felelısség (családi program, az
édesapákat külön szeretettel hívjuk és várjuk!)
jan. 17. Gary Chapman: Egymásra hangolva c. könyv bemutatása
jan. 31. Jánosa Attiláné fejlesztıpedagógus: Út az iskolaérettséghez
febr. 14. Szabóné Nagy Eszter tanítónı: Amit Isten egybeszerkesztett...
febr. 28. Sóvári Balázs ötvös: Az ötvös munkája
márc. 13. Párizsné Birnbauer Mónika óvónı: Egyedi gyöngyékszer készítés
márc. 27. Hegedüsné Sütı Enikı pedagógus: Isten vezetése
a gyermeknevelésben
Mindenkit szeretettel várunk!
Cím: 9028 Gyır, József Attila u.26, tel: 410-271, (20) 416-3501

Majd Dr. Zilahy Józsefné a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Fıiskolai karának docense beszélt az
anyanyelvi kultúra szerepérıl, hangsúlyozva azt, hogy
ahány nyelv, annyi gondolkodásmód létezik. Büszkének
kell lennünk hallatlanul gazdag és identitásunkat mélyen
tükrözı nyelvünkre, ugyanis páratlan a mi kultúránk a Kárpát-medencében, és nagy hangsúlyt kellene fektetnünk
arra, hogy a jövı nemzedékének méltóképpen átadjuk
mindeme kincseket.
Dr. Hoffmann Rózsa országgyőlési képviselı, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi karának intézetvezetıje megerısítette a hallgatókat abban, hogy a
politikusok között is léteznek olyan emberek, akik fontosnak tartják a magyar közoktatás jövıjét, fejlıdését. Az országgyőlési képviselı asszony beszédében felvázolta a
magyar oktatás múltbéli eredményeit, módszereit, figyelmünket felhívta tradicionális értékeinkre és arra, hogy ezeket a kincseket ma milyen veszélyek fenyegetik. Csak a
szülık, és a tanárok összefogása mentheti meg gyermekeink lelkét a morális válság mocsarától.
Nagy László kérdése visszhangzik fülemben: „ Ki viszi át
fogában tartva a szerelmet a túlsó partra?” Ez a „szerelem”-szó maga az érték, a kincs, a magyar identitás és kultúra, a szépség a jóság, a hit. Átvergıdni vele nem lesz
könnyő, de szép lesz, ha megtartjuk hitünket abban, hogy
elérjük valaha azt a túlsó partot.
Köszönjük ezt a csendesnapot az evangélikus iskola vezetıségének és tanárainak a szülık nevében!
Tisztelt Igazgató Asszony!
2007. október 23-án Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata ünnepi megemlékezést tartott az 1956-os
Szabadságharc és forradalom emlékére, valamint mártírjainak tiszteletére.
Ebben az évben elıször a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, az Önök intézménye, egy ünnepi
mősorral járult hozzá a megemlékezés tartalmasabbá,
színvonalasabbá tételében. Köszönet a mősor készítıinek – Dunst Eszternek és Módosné Hatvani Zsófiának
-, továbbá a szereplıknek – az Oktatási Központ diákjainak -, méltóképpen záródott az Ünnep az Evangélikus Öregtemplomban.
Kérem, engedje meg, hogy Gyır önkormányzatának
vezetısége nevében ezúton köszönjem meg Önnek,
munkatársainak, és nem utolsósorban a diákoknak,
hogy az október 23-i ünnepi megemlékezés ilyen felemelı élményben részesített minden résztvevıt. Remélem, hogy a jövıben is lesz még lehetıségünk
közösen létrehozni hasonlóan magas színvonalú rendezvényeket.
Kérném, hogy a város köszönetét minden közremőködınek, így a diákoknak is tolmácsolni szíveskedjék
Tisztelettel és köszönettel:
Gyır, 2007. október 25.

Borkai Zsolt
polgármester

Forrás
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Gimnáziumi hívogató
Hallgatóné Hajnal Judit - igazgató

römmel és szeretettel
Bízzál az Úrban teljes szívbıl,
hívjuk és várjuk nyolc és És ne a magad eszére támaszkodj!
négy évfolyamos gimnáziu- Minden utadon gondolj rá,
munkba a jelenleg még általá- És ı egyengetni fogja ösvényeidet.
nos iskolai tanulókat.
(Péld 3,5-6)
Mindkét tagozatunkon széleskörő ismeretekkel, jól hasznosítható idegennyelvtudással,
emelt óraszámú szakirányú és kiemelkedı mővészeti képzéssel
készítjük fel tanítványainkat felsıfokú tudományokra.
A hétfı reggeli áhítatok, az órarendbe épített hittanórák, egyházi alkalmak, ünnepek, csendesnapok segítenek bennünket
abban, hogy diákjaink keresztyén értékrenddel nevelve az Európai Unióban is eligazodni tudó, nyitott, hazájukhoz, egyházukhoz,
családjukhoz hőséges emberekké váljanak.
Továbbtanulási eredményeinkért nemcsak a tantestület, hanem
iskolafenntartó gyülekezetünk is hálás. Gimnáziumunk 2007-ben
a legjobb középiskolák rangsorában kiváló minısítést kapott. A
felsıoktatásban felvettek aránya a nyilvános sajtóban megjelent
adatokkal ellentétben 2003-2007 között 94-100% volt.
Az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet adatszolgáltatásában
ugyanis nem szerepelnek az egyházi és külföldi egyetemekre került diákjaink. Örömmel adjuk közre, hogy a 2007 júniusában
érettségi vizsgát tett diákjaink is mindnyájan felvételt nyertek.

D

Ittzés Gábor életútja

id. Zászkaliczky Pál
...folytatás az elızı számból.

olgozószobájában íróasztalánál ülve három arc tekintett rá:
Jézus Krisztusé, Luther Mártoné és Johann Sebastian
Baché.
1. Az elsı arc egy híres szobor másolatáról Jézus arca. Jézus
Krisztus állt Ittzés Gábor biblikus igehirdetéseinek, tanítói és pásztori munkájának középpontjában. Szószéken és katedrán, kórházi és családlátogatások alkalmával sohasem mondott mást,
mint amit önmagával kapcsolatban is vallott: mindnyájan Isten kegyelmére szoruló bőnösök vagyunk, de a bőntelen Jézus Krisztus
golgotai áldozatáért mindnyájan megkegyelmezettek is. Hirdette
Isten törvényét, amely tükröt tart elénk, valódi önismeretre késztet, elítél és kétségbe ejt, s amikor összetörve térdre roskadunk,
akkor, de csakis akkor üres tenyerő és üres tarisznyájú koldusként szembetalálkozhatunk Urunk gazdag irgalmával és szeretetével. S hirdette Ittzés Gábor az evangéliumot, azt, hogy a mi
Urunk Krisztus Jézus minden bőnbánónak „naponként minden
bőnt bıséggel megbocsát”.
2. A dolgozószoba ablaküvegén üvegre festetten a reformátor
arca. Áthatol rajta a fény, átsüt rajta a nap. Ittzés Gábor Lutheren
tájékozódva mélyült el a teológia tudományában, különösen a
rendszeres teológiának az egyház életét és tanítását mérlegre
tevı kritikai munkáját végezte. A lutheri két birodalomról, az Isten
kettıs kormányzásáról szóló teológiai tanítás alapján a politikai
rendszerhez igazodó u.n. diakóniai teológiával szemben állva
szóban és számos esetben írásban szigorúan ragaszkodott az
evangélikus teológiai munka és az igehirdetés önállóságához és
tisztaságához. Elıadásainak az Ordass Lajos Baráti Kör adott lehetıséget, írásai a Keresztyén Igazságban jelentek meg. Szívesen vállalta a vitát is, de soha senkirıl, mások álláspontjáról nem
mondott summás véleményt. Nem tört pálcát a másik fél felett,
érveket állított érvekkel szembe, hivatkozott a Szentírásra és Lutherre, ám a másikat is testvérnek tartotta. Számára az ellenfél so-
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Az egyénre szabott felkészülés eredményeképpen, pl. orvosi
egyetemen, mőszaki vagy bölcsészkaron egyaránt sikeresen tanulnak
A tudás mellett azonban fontos számunkra, hogy tanulóink
szívesen és örömmel járjanak iskolába. Diákrendezvények,
sportolási lehetıségek, szakkörök, önképzıkörök, külföldi csereutazási lehetıségek, projektmunkák teszik emlékezetessé a diákéveket. Bıvebb információért kérjük, látogasson el honlapunkra:
w w w. p e t e r f y. h u
Telefonszámunk: (96) 510-170, (20) 824-6280
Az intézménnyel az alábbi alkalmakon lehet ismerkedni:
2008. január 11-én, pénteken
8.00-10.00 óráig nyílt tanítási órák lesznek a 9. évfolyamon
2008. január 12-én, szombaton 9.00-11.00 óráig családi rendezvényre várjuk a gyermekeket és szüleiket
2008. január 18-án, pénteken
8.00-10.00 óráig nyílt tanítási órák lesznek az 5. évfolyamon
A felvételi vizsgák idıpontjai:
2008. január 26-án, szombaton 10.00 órától központi felvételi
vizsga az iskolában a nyolcadikosok számára
2008. február 23-án, szombaton elızetes beosztás alapján a
negyedik osztályosok felvételi elbeszélgetése
Lelkészek, nevelık, diákok lelkes csapata várja azokat, akiknek fontos, hogy keresztyén közösségben, igényes környezetben
és kiváló esélyeket nyújtó gimnáziumban töltsék diákéveik egy jelentıs részét.

hasem volt ellenség. Szelíden volt határozott, s az igazságtól nem
tágított.
3. Ittzés Gábor a klasszikus muzsika ismerıje és értıje volt,
nem véletlen, hogy a harmadik -arckép a szoba falán Johann Sebastian Bachot, minden idık legnagyobb zeneszerzıjét ábrázolja.
Számára is ı volt a legnagyobb és a legkedvesebb. Ó maga is ha ritkán, ám szívesen orgonált, de elsısorban hallgatta a bachi
muzsikát. Tudom, hogy az „ötödik evangélista” zenéje hitét erısítette, s ugyanakkor az igehirdetésre készülıben gondolatait formálta. S azt az ıszinte kérését is, mely a Máté passió legszebben
harmonizált koráljában így fogalmazódik meg (énekeskönyvünk
fordítása szerint): „Ó, Krisztusfı, sok sebbel meggyötrött, vérezı... Megváltóm, add kegyelmed, hogy el ne vesszek én!"
S most végül, hadd vigasztaljon bennünket maga Urunk Ittzés
Gábor egy karácsonyi igehirdetésének néhány mondatával: „…a
betlehemi jászolbölcsı Gyermekében Isten testvérünkké lett, a
mindenség Ura értünk lett kicsinnyé, a távoli értünk lett közelivé,
hogy Megtartónk legyen. Ezért lehet számunkra élı valósággá a
bőnbocsánat csodája, amikor nem mások gonoszságától, hamisságától szenvedünk, hanem a magunk mulasztásai vagy irgalmatlansága és vétkei kezdenek el gyötörni bennünket. Ezért
lehet számunkra bizonyosság Isten szeretete, akkor is ha életünk
sorsszerő fordulatai sötét felhıként takarják el elılünk ennek a
szeretetnek a Napját. Ezért lehet élı reménységünk akkor is, amikor a szívünkhöz közel állók elvesztésében vagy a magunk hanyatlásának riadalmában ránk tör a halál félelme. Mert a
betlehemi gyermek értünk vállalta az emberlét nyomorúságát, s
végigjárva a földi élet útját, halála és feltámadása által teljességre
vitte azt, amiért küldetett. Testvérként, sorstársunkként így lett valóban az, aminek a jövetelét jelzı karácsonyi híradás mondta: Üdvözítınk, Megtartónk.” (Ker.Ig. 1955 tél, 4.)
Tegyük hát Üdvözítınk, Megtartónk kezébe Ittzés Gábort, a férjet, és az édesapát-nagyapát, a testvért s a rokont, a jóbarátot és
a munkatársat, a tudós teológust és az igényes igehirdetıt! S valljuk együtt Pál apostol szavaival: hiszem, hogy „...az Isten az elhunytakat is elıhozza Jézus által, vele együtt!” (1 Tessz 4,14)
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Új tetıt kapott a Konvent
Dr. Ajtony Zsoltné

közelmúltban jelentıs felújítási, bıvítési munkák folytak
egyházközségünkben. Ezek közül most a Konvent tetıszerkezetének felújításáról és az Öregtemplom ablakainak cseréjérıl szólunk részletesen.
A Konvent tetıszerkezetének felújítását az tette szükségessé, hogy annak mőszaki állapota – csakúgy, mint az
egész épületé is - jelentısen leromlott, balesetveszélyessé
vált. Sok helyen beázások jelentkeztek. A kémények, a
régi, nem használt tetıantennák, ereszcsatornák, párkányok balesetveszélyesek, elavultak voltak. A felújítás érintette a tetıszerkezet egészét. Visszabontás után
megtörtént a tetılécek és a cserépfedés cseréje. A régi
szarufák korhadtak, rothadtak voltak, sok elemet ki kellett
cserélni. A csomópontokat megerısítették, illetve a faanyagvédelem hosszú távra megoldottá vált. Voltak olyan
problémák, amit csak a bontási munkálatok megkezdése
után váltak ismertté, így az ácsszerkezet statikai hibáit sem
lehetett elıre felmérni. A munkálatokat az illetékes szakmai grémium sikeresnek értékelte, mőszakilag, építészetileg és esztétikailag szép eredményt sikerült a kivitelezı
DávidBau-nak produkálni. További elismerésre méltó teljesítmény, hogy a nagy horderejő munkálatokat az iskolai
szünetben, június 20. és szeptember 1. között kellett elvégezni. A Konvent tetıszerkezetének felújítását teljes egészében az Országos Egyház finanszírozta, 40 millió forint

M

Búcsú Idus nénitıl

Hallgatóné Hajnal Judit
ég élénken emlékezem arra a 18 évvel ezelıtti borongós délutánra, amikor együtt gondolkodtunk az iskola újraindításáról.
Nehéz lenne az azóta eltelt találkozások, beszélgetések, közös élmények sorát számba venni.
Felkészületlenül ért minket halálhíre. Az iskolai
koncert napján temettük ıt, este a megszokott helyén már üres volt a pad. A gyermekek közül sokan
csak látásból ismerték, személyesen kevesen,
pedig szinte nem múlt el óvodai-iskolai alkalom,
hogy ne jött volna közénk, mindig csendesen, szolidan, észrevétlenül. Szeretett a gyerekek között
lenni, örült a sikereiknek, az intézmény fejlıdésének. Mosolya, ıszinte öröme, szavai biztonságot, nyugalmat árasztottak. Lépten-nyomon tanúskodott Isten
végtelen hatalmáról és szeretetérıl.

Forrás

értékben. Az elvégzett munkának garanciális felülvizsgálatára egy múlva kerül sor a kivitelezıvel közösen történı bejáráson.
Idıközben az Öregtemplom külsı ablakainak a cseréje
is megtörtént. Ez már régóta váratott magára, s mivel az
iskola és az óvoda udvara is körülveszi a templomot, nagyon fontos a gyerekek biztonsága. A rossz állapotú ablakok, amellett, hogy sem nyitni, sem zárni nem lehetett már
azokat és a főtési költség is magasabb volt az elégtelen
hıszigetelés miatt, balesetveszélyesek is voltak, ezért amilyen gyorsan csak lehetett, meg kellett oldani a cserét.
Ennek összege kb. 4 millió forint volt, amit szintén központi
támogatásból valósíthatott meg a gyülekezet.
Elmondható tehát, hogy a gyıri gyülekezet két fontos és
halaszthatatlan munkálatot az Országos Egyháztól kapott
támogatással sikeresen elvégzett. A további felújítási munkák ezért már leginkább gyülekezeti kezdeményezéssel és
pályázatok útján valósulhatnak meg elsısorban. Ezév ádvent elsı vasárnapján ünnepeltük az Öregtemplom felszentelésének 222. évfordulóját. Igaz ugyan, hogy nem
kerek évfordulóra emlékeztünk, de az ünnep mindenképpen megerısítette bennünk – İseink áldozatkész adakozásának, munkájának köszönhetıen egy év alatt felépült
lelki otthonunk, a mi feladatunk és kötelességünk pedig az,
hogy a leszármazottakra hagyott örökséget jó állapotban
ırizzük meg utódaink számára. Ehhez nélkülözhetetlen
szükségünk van a további felelıs, áldozatkész adakozásra.
Férje elvesztését, a gyászt keresztyén módon, alázattal,
Isten akaratával megbékélve, az ajándékba kapott évtizedek iránt érzett hálával fogadta. Mindnyájan tanulhatunk
tıle. Az adventi idıszakokban, a várakozás ideje alatt különösen sokat láttuk. Ma már ı is, Bárány Gyuláné, Idus
néni éppúgy, mint iskolánk alapító igazgatólelkésze, Ittzés Gábor az égi magasságból hallgatták idei koncertünket, és szemlélik ünnepi
készülıdésünket. Mindkettıjük élete példa elıttünk, hisz azt bizonyítja, hogy mindnyájunknak
ott, abban a kisközösségben kell becsületesen,
tisztességesen és helyesen élnünk, ahol éppen
vagyunk, egymás között békességre, megértésre törekedve, családban, gyülekezetben,
munkahelyen.
Isten iránti hálával köszönjük meg Bárány Gyuláné, Idus
néni életét, s mindazt a jót, amit rajta keresztül Tıle kaptunk. Nyugodj békében Idus néni, emlékedet hálás szeretettel ırizzük.

Insula Lutherana

Az Insula Lutherana egyházi varroda egyházi textiliák készítésén túl kosztümök, blúzok, szoknyák,
nıi alkalmi ruhák szabását, varrását is vállalja. Alakítások, javítások nık és férfiak részére egyaránt.
Telefon: 06-20-8244-619.
C í m ü n k : 9 0 2 5 G y ı r, P e t ı f i t é r 1 .
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Teológusok karácsonya
Weltler Rezsı

nduljunk ki ismét abból, hogy az ünnep, azaz jelen esetben karácsony üzenetének lényegét keressük. Valahogy
úgy, ahogy pályája kezdetén Luther mondta elıljárójának
és lelki atyjának, Staupitznak: „én a csontnak a velejét és
a diónak a belét szeretném kutatni”.
Nos, karácsony vonatkozásában aligha kétséges, hogy
ez a „csontvelı és dióbél” az inkarnáció, a megtestesülés
csodája: „Az Ige testté lett” (Jn 1,14). A német mártír-teológus, Bonhoeffer írja errıl az igérıl: „Egyetlen pap és
egyetlen teológus sem állt a betlehemi jászolnál. S mégis,
minden keresztyén teológia eredete abban a minden csodák csodájában van, hogy Isten emberré lett.
A szentséges éj ragyogása világítja meg a teológia kifürkészhetetlen titkait. A theologia
sacra az istállóban, az isteni gyermeket letérdelve imádva születik. Így nézve a dolgot Izraelnek nem volt teológiája, hiszen nem
ismerte a testté lett Istent. A szenteste nélkül
nem létezik teológia.”
„Cur deus homo?”, „Miért lett Isten emberré?” – kérdezte ámulva majd’ egy évezreddel ezelıtt híres könyvében Canterbury
tudós érseke, Anselmus (1033-1109) is. Canterbury és világszép katedrálisa mindenki számára ismerıs, s éppen nemrég került ismét a figyelem központjába az
angol királyi pár gyémántlakodalma ill. újraesketése révén.
Maga Anselmus a katolikusoknak szent és az egyház tanítója (doctor ecclesiae), a mi egyházunkban többnyire
csak lelkészek ismerik, lévén a teológián tananyag. De
még az evangélikus lelkészek közt sem túlzottan népszerő,
mert Anselmust a skolasztika atyjának szokták nevezni, a
reformáció pedig köztudottan szembefordult a skolasztikával, azaz az Arisztotelész (Luther szerint: „ravasz pogány”)
filozófiájára támaszkodó iskolás, szájbarágós teológiával
(ami azután a reformáció utáni évszázadban a katolikus
egyházban is szép csendesen kihunyt). Csakhogy beleolvasva Anselmus könyvébe megint rá kellett jönnöm, menynyire nem szabad klisékben gondolkodni, és
elhamarkodottan véleményt
alkotni. Ami a
reformáció
idejében már
csak kiürült elméleti rendszer volt, az a
kezdeteknél, a
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maga
korában
eredeti, sıt
néha forradalmian új gondolatok
sorozata. Anselmus
az inkarnációval kapcsolatban legalább olyan merészen fogalmaz, mint Bonhoeffer.
Szerinte Isten emberré létele szükségszerő volt; a költı kifejezését kölcsönözve: „maga az Isten sem akarhatta
másképp”. Persze ma már az ilyen érvelést
erıltetettnek érezzük s nehezen tudjuk követni
(akárcsak az Anselmus egy másik
könyvében szereplı ún. „ontológiai istenbizonyítékot”), annál szimpatikusabb az
állítás indoklása: azért volt szükség karácsonyra, mert Isten a saját igazságossága
és irgalmassága közötti szakadékot csak
úgy hidalhatta át, ha ı maga lesz emberré.
Tkp. ugyanaz a gondolat, amit mi evangélikusok is vallunk – nagypéntekkel kapcsolatban! Ez a kapcsolat korántsem
belemagyarázás, hiszen Anselmus volt
Jézus halálára vonatkozólag a satisfactio vicaria, azaz a helyettes elégtétel gondolatának egyik fı képviselıje. Számára ugyanakkor karácsony és nagypéntek
elválaszthatatlanok – természetesen nem abban a vulgáris
értelemben, hogy Jézusnak halála elıtt meg is kellett születnie, hanem hogy karácsony és nagypéntek ugyanannak
az éremnek a két oldala: mindkét üdvtörténeti esemény
arról tanúskodik, hogy Isten irgalmassága erısebb, mint
szent haragja, evangéliuma erısebb, mint törvénye.
Karácsony persze nemcsak teológia – legalább annyira
megérinti érzelmeinket is. Számomra legalábbis az ünnep
elképzelhetetlen lenne a karácsonyi énekek nélkül. Nem
tudhatom, hogy a kedves olvasónak van-e „kedvence” közülük, s ha igen, melyik az? Esetleg a jelenleg talán legközkedveltebb, a „Csendes éj”, egy addig nevenincs
osztrák segédpap ill. kántortanító (Josef Mohr és Franz
Xaver Gruber) mőve, melynek keletkezése és elterjedése
legalább olyan csodálatos, mint amit Stefan Zweig a Marseillese-rıl megírt? Vagy talán „legevangélikusabb” karácsonyi énekünk, a „Mennybıl jövök most hozzátok”? Hogy
magam is színt valljak: az én „kedvencem” a 161. ének.
Mindenekelıtt zeneileg – nem véletlen, hogy ez az egyetlen Bach-ének énekeskönyvünkben. De sokat mond számomra a szöveg is, a lassan véget érı óévben sokat
idézett Gerhardt Pál alkotása. „ĺm jászlad mellett térdelek”
– errıl beszélt Bonhoeffer. S akár Anselmus is írhatta
volna: „Még meg
sem alkotott kezed,
És Lelked már elvégezett Az én üdvömre mindent.”

OL
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Áldo karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendıt kívánunk minden
kedves olvasónknak!
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Gyermek istentiszteletek
2008. január 13-án 15:30-kor Öregtemplom
február 10-én 15:30-kor Öregtemplom
március 9-én 15:30-kor Öregtemplom
Konfirmandus, ifjúsági istentiszteletek:
2007. december 23-án 16 órakor nádorvárosi templom
2008. január 27-én 16 órakor szabadhegyi imaház
február 24-én 16 órakor Öregtemplom
március 23-án 18 órakor nádorvárosi templom
Ovisóra, Bibliaóra, Baba-mama kör idıpontjai megtalálhatóak a 4. oldalon.
Fiatal felnıttek teaháza
2008. január 4-tıl március 14-ig minden héten pénteken 17
órától a Nádorvárosi gyülekezeti teremben (Liezen-Mayer
u. 41.)
December 20. 18 órakor adventi zenés áhítat az Öregtemplomban

Forrás

December 23. 16 órakor konfirmandus és ifjúsági istentisztelet a nádorvárosi templomban – karácsonyi gyerekmősor
December 24. 11 órakor „éjféli” istentisztelet a nádorvárosi templomban (Karácsonyi istentiszteleti rendünk megtalálható az Ünnepi istentiszteleti rend táblázatában.)
Január 12. 15:30-kor Doni emléknap az Öregtemplomban
Január 21-27 ökumenikus imahét
Január 22. Nyílt nap az iskolában I. osztályosok részére
Február 17. 16 órakor Házas szeretetvendégség a nádorvárosi gyülekezeti teremben
Február 21-tıl csütörtökönként, 17 órakor Böjti sorozat a
nádorvárosi templomban
Március 23. 05.30-kor Húsvét hajnali istentisztelet, utána
szeretetvendégség az Öregtemplomban
Március 30. 15.30-kor idısek napja az Öregtemplomban

Ünnepi istentiszteleti rend

Öregtemplom

23 V

8:30

CsJ*

10:00
CsJ

DECEMBER

24 H

18:00

Újtemplom

8:30
JA

16:00 IJ

10:00
JA*

16:00
BMZs

25 K

CsJ*

CsJ*

IJ*

26 SZ

JA*

JA*

ÓZ*

ÓZ*

ÓZ*

ÓZ*

30 V CsFZs CsFZs*
31 H
01 K

IJ*

JA
IJ*

ÓZ

Szabad- Gyırújhegy
falu

17:00
16:00

16:00

10:00

ÓZ

17:00 JA

Ifjúsági it

BMZs

23:00
CsFZs

ÓZ

IJ

CsFZs*
BMZs*

IJ
18:00
BMZs

IJ
BMZs 17:00 CsJ

A csillaggal (*) megjelölt alkalmak úrvacsorás istentiszteletek.

BMZs*

Bácsa Nagy- Gyır- Gönyü
szent- szentjános iván
15:00

14:00

CsFZs*

15:00

ÓZ*
CsJ*

15:00

CsFZs*
ÓZ*

ÓZ*

Lelkészeink elérhetısége:
1-es belvárosi körzet

Csorba János:

2-es szigeti körzet

Jánosa Attila:

06 20 824 6247
06 20 824 4618

3-as nádorvárosi körzet, ig. lelkész

Ócsai Zoltán:

06 20 824 6250

4-es szabadhegyi körzet

Berényi Rudolfné Mesterházy
Zsuzsa:
06 20 416 3501
Csorbáné Farkas Zsófia:
06 20 824 8765

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

