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Elvégeztetett!

G

Menyesné Uram Zsuzsa,
a szeretetház lelkésze

yermekeink szinte mindennapos mesefilmje volt Walt
Disney Oroszlánkirály-a. Nem csodálkoztam ezen, hiszen a film tele van humoros jelenettel, ugyanakkor a mondanivalóba – akarva-akaratlanul – a készítık csodálatos
evangéliumi üzenetet rejtettek el. Az állatfigurák tekintete,
gesztusai, párbeszédei tipikus emberi magatartásformákat
elevenítenek meg. És mindennek a végén természetesen
gyız az igazság, az élet és az, hogy a fıszereplık tudják,
kihez tartoznak, kit képviselnek a gonoszok között.
A film végén a felnıtt is felszabadulva, örömmel, derős lélekkel állt fel a tévé elıl, és látott neki a napi tennivalóknak.
Közben éreztem még a röpke
másfél óra hatását, mert gondolataim a film körül forogtak.
„… Elfelejtetted, hogy ki vagy,
tehát elfelejtettél engem is…
Emlékezz arra, hogy te az én
fiam vagy, tehát vérbeli király! ...
Ha én nem harcolok ezért a királyságért, akkor ki fog? …” –
visszhangoznak a fıszereplı
szavai bennem.
Sorsok, életek, emberek jelennek meg elıttem. Reménytelenek, betegek, küzdık, akik
úgy érzik – és ami a legroszszabb, úgy is hiszik –, egyedül
vannak, egyedül kínlódják végig
az életet. Nincs segítség, nincs
támasz, nem kellenek senkinek.
Egy kósza gondolat suhan
végig rajtam: mennyivel szebb,
könnyebb lenne az életünk, ha
emlékeznénk arra, hogy kik vagyunk, kinek a gyermekei, kinek
a képmása és hasonlatossága
adatott nekünk, kit képviselünk
itt a földön. Mekkora erı származik ebbıl! Vagy ennek az ellenkezıje:
mennyi
a
magabiztos ember! Akik „tisztában vannak” hatalmukkal, befolyásukkal, és közben leigázzák
a másik ember szeretetét, bizalmát, reményét. De hát mindenképpen érvényre jut az Úr
Isten igazsága – ébred a követ-

(Jn 19,30)

kezı gondolat! Mert neki hatalma van életünk „árnyékos
helyei” felett is. És mennyi van belıle, amik fölött nincs hatalmunk, amiken nem bírunk úrrá lenni!
Az Úr Isten igazsága életünk „árnyékos helyei” felett
éppen az ı keresztjében mutatkozott meg. A látható gyengeségben, erıtlenségben az Isten gyızelme. Túl Heródes
és Pilátus hatalmán, túl a zsidó nép haragján és győlöletén,
túl a szájtátó tömeg gúnyolódásán – elhangzott az áldott
szó: elvégeztetett! Elvégeztetett, hogy az Istentıl elfordult,
a maga útját járó ember újra közösségbe kerülhet a szent
Istennel. Jézus elvégezte, hogy a bőn ne legyen többé
nagyhatalom az életünkben,
hanem lehessen belıle szabadulni, tiszta lappal indulni. Reménytelen emberek merjenek
elıre nézni, gyászolók tudjanak
bízni. Elvégezte, hogy ne gyötörjön a múlt, elvégezte, hogy
megkapjuk azt a békességet,
amit csak ı adhat övéinek.
Az izgalmas kérdés számunkra azonban az, hogy hiszszük-e
ezt.
Mert
a
szenvedéstörténet legmegrendítıbb jelenetei azok, amikor
arról olvasunk, hogy a saját
népe árulja el Jézust. Nem Pilátus, nem Heródes, hanem a
tulajdon, választott népe, ahová
küldetett. Áruló csak az tud
lenni, aki valakihez tartozott. A
kívülálló nem tartozott hozzá.
Péter igen, és Júdás is, mert az
ı tanítványai voltak… Jézust
csak az ı népe árulhatja el…
A keresztfa azonban ma is
áll, a húsvéti üres sír ma is bizonyíték Isten gyermekei számára! Mirıl beszél? Az Úr Isten
szeretetérıl,
bocsánatáról,
atyai kegyelmérıl. Mert mindezt értem vállalta, hogy tudjam,
ıhozzá tartozom, életem „árnyékos helyeit” elıtte letehetem. És ı már válaszolt.
”Elvégeztetett”.

2

A

Mi újság az óvodában?

Beszélgetés Ács Györgyné vezetı óvónıvel
Dr. Ajtony Zsoltné Anna

z Insula Lutherana részei közül az olvasó már megismerhette
a szeretetházat és vezetıit, most „tovább haladva” az óvodába teszünk rövid látogatást. Túlzás nélkül állítható, hogy az
óvoda fejlıdése igazi sikertörténet, hiszen az indulás pillanata óta
szakadatlanul fejlıdött, s ma már 5 csoportban folyik a nevelıi
munka. Az intézmény helyzetérıl, a falakon belül folyó munkáról
Ács Györgyné vezetı óvónıt – a kicsik Noémi nénijét – kérdeztük.
Óvodánk 17 éve indult a város elsı és akkor
még jó ideig egyetlen keresztyén kisgyermeknevelı intézményeként. Az újra induló gyıri evangélikus oktatás az azóta kiteljesedett „Insula
Lutherana” alsó lépcsıfoka, évrıl évre gyarapodott, gazdagodott, bıvült. Érezzük, hogy a gyülekezet számára fontos az óvoda, hiszen mindig
biztosították a folyamatos bıvítéshez szükséges
helyiségeket, épületrészeket. Városunkban jelenleg már három egyházi fenntartású intézmény
mőködik, és egyre többen választják – a magas
színvonalú szolgáltatást nyújtó óvodák sokasága
mellett – a keresztyén nevelés többletét nyújtó
intézményeket gyermekeiknek.
Az országos óvodai alapprogram határozza meg az óvodák
mőködési kereteit. Ezen belül minden intézmény meghatározhatja helyi nevelési programját. Önök az intézményben
milyen programot alkalmaznak, és mik ennek fı jellemvonásai?
Óvodánk játékkal, mesével nevelı óvoda. A természetes életmódszervezés, az életkori sajátosságokra alapozó követve vezetés, a vegyes életkorú csoportok, a rugalmas idıbeosztás, a
követhetı, életkorhoz igazított korlátok, az együttérzı, de nem
mindent elfogadó nevelıi magatartás, az elfogadó és befogadó,
nem bíráskodó nevelıi attitőd, az érzelmi biztonság mindenek fölé
helyezése az alap. Ugyanakkor a fejlıdést egy gazdagon (élményekkel, ismeretekkel, csipetnyi tudománnyal) mintázott környezetben a szeretetteljes, türelmes odafigyelés, a játék és mese
szolgálja. Ebben az életkorban ez az egyetlen közös nyelv, melyen az együttlét tartósan konfliktusmentes lehet. Erre a közös
nyelvre építettük keresztyén nevelésünket. Alapja a keresztyén
óvónı emberi minısége, ünnepeink keresztyén átélése, a derős,
keresztyén életmód napi tapasztalata, némi tárgyi ismeret hitünkbıl. Ilyen alapokra tapasztalataink szerint az iskola már tud
hitbeli tudást építeni.
A 17 év fejlıdési ívére nehezen lehet visszafogottabb kifejezést találni a „látványos”-nál. Három csoportszobától és
mástól kapott, igencsak elhasznált bútorzattól indulva ma öt
csoportszobával mőködnek, mindegyikben galériás játszósarok áll a gyermekek rendelkezésére, és az udvar is minden
szabványnak megfelelı és szép játékokkal hívogatja a kicsiket. Hogyan valósultak meg ezek a fejlesztések?
Az anyagi források, mint mindenkinek, nálunk is az állami normatívából, az egyházi kiegészítı támogatásból, pályázatokból, az
alapítványi befizetésekbıl (pl. adó 1%, célzott befizetések) áll
össze. A régmúltban külföldi támogatások segítségével sikerült
alapvetı problémát (főtési rendszer) orvosolni. Az iskolával közös
gazdálkodás is számtalan elınnyel szolgál (tornaszoba kialakítás). A Torkos András Evangélikus Oktatási Alapítvány is mindig
segítıkészen fogadta kisebb-nagyobb fejlesztési elképzelésein-
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ket. Ezen a módon sikerült lecserélni a megkopott bútorzatot néhány év alatt, és komoly fejlesztı játékkészletre, mozgásos eszközökre szert tenni. De az alapítvány támogatta új
csoportszobánk felszerelését is, udvari játékok beszerzését is.
Nem szabad elfeledkezni a szülık áldozatkészségérıl sem! Alapítványunk lehetıvé tette, hogy az óvodára érkezı támogatásokat elkülönítetten kezelje, így akár konkrét óvodai csoport
támogatása is lehetséges. Nemcsak a kollégákkal, hanem a szülıkkel is megbeszéljük, hogy melyik csoport milyen fejlesztést
szeretne. Így készültek a csoportszobákban oly kedvelt galériák,
a lambériázás, kiegészítı kisbútorok. Jelenleg a gyermekmosdók
felújítása van soron, melyekbıl egy már az elmúlt nyáron elkészült.
Szakmai szempontból az Önök munkájának
elismerése volt, hogy a Játékkal, Mesével Nevelı Óvónık Egyesületének XV. országos nyári
találkozóját Önök rendezhették tavaly nyáron.
Igen, a négynapos alkalom jó hangulatban zajlott. A több mint 130 résztvevı szakmaiságában,
emberségében, és – aki nyitott volt rá – hitében is
gyarapodva távozhatott tılünk.
A gyermeklétszám csökkenése miatti országos aggodalom a gyıri evangélikus oktatási intézményeknél egyáltalán nem érezhetı, de
talán itt is adódhatnak problémák, gondok…
Azt szoktam mondani, hogy a problémák azért
vannak, hogy el ne bízzuk magunkat! Dolgaink rendben vannak.
Biztonságban, jó feltételek között, szakmai önállóságban végezhetjük feladatunkat. Azt hiszem, kevesen mondhatják ezt ma el.
Természetesen okoznak nehézséget a megnövekedett adminisztrációs elıírások és egyéb nehezen elfogadható, gyakran változó szabályozások, de amíg gyermekeinket legjobb
meggyızıdésünk szerint nevelhetjük, ezek mind így-úgy orvosolható, csupán megoldandó feladatok, és mindig van segítség a
kollégáktól. Udvarunk, például, kicsinek tőnhet, de a szakmai elvárásoknak, elıírásoknak megfelel, rendszeresen és szabályszerően ellenıriztetjük és tartatjuk karban az udvari eszközöket.
Ám a négyzetméterben mért, vélt „hátrányt” felülírja a hely semmivel sem pótolható hangulata, az udvar közepén álló templom
hívogató méltósága, az árnyas fák.
Mikor egy szülı jelentkezik gyermekével, milyen feltételeknek kell „megfelelnie”, hiszen ismeretes, hogy az intézménybe 2-3-szoros a túljelentkezés?
A felvétel elbírálásának szempontjai, sorrendben: evangélikus
gyermek, óvodás testvér, iskolás testvér, óvodánkat választó, keresztény nevelést igénylı családok. Óvodánkba a Gyır városában esedékes beíratási napokon várjuk a jelentkezıket, mely
ebben az évben április 17–18-án lesz (8–18 óráig, másnap 8–14
óráig). Ekkor lehetıség lesz az óvoda megtekintésére, beszélgetésre az óvónıkkel, megismerni munkánkat. A felvételrıl a beíratási napok után a felvételi lista kifüggesztése útján tájékoztatjuk a
családokat legkésıbb három napon belül. A felvételrıl felvételi bizottság (igazgató-lelkész, igazgatónı, óvodavezetı) dönt. A közhiedelemmel ellenétben nincs várólista! Az érdeklıdı szülıket,
ha kérik, feljegyezzük, de ez nem jelent semmiféle sorrendiséget.
Ön szerint miért jó egy családnak, ha a számtalan kiváló
városi intézmény közül az evangélikus óvodát választja?
Hadd válaszoljak nevelési programunk alapgondolatával, Pál
apostolt segítségül hívva: „Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít.” (1Kor 10,23)
Törekvésünk, hogy a ”reguláció, imitáció, inspiráció” harmóniáját a keresztyén ember lutheri szabadságában valósítsuk meg.
Szándékunk, hogy aki nyitott erre, átélhesse ennek békéjét.
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Egyházközségi hírek

Ami gyülekezetünkben 2007 karácsonya óta történt...

► Január 4-tıl elindítottuk a fiatal felnıttek teaházát.
► Január 12. megemlékeztünk a doni áttörés hıs áldozatairól az Öregtemplomban.
► Január 21–27. az ökumenikus imahét keretében közösen imádkoztunk egymás templomaiban.
► Január 22. Iskolánk nyílt napot tartott az I. osztályosok
részére.
► Január 26. egyházközségi bál volt Gyırújfalun.
► Január 27. konfirmandus, ifjúsági istentiszteletre vártuk fiataljainkat a szabadhegyi imaházba.
► Február 17. házas istentiszteletre és szeretetvendégségre hívtuk a nádorvárosi gyülekezeti terembe a friss
házasokat, illetve azokat, akik házasságkötésük kerek évfordulóját ünnepelték.
► Február 21-tıl csütörtökönként böjti sorozatot tartot-

Nem tudom
Newman J.

Mint tőzkıbıl a szikra, ötlött a kérdés,
nem tudom minek, miért? Fura egy érzés.
Egykoron megszülettem, és nem tudom minek?
nem voltam jó igazán semminek, s senkinek.
Leéltem életem, s nem tudom miért?
Fizetnem kellett egy életért és életemért.
Fél életem ledolgoztam, s nem tudom minek?
Azért boldog vagyok, mert volt kinek.
Születtünk, meghalunk, s nem tudom miért?
De érdemes élni, ha van valakiért.
Dacolunk öregségünkkel, s nem tudom minek?
Az idı nem állhat meg soha senkinek.
Betegségek pusztítanak, s nem tudom minek?
Millióknak nem jut gyógyszerre, s vesznek semmibe.
Háborúk dúlnak, s nem tudom miért?
Sok éhezı árvának nem jut kenyér.
Sorolom fájdalmaim, s nem tudom minek?
Bízz, azért elmondom neked s mindenkinek.
Tökéletlen világunk szüli a sok „miér”-t,
Szüntessük meg ha nem magunkért, másért.
Éljünk úgy, hogy legyen értelme a „minek”,
Legyen boldogság, s béke mindenkinek!
És ha önzetlenül élsz és van hited,
többet nem kellenek a miértek. Minek?!
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tunk a nádorvárosi templomban meghívott igehirdetıkkel
és kórusokkal.
► Február 24. konfirmandus, ifjúsági istentiszteletre vártuk fiataljainkat az Öregtemplomba.
► Március 1. egyházmegyei presbiteri nap keretében dr.
Papp Lajos szívsebész és Hutflesz Mihály pályázati szakértı elıadását hallgathattuk meg az Öregtemplomban.
► Március 2. teológushallgatók látogattak el gyülekezetünkbe.
► Március 8. megzenésített böjti gondolatokat hallgathattunk a Szemek családi együttes elıadásában a nádorvárosi templomban.
► Március 8. délután megnézhettük iskolánk bábcsapatának elıadását a nádorvárosi templomban.
► Március 15. vendégünk volt a Mandák-kórus, akik
koncertet adtak az Öregtemplomban.
► Március 16. szeretetvendégség Szabadhegyen.

Rendelkezés a befizetett adó 1%-áról

Az Evangélikus Szeretetház 1995-ben hozta létre a Pálmai Lajos Evangélikus Egyházi Alapítványt.
Az alapítvány célja, hogy a Gyıri Evangélikus Egyházközség által fenntartott gyıri és börcsi szeretetház alaptevékenységével összefüggı személyi és tárgyi fejlesztéshez,
mıködésének biztosításához hozzájáruljon.
Mivel a szeretetház mıködésére fordítható állami támogatás összege évek óta folyamatosan csökken, az alapítványi bevételekbıl kell a megfelelı mıködés érdekében a
hiányt pótolni.
Köszönjük testvéreink eddigi adományait, és kérjük
továbbra is áldozatkész segítségüket.
A kedvezményezett adószáma: 18530399-1-08
A kedvezményezett neve: PÁLMAI LAJOS EVANGÉLIKUS EGYHÁZI ALAPÍTVÁNY

Rendelkezés a befizetett adó 1%-áról
Hangsúlyozottan és szeretettel is ajánljuk a kedves szülık, támogatók és gyülekezeti tagok figyelmébe a Torkos
András Evangélikus Alapítványt.
A csökkenı támogatás és a növekvı intézményi fenntartási költségek egyre nagyobb terhet jelentenek számunkra.
Mindezek ellenére célul tőztük ki iskolánk színvonalának
nem csupán megtartását, hanem a lehetıségekhez mérten
annak növelését. Minden tılünk telhetı eszközzel arra törekszünk, hogy diákjainkat igényes környezetben, gazdag
kínálattal ne csak oktathassuk, hanem nevelhessük is.
Köszönjük azon sokaknak, akik céljainkat eddig is támogatták, hiszen az önök segítsége nélkül egy lennénk
csupán a sok iskola közül.
Célunk megvalósulásához továbbra is kérjük szeretı
támogatásukat.
A kedvezményezett adószáma: 19112099-1-08
A kedvezményezett neve: „TORKOS ANDRÁS” EVANGÉLIKUS MŐVELİDÉSI ALAPÍTVÁNY
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Húsvét

Csorbáné Farkas Zsófia Anna
iskolalelkész

„Felvirradt áldott, szép napunk
Ma teljes szívvel vigadunk,
Ma gyız a Krisztus, és ha int,
Rab lesz sok ellensége mind. Halleluja!”

H

(EÉ 217,1)

úsvét. Jézus feltámadt a halálból, gyızedelmeskedett
az Élet a halál felett.
Húsvét. Az egyházi élet szíve közepe, az evangélium lényege, minden keresztyén ember igazi ünnepe.
A legfontosabb keresztyén ünnepünkre legtöbbször nem
úgy készülünk, mint ami személyes életünk legmeghatározóbb
pontja lenne. Az egyházi esztendınket, személyes életünket
úgy kellene felépíteni, megszervezni, hogy minden ide érkezzen
meg,
hogy
Jézus
feltámadásából fakadó öröm valóság legyen a számunkra is, és
az üres sír láttán mi magunk is
úgy vigyük a húsvéti örömhírt
szerte a világba, mint ahogy tet-

ték az elsı szemtanúk.
Az ıskeresztyén gyülekezet életében még erısen élt
ennek a napnak, eseménynek az emléke. A korai keresztyének még átérezték ennek az ünnepnek mély és valós,
emberi életeket átformáló tartalmát. Ezért már a legısibb
hagyományban megtalálhatjuk a húsvét éjszakai istentiszteletet. A gyülekezeti tagok éjszaka összegyülekeztek,
hogy közösen készüljenek imádsággal és igeolvasással a
felragyogó nap érkezésére – Krisztus feltámadásának
örömünnepére. Az éjszakai alkalom még a böjtrıl szólt,
majd a napfelkelte a nagy hálaadást, az eucharisztiát, az
örömünnepet hozta el a gyülekezet számára. A két ünnep
(éjszakai böjti istentisztelet és a hajnali örömünnep) között
a fény liturgiája és a keresztelési ünnep zajlott, majd húsvét hajnalán az úrvacsorában teljes közösséget és találkozást élhettek át a gyülekezet tagjai
Krisztussal.
Mi is ilyen találkozásra hívjuk a
testvéreket húsvétvasárnap reggel
5:30-kor Öregtemplomba (Petıfi
tér 2), hogy együtt várjuk a felkelı
Nap, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadását, majd ezt követıen az
úrvacsora közösségében és az istentiszteletet követı közös reggeli
agapé alkalmával egyek legyünk
mi is feltámadott Urunkkal, Jézus
Krisztussal.
érkeznek. Vannak élettani korszakok, amikor a jó példát
mutató felnıttek szerepe elhalványulhat.
Ezért különösen fontos az a lelki közösség, intellektuáliskulturális háttér, ahová a gyermekek reggelenként kiegyensúlyozottan vagy éppen zaklatott állapotban
megérkeznek.
Ezért is hallatlanul fontos az a légkör, az az értékrend,
melyet nem csupán a felnıttek alakítanak, képviselnek,
hanem amelyet a kortársak nagyobb része is neveltetésénél fogva, személyesen megtapasztalva elfogad.
A ma még csak érdeklıdı családok részleteiben egyelıre nem ismerik az evangélikus óvoda és iskola nevelési
rendszerét. Bizalmuk alapja elsısorban az intézmény jó
hírneve.
A Biblia évét írjuk. Aktuálisabb kérdésekre kell választ adnunk, mint valaha: Miért fontos, hogy a családok gyermekei egyházi iskolába járjanak? Miért fontos, hogy
gyermekük bibliaolvasó ember legyen?
A válasz egyszerő: A történelem során számtalanszor bebizonyosodott, hogy nem lehet, és soha nem is lehetett
gyermeket Isten igéje, szeretete nélkül sikerrel nevelni.
Minden felnıttnek tudnia kell, hogy a gyermekeket ajándékba kapjuk Istentıl. Velük együtt mi magunk is Isten
gyermekei vagyunk, akiket ı a saját képére formált. Ezért
magunkat, embertársainkat, köztük a gyermekeket is feltétel nélküli szeretettel kell elfogadnunk, s az ı útmutatása
alapján formálnunk.
Nem könnyő, isteni mércével pedig teljesíthetetlen feladat ez. Még sincs más útmutatás, kizárólag a Biblia. Szülıknek, nevelıknek az egyetlen, teljes és tökéletes nevelési
program.
Adja Isten, hogy ennek részleteit az eddigiekhez hasonlóan gyülekezetünk óvodájában, iskolájában évrılévre soksok család megismerhesse.

Húsvét hajnali istentisztelet: Március 23.
05:30 Öregtemplom

Evangélikus óvoda, iskola? Miért?

Hallgatóné Hajnal Judit
iskolaigazgató
A böjti idıszakban a tanév rendjérıl szóló rendelet értelmében évrıl évre az óvodai - iskolai férıhelyekrıl való döntés felelısségével is szembesülnünk kell.
Gondokkal terhelt ez az idıszak minden intézmény életében, hiszen ismertek a riasztó adatok a népesség fogyásáról, az iskolák bezárásáról vagy az óvodák
összevonásáról.
Isten iránti hálával gondolunk arra, hogy a családok érdeklıdése óvodánk, iskolánk iránt ez idáig töretlen. Tudjuk, hogy ez annak is köszönhetı, hogy a középiskolák
rangsorában immár harmadik éve dobogós helyet foglalunk el, megelızve ezzel számos nagy múltú és színvonalas intézményt. Tanári-lelkészi közösségünk számára
azonban mégsem ez a döntı.
Évrıl évre feltesszük az érdeklıdı diákoknak és szüleiknek a kérdést, miért esett ránk a választásuk. Miért éppen
az evangélikus óvoda, iskola? Egyre többen fogalmazzák
meg válaszukban, hogy az eredményes oktató munka, a
továbbtanulási mutatók, a nyelvvizsgák magas száma, az
iskola versenyeredményei másodlagos szempontok a kiválasztásban.
Ennél többre vágynak a családok: többségük másféle elvárásokat is megfogalmaz gyermekük jövıbeli iskolájával,
óvodájával szemben. Befogadó, elfogadó, védelmezı, oltalmazó közösségre vágynak, ahol nem csupán az egyes
óvónınek, pedagógusnak, hanem a közösségben rejlı nevelıerınek is hangsúlyos szerepe van.
Sokan, sokféleképpen fogalmazzák meg szakmai körökben azt a tényt, hogy a gyermekeink személyiségfejlıdését
alakító, gyakran romboló hatások sokfelıl, sokféle módon
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Szívvel, lélekkel
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árcius 1.-jén a megyei presbiIsten helyett. Tömeges gyilkolás
teri értekezlet egyik meghívott
lett a következménye. Ez a világ
elıadója dr. Papp Lajos szívsebész Dr. Papp Lajos elıadásáról dr. Niederland Vilmos ír csak akkor maradhat emberi,
professzor volt. Elıadásának címe: "Szívvel, lélekkel".
hogyha Isten visszakerül a trónjára, és az emberek a kriszKi is ı? 1973-ban szerzett orvosi diplomát a Pécsi Or- tusi szellemben élnek. Mert nincs más lehetıségünk ezen
vostudományi Egyetemen. Végzés után a klinikák intenzív a világon élnünk, csak akkor, ha az isteni parancsokat, a
osztályán kezdett dolgozni és szakvizsgázott. 1977-tıl dr. természet parancsait igyekszünk betartani, és a legfıbb
Szabó Zoltán professzor meghívására Budapesten a Szív- parancsot, a szeretetet helyezzük mindenek elé.
és Érsebészeti Klinikán dolgozott és tanult tovább. 1982Megpróbálták elvenni, elfelejtetni velünk a történelmünben sebészetbıl, 1983-ban szívsebészetbıl szakvizsgá- ket, hogy gyökértelenné váljunk. Megfosztottak hıseinktıl,
zott. 1985-ben egy évet az Egyesült Államokban a Harvard önbecsülésünktıl és reményeinktıl. A magyar forradalmat
Egyetemen töltött.
is a belsı árulás, az ország megosztottsága és megoszt1988-ban kandi- hatósága, a megalkuvás, a ránk telepedett félelem, hitünk
dátusi disszertáció- vesztése, reményeink feladása gyızte le. A mindenkori haját védte meg, ami talom legfélelmetesebb és leghatalmasabb fegyvere az
alapján – egy tudo- emberek megosztása. Megosztanak bennünket nyelvünk
mányos fokozatot szerint, vallásunk szerint, megosztanak bennünket bırünk
átugorva – az or- színe szerint, pártállásunk szerint. Mindezek következmév o s t u d o m á n y o k nye lett a kedélybetegség, a kilátástalanság érzése, a nemdoktorának minısí- zeti hit meggyengülése és az, hogy elpusztultunk lélekben.
tették. 1991-ben Minden lelki gyötrelem egy idı után fizikai betegséget is
megpályázta
az okoz. És ezek következménye lett a szívbetegségek megOrvostovábbképzı szaporodása, és hogy Európában a halálozási statisztikák
Egyetem Szívse- élére kerültünk. A negyven és hatvan év közöttiek, férfiak
bészeti Intézeté- és nık, tehát a munkaképes korúak szív- és érrendszeri
nek
igazgatói betegségek miatti halálozásában világelsık vagyunk. Ez
állását és fiatalon, nemzeti tragédia. Ennek hátterében az egészségtelen táp43 évesen lett lálkozás, a mozgásszegény életmód, a mértéktelen doegyetemi tanár. Ez konfliktusok sorozatát hozta, összefér- hányzás mellett a feszültségnek, idegességnek, stressznek
hetetlenséggel vádolták, az állásából is felfüggesztették. van meghatározó szerepe.
1994-ben pert nyert, visszahelyezték állásába a klinikára.
Ha nem tudjuk megteremteni a harmóniát magunkban,
Ezek után Zalaegerszegre ment, és az öt követı fiatal or- akkor betegek lehetünk, és ha a nemzet közösségében
vosokkal kialakított egy új szívsebészeti osztályt. Munkája sem teremtıdik meg a harmónia, akkor a nemzet is beteg
és elért eredményei alapján a Cambridge-i Nemzetközi lesz. Tanuljuk meg egymást becsülni, tanuljuk meg egyÉletrajzi Központ az 1995–1996-os év nemzetközi ember- mást szeretni, és ebben az országban, biztos, hogy keveének választotta meg. 1999 óta Pécsen a Szívgyógyászati sebb lesz a betegség. A krisztusi szeretetparancsot kell a
Klinikát vezeti. A klinika Dél-Dunántúl szívsebészeti ellátá- legfıbb törvénynek állítani.
sát biztosítja, és munkájuk eredményeként azon a terüleHamvas Béla szavaival: „A boldogságot csak az bírja el,
ten jelentısen csökkent a szívinfarktusos halálozások aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak
száma. 2001-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki. Most hat- is ad belıle...”
vanéves.
Mindenünk megvan itt a Kárpát-medencében, ami az
Gyógyító embernek tartja magát, aki egyéni feladatokat élethez kell. Gazdaságosan és ésszerően kell élni vele.
kapott, megfelelı tálentummal. A diploma átvételekor a hipA lélek nemesedése a feladat. Munkálkodni egymásért.
pokratészi esküre esküdött – mint minden orvos –, bár Erre is Krisztus adott példát. A fény legyızi a sötétséget!
annak bizonyos részei már elavultak. Minden kornak megMinden gondolatából, minden mondatából a hit, istenvan a maga tudományos színvonala. Ha valamiben örök tudat, magyarságtudat, hazaszeretet és mindezekért való
emberi, erkölcsi törvények vannak, úgy, ahogyan a Tízpa- tenniakarás sugárzott. És ezt intézetében meg is valósírancsolat, soha nem tud elavulni. Az kellene, hogy irányadó totta. Zalaegerszegen és Pécsett is nemcsak a betegsélegyen az emberi együttélésben és az orvosi munkában, geket, hanem a beteg embereket is gyógyítják.
és lehet-e ennél szebb célkitőzés, hogy egy gyógyító orvos
megvalósítsa ezt. A XI. századi Maimonidesz orvosi imája
örök élető erkölcsi törvényeket tartalmaz. Orvos csak jó
emberekbıl kerülhet ki, és magas emberi és erkölcsi tulajdonságokkal kell rendelkeznie.
Minden fentrıl származik. A teremtett világ oly nagyszerő, hogy az nem lehet a véletlen mőve, kell lennie egy
felsı Teremtınek. – Felfoghatatlan az a tudás, amit Istentıl kaptunk, csak megfelelıen kellene kamatoztatni. – Ha a
lelkünk megerısödik, és bízunk abban, hogy a Jóisten kegyelme velünk lesz, akkor a testi szenvedéseket is sokkal
jobban el tudjuk viselni.
A francia forradalomban a központba az embert tették az
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Csodák a Bibliában
Oberling Zsanett
felkészítı tanár

vangélikus egyházunk idén is meghirdette az országos
bábversenyt. Ezen iskolánk 6. évfolyamos tanulóival
immár negyedik alkalommal vett részt. Csodák a Bibliában
címmel kellett írni egy darabot, és elkészíteni hozzá a bábokat. Csapatunk az egyiptomi 10 csapás történetét adta
elı. Gyönyörő háttérképeket készített Dimény Luca és Liu
Liliána 9. évfolyamos gimnazista. A darabban felcsendülı
énekek szövegét és dallamát Ócsai Zoltán lelkész úrnak
köszönhetjük, aki lelkes csapatával, a 9. évfolyamosok
énekkarával elkísért bennünket a versenyre. A gyönyörő
dalokat Ócsai Zoltán gitárral, Marekné Stubán Bea fuvolán kísérte.
A versenyre ezúttal is új bábokat készítettünk. Felhasználtuk a
korábbi kesztyős emberbábjainkat, ık lettek a zsidók. Ebben a
darabban nagy szerepet kaptak
az állatok, melyeket az egyes
csapásokban mutattunk fel
(békák, szúnyogok, böglyök,
dögvész, sáskák). Az egyipto-

A

Gyıri Bárka

A MEVISZ gyıri Bárka szakcsoportja nevében

Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség Bárka
szakcsoportja az ország több pontján is mőködik: a budapesti központ mellett Gyırben, Pécsett és Miskolcon is
aktív szerepet vállal a mozgássérült fiatalok felkarolásában.
A gyıri csoport 1994-ben alakult, s a Gyır-MosonSopron megyei fogyatékos fiatalságnak – elsısorban mozgássérülteknek és értelmi fogyatékosoknak – nyújtja azt a
lehetıséget, hogy otthonukból kimozdulhassanak, hogy eljuthassanak olyan helyekre, ahova segítség nélkül sosem
tudnának, hogy emberekkel ismerkedhessenek meg, hogy
barátokat szerezhessenek, hogy megmutathassák magukat a világnak. Céljaink közé tartozik:
• Elısegíteni a mozgássérült ill. értelmi fogyatékos
emberek – elsısorban fiatalok – elfogadtatását a mindennapi életben;
• Lelki és fizikai támaszt nyújtani önbizalmuk, önismeretük és fizikumuk
fejlıdésében;
• Hitet adni saját
célok kitőzéséhez
és eléréséhez, röviden az önálló
élet megvalósításához, fenntartásához.
Az évente megrendezésre kerülı

miak úgynevezett vayang bábok voltak, melyeket alulról
kell dróttal mozgatni. Nem volt könnyő, de ügyes kező bábosaink ezzel a feladattal is megbirkóztak, és életre keltek
kezükben a bábok, akik az egyes csapások alatt csodálkoztak, fejük védték a jégesıtıl, vagy éppen szemüket eltakarva sírtak gyermekük elvesztésén.
A verseny Budapesten, a Marczibányi Téri Szabadidıközpontban volt. Nyolc csapat mutatta be darabját a zsőri
elıtt, melyben olyan neves szakemberek foglaltak helyet,
mint Giovannini Kornél bábszínész-rendezı, Döbrentei Ildikó meseíró, Granasztói Szilvia mővészetpedagógus és
Gyıri Gábor lelkész. A verseny végén Döbrentei Ildikó öszszegezte a zsőri gondolatait, észrevételeit, tanácsait, majd
kihirdette a végeredményt. Itt tudtuk meg, hogy fáradozásainkat harmadszor is siker koronázta, mert ismét elsı helyen
végzett
csapatunk.
Mégsem a gyızelem volt a legnagyobb elismerés, hanem az,
hogy több helyszínre kaptunk
meghívást, valamint felkérést az
idei Szélrózsa találkozón való
szereplésre is.
Hálás vagyok Istennek, hogy
ilyen összetartó, lelkes gyermekekkel ajándékozta meg iskolánkat és engem is. Talán
napjainkban ez az igazi csoda.

nyári táborunk mellett rendszeres találkozókat szervezünk
2 havonta a hónap elsı szombatján, ahol igyekszünk a lehetı legszínesebb programokkal szórakoztatni sérült társainkat. Leginkább kézmőveskedéssel, beszélgetéssel,
énekelgetéssel, sétálgatással töltjük az idıt, de olykor sikerül eljutnunk moziba, koncertre, bábszínházba is.
A 2007-es év utolsó alkalmát a szabadhegyi gyülekezeti
teremben tölthettük (utólag is köszönjük), ahol a karácsonyra való felkészülés részeként apró díszeket „kézmőveskedtünk”, miközben a programot késı délután
„megzavarta” egy talpig piros-fehérbe öltözött, magát Mikulásnak nevezı személy…
Megjegyzendı még, hogy önkéntesek lévén többnyire
nem rendelkezünk egészségügyi szakképesítéssel, a pontos szülıi instrukciók, az immár 12 éves tapasztalatunk, no
és nem utolsó sorban az Isteni gondviselés és szőnni nem
tudó lelkesedésünk a garancia arra, hogy nálunk soha
senki semmiben sem szenved hiányt!
Ha további kérdése/d van, megtalál/sz minket a neten:
http://barka.megallo.com
ill. az alábbi telefonok valamelyikén
• Völgyesi Márta (szakcsoport vezetıje): 70/529-1166
• Körmendy Máté: 20/824-6249
Amennyiben még nem döntötte el, hogy adója 1%-át
kinek ajánlja fel, úgy kérjük csoportunkat támogassa. A
nyomtatványon az alábbi adatokat kell feltüntetni:
MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG
Adószám: 19011352-1-42
Elıre is köszönjük, és várunk minden érdeklıdıt a „fedélzetre”!
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Fel a cipıvel!

E

dr. Ceglédiné Nagy Erzsébet
igazgatóhelyettes

zzel a figyelemfelkeltı címmel érkezett a felhívás a Magyar Televízió1-es csatornájától országos ügyességi
versenyre.
Bizonyára sokan emlékeznek még a „Játék határok nélkül” címmel megrendezett nemzetközi vetélkedıre. Valami
ahhoz hasonlót találtak ki a szervezık. Mindannyiunknak
tetszett az elképzelés, fıleg az, ha nem is ország - világ
elıtt, de a televíziós közvetítés által az egész országnak
megmutathatjuk milyen sok tehetséges, ügyes, sportot őzı
és szeretı diákja, szülıje van iskolánknak.
Elkezdıdött tehát a CSAPAT verbuválása. Négy alsós,
négy felsıs diákot és négy
szülıt kellett beszervezni.
Nem volt nehéz dolgunk, hiszen számtalan kiváló sportoló koptatja nálunk az
iskolapadokat.
A szülıkkel már kicsit nehezebb volt a helyzet, de
Zseli Magdolna testnevelıtanárunk és Hallgatóné Hajnal Judit igazgatónı invitálására hamar összeállt a 12
fıs csapat.
Alsó tagozatból: Szilágyi
Dóri, Cvitkovics Fanni és
Hajnal Lackó 4.osztályosok,
Kulcsár Ákos a 3.b-bıl, felsıbıl Csertıi Cintia, Csiszár
Virág, Arany Bence és Németh Gábor 8.osztályosok
kerültek be. Sajnos Csertıi Cinti a verseny elıtti nap lázas
lett, így helyette Takács Kincsı állta a sarat.
A szülık: Gulyás Józsa, Halasi Melinda, Halasi Tibor és
Csizmadia Péter.
Januárban megkaptuk a feladatok leírását, ami nem kis

fejtörést okozott, mármint a végrehajtáshoz szükséges eszközök elkészítése. A „Nagy síelıshöz” pl. csináltattunk egy
olyan sílécet, amire hatan fértek rá. Elképzelhetı, mit
ügyetlenkedtek az elsı edzéseken! Dılt, borult a hat
ember, végül aztán kitaláltuk a megfelelı taktikát, és minden feladatot gyakoroltunk.
Február 9-én kis csapatunk és népes szurkolótábor indult a dabasi sportcsarnokba. A tanárok közül a két Zsófi
néni, Éva és Aranka néni a negyedikesek osztályfınökei,
Hujber Tamás tanár úr buzdították a versenyzıket. Ócsai
Zoltán lelkész úr remek rigmusokat „alkotott” egész úton.
Pl. ilyeneket:
„Távozz tılem kétség,
gyızni fog a kékség!”
„ Rába, Marcal, Duna,
miénk lesz a kupa!”
Montovay Zsolt és osztálytársai lelkesen ütötték a
dobot, szóval nagyon felkészültünk szurkolásból is.
A verseny a tévéfelvétel
miatt elég hosszúra nyúlt,
de le a kalappal! Versenyzık, szurkolók derekasan
helytálltunk. Jól sikerült a
„húzós” és az “olimpiák történetében” is verhetetleneknek bizonyultunk. A „síelıst”
egy kicsit elügyetlenkedtük,
így az elıkelı negyedik helyen végeztünk.
Hazafelé még nótáztunk egyet, aztán ki-ki vérmérséklete
szerint mesélte el a történteket…
Köszönjük, gyerekek, szülık, szurkolók! Jó volt együtt
lenni ezen a napon.

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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Egy „csipetnyi” felújítás
Dr. Ajtony Zsoltné Anna

ki mostanában a Petıfi téri konvent épülete körül járt,
láthatta, hogy a középsı kapunál egy keskeny sávban
felújítási munkálatok folynak. Mostanra már majdnem elkészült az érdekes „projekt”, melynek jelentése és üzenete
egyértelmő: sokkal szebb így, ilyennek kellene lennie az
evangélikus egyház és Gyır-Újváros
e nagyszerő, rendkívüli épületemlékének.
Egy kicsi magyarázat azért tartozik
az ötlethez, vajon kik és miért készítették el a felújítást. Nos, a kivitelezı
az a DávidBau, amely a nyáron sikeresen elvégezte a konvent tetıszerkezetének felújítását (errıl decemberi
számunkban írtunk), és ezt a „kicsi”
munkát teljesen ingyen, amolyan „reklámként” vállalták el. (Ennek a próbának a része volt az elsı kapunál az
udvar felıli falrészlet „pepita” lefestése, keresvén a megfelelı színt az
épülethez.)
Óvatos léptekkel, de elindult ugyanis
egy folyamat az egyházközségben,

A Mandák kórus
Csorba János
lelkész

Hajdanában, egy Pest melletti település földbirtokos családjának tagja, Mandák Mária úgy döntött, hogy családi villáját, melyhez gyönyörő park is tartozott, a második
világháborút követıen a Magyarországi Evangélikus Egyháznak ajándékozza. Így, egy múlt századbeli meséhez hasonlóan kezdıdik a Mandák kórus története. Azonban hogy
mennyire nem mese ez, hanem valóság, jól mutatja nem
csupán a kórus léte, hanem azok az eredmények is, me-

lyeket az elmúlt években, lassan mondhatjuk évtizedekben
maga mögött tudhat.
Mandák Mária akarata az volt, hogy ifjúsági célokra használják a felajánlott épületet, és ezt a célt megvalósítva szervezte meg Kiss János és Trajtler Gábor a Magyarországi
Evangélikus Egyház Kántorképzı Intézetét Fóton, a Man-

Forrás

sokan és sokat tettek, tesznek azért, hogy az áhított
„nagy terv”, a teljes homlokzatfelújítás megvalósulhasson. A város vezetése is pozitívan fogadta azt a gondolatot, hogy a Kossuth utcai rehabilitáció folyamatába
illeszkedjék be a konvent felújítási projektje, és az országos
egyház is mögé állt a pályázatokban reménykedı gyıri
egyházközségnek. Az igazsághoz tartozik, hogy ez a folyamat – országos és EU-s pályázati pénzek megszerzése
– nagyon rögös és hosszú folyamat, és elengedhetetlen,
hogy a szükséges önrészt a gyıriek
fel tudják mutatni. Az országos egyház állta a tetıszerkezet felújításának költségét, így annál is inkább
kívánatos, hogy a homlokzat felújításának ügyében mi magunk „nyúlunk a saját zsebünkbe”! Istennek
hála, a testvérekhez már eddig is eljutott a szó, sokan adakoztak már kimondottan erre a célra, és ez biztató
kezdetnek tőnik. Reméljük, ezután
még inkább e felé fordul az adakozók figyelme. Ezért is jó a falatnyi
felújított homlokzat: azoknak, akik
szívükön viselik a gyıri evangélikusok régóta dédelgetett álmát, reményt adhat, hogy talán elérhetı
közelségbe kerülhet a felújítás.
dák-villában, késıbb Otthonban. Mind a mai napig ez az
intézmény az, amely nyári, illetve téli tanfolyamokon képzi
egyházunk leendı kántorait.
A rendszerváltás éve, 1989 nem csak országunkban, de
a kántorképzı intézeten belül is változást hozott. Hafenscher Károly lelkész, az egyik nyári kurzus kórusvezetıje
összebeszélve egy másik kurzus kórusvezetıjével, a rendszerváltás évének végén összehívták a Mandák Otthonba
a nyári kórusok tagjait. A kezdeményezés olyan sikeres
volt, hogy 1992-tıl már havi rendszerességgel folytak s
folynak mind a mai napig a találkozások, a próbák.
A napjainkban kb. negyven tagot számláló kórusba az ország minden területérıl, Békéscsabától Szombathelyig érkeznek tagok. Az egyházzene melletti elkötelezettségüket
jól tükrözi, hogy a próbákon való részvétel költségeit (utazás, stb.) mindenki maga finanszírozza. A XXI. században
már ez is önmagában csodaszámba megy, mégis az igazi
csoda az, amikor megszólaltatják a repertoárjukat alkotó
Palestrina-, Purcell-, Praetorius-, Bach-, Schütz-, Gárdonyi-, Kodály-, Bárdos-mőveket, de még sorolhatnám hoszszasan a többi zeneszerzıt is.
A Balás István vezette kórus rendszeresen vállal szolgálatokat egyházunk gyülekezeteiben, így jártak már több
ízben is egyházmegyénkben, Gyırújbaráton, Lébényben,
Ménfıcsanakon valamint Gyırben, és érkeztek ismét közénk március 15-én az Öregtemplomba. Aki eljött templomunkba, az nemcsak láthatta, de hallhatta is a csodát. Egy
kórust, amely önmagát tartja fenn, hogy szolgálhasson, és
egy koncertet, melyen mint oly sokszor, ismét bizonyították istenszeretetüket. Isten áldja meg további életeteket és
szolgálataitokat!
Forrás: http://church.lutheran.hu/mandakkorus/, illetve
http://mandak-korus.uw.hu/
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Az elfelejtett böjt
Weltler Rezsı
ny. ev. lelkész

lvasóink valószínőleg már megszokták, hogy e rovatban elvont teológiai fogalmakkal és gondolatmenetekkel találkoznak. Jelen cikk azonban inkább informatív
jellegő; tapasztalatom szerint ugyanis aktuális témánkkal,
a böjttel kapcsolatban az ismeretek hiánya miatt gyakran
találkozni téves elképzelésekkel, még rendszeresen templomba járó testvéreknél is.
Vannak pl. olyanok, akik azt gondolják, hogy a böjt keresztyén specialitás. Szó sincs róla! A böjtölés univerzális
emberi jelenség, s a vallás mellett a kezdetektıl elterjedt
gyakorlat volt az egészségügyi motivációból történı böjtölés is. Már az európai orvostudomány atyja, Hippokratész
is azt tanácsolta: „Kis fájdalmat inkább böjttel, mint orvossággal gyógyíts”.
Az Ószövetségbıl jól tudjuk, hogy a böjt milyen fontos
szerepet töltött be a zsidóság vallásgyakorlatában, s ez a
jelentısége mindmáig megmaradt. Legismertebb böjti jellegő ünnepük a „jóm kippur”, azaz az engesztelés napja,
melynek eredetét ugyancsak az Ótestamentumban találjuk
(3Móz 16, 29kk). Az ókori Izraelben a fıpap egyedül jóm
kippur napján léphetett be a jeruzsálemi templom legszentebb helyére, a „szentek szentjébe”, ahol megvallotta Izrael
népének bőneit és Isten bocsánatáért esedezett. Másrészt
a zsidóságban a böjtölés nemcsak a bőnbánat, hanem a
gyász jele is.
Központi helyet foglal el a böjt a másik nagy monoteista
vallás, az iszlám gyakorlatában is: az „öt oszlop”, azaz az
öt alapvetı parancsolat egyike (a többi négy: a hitvallás, a
napi ötszöri ima, az alamizsnálkodás és a mekkai zarándoklat). A böjt idıszaka a
ramadán hónap, mely alatt
naponta böjtölni kell. Tilos
nemcsak az evés és az ivás
(még vizet sem szabad inni),
hanem a dohányzás és a
házasélet is. (Ugyanakkor
számunkra furcsa, hogy a tilalmak csak a nappalra, pontosabban a pirkadat és a
teljes napnyugta közötti idıszakra vonatkoznak).
Minket persze elsısorban
azért a saját „házunk tája”, a
keresztyénség érdekel. Egyházunkban elterjedt tévhit,
hogy a böjtölés kizárólag
„katolikus ügy”, s ezért számunkra érdektelen. Nagy tévedés, már csak azért is,
mert az egyházban a kezdetektıl fogva gyakorolták a böjtöt. Jól tudjuk: az Úr Jézus is
40 napig böjtölt a pusztában nyilvános fellépése elıtt. (Mt
4,2; Lk 4,2). Minden bizonnyal ez az oka, hogy az egyház
a böjt hosszát 40 napban határozta meg. A középkorban
még az ádvent is böjti idıszak volt, amely ugyancsak 40
napig tartott, s Márton-nap (nov.11) után kezdıdött. (A Már-
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tonnapi lúd
szokása
ennek a gyakorlatnak az emléke.) Az ádventi
böjtre ma már csak a lila
oltárterítı, a bőnbánat színe
emlékeztet.
Az említett elterjedt tévhit miatt
érdemes kiemelni: rendszeresen böjtölt a leghíresebb Márton, Luther is, mégpedig nemcsak a kolostorban, hanem
késıbb is. S hogy mégis erıs fenntartásai voltak
az ügyben, az alapvetı teológiai felfogásából adódott; kora egyháza ui. a böjtölést is érdemszerzı jócselekedetként
fogta
fel.
Napnál
világosabb
Luther-mondat: „Az ember nem a böjtölés, hanem egyedül
kegyelem és hit által lesz kedves Isten elıtt”.
Nem árt tudni azért azt sem, hogy már a reformáció századában is voltak olyan katolikusok, akik a böjttel kapcsolatban nagyon is egészséges álláspontra helyezkedtek, s
azt vallották, hogy az önmegtartóztatás nem jelenti az életöröm teljes elutasítását. Ilyen volt pl. Luther fiatalabb kortársa, a keresztyén misztika nagy alakja (foglalkozására
nézve apácafınöknı), Ávilai Teréz. „Ha fogoly (ti. a madár),
akkor legyen fogoly, s ha böjt, akkor böjt” – mondogatta
apácáinak. Néha kissé „tételesebben” fogalmazott: „Légy
kedves a testedhez, hogy a lelkednek kedve legyen benne
lakni”. Bizonyára nem véletlen, hogy ezt a régen élt Teréz
anyát már életében, de fıleg halála után gyakran támadták
azzal, hogy titokban szimpatizál az „új eretnekséggel”, azaz
a reformációval.
Ahogy az elején említettem: ez a cikk inkább ismertetı, mint
teológiai fejtegetés.
Mégsem lenne jó, ha
egyáltalán nem méltatnánk az egyházi
esztendı jelen idıszakának, a böjtnek teológiai
fontosságát.
Hiszen ez az az idıszak, amelynek crescendója rávezet az
egyházi év csúcspontjának, a nagyhétnek a
fortissimójára. Énekeskönyvünk szavai
jutnak eszembe: „Az
egyházi esztendıt a
Krisztus-ünnepek tagolják. Idıszakai segítenek, hogy egy év
Ávilai Teréz leforgása alatt szemünk elé táruljon, mit
tett értünk Istenünk. Jelenünket meghatározó, jövınket elıkészítı eseményekre figyelünk. Segítenek az ünnepek,
hogy gyorsan múló napjainkat Isten kezébıl vegyük, és
oda helyezzük vissza.”
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Gyülekezetimunkatárs-képzı tanfolyam Piliscsabán

Forrás

Dr Ajtony Zsoltné Anna

Az országos egyház kezdeményezésére tavaly novemberben rendezték meg az elsı gyülekezetimunkatársképzı tanfolyam elsı fordulóját, melyet idén februárban
ismét egy piliscsabai 3 napos hétvége követetett, s majd
március végén kerül sor a vizsgával egybekötött harmadik
együttlétre. Jelenleg a gyıri egyházközségnek csak egy
résztvevıje van e tanfolyamon (e sorok írója), ezért néhány
gondolatban szeretnénk megismertetni a testvérekkel,
hogy mirıl is szól ez a kezdeményezés, miért jó, miért
ajánlható másoknak is.
Az alapötlet abból indul ki, hogy azok a testvérek, akik
egyházuknak aktív tagjai, valamilyen módon mélyedjenek
el az evangélikus egyház mőködésében, feladatait, munkáját ismerjék meg, hogy segítségük hatékonyabb lehessen. Nyilvánvaló mindenki számára, hogy a feladatokat
nem lehet teljes egészében a lelkészekre terhelni, nagyon
sok olyan munkaterület van, amit a gyülekezeti tagoknak
kell és lehet elvégezni. A tanfolyam szervezıje, D. Szebik
Imre nyugalmazott püspök szerint nem vágyálom az, ami
egy németországi város evangélikus gyülekezetében már
valóság: az 1400-as lélekszámú egyházközség 600 aktív
tagjából 200 fı képzett gyülekezeti munkatárs!
Az elsı „tanfolyam” hívó szavára több mint 80 testvér érkezett az ország minden pontjáról, még Aradról is jött egy
kisebb csoport. Fıként gyerekmunkások, kántorok, presbiterek, pénztárosok voltak a résztvevık, de voltak olyanok
is, akik nem látnak el tisztséget jelenleg, de érdeklıdnek a
lelkigondozás iránt. A piliscsabai Béthel Missziói Központ
adott helyet a rendezvénynek, a csendes környezet, a friss
hegyi levegı és a kényelmes szállás ideális keretet adott
ahhoz, hogy minden zavaró körülménytıl távol, csak a
mondanivalóra koncentrálhassanak a résztvevık.
D. Szebik Imre, Pintér Károly, Hafenscher Károly, Szeverényi János, Ittzés István és Korányi András elıadásaiból kaphatott csipetnyi kóstolót a hallgatóság az Ó- és
Újszövetségbıl, egyháztörténetbıl, a reformációról, az

ökuménérıl stb. Mihályi Zoltánné, az országos iroda oktatási osztályának vezetıje az egyházi iskolákról, míg Mesterházy Balázs informatikus az internet adta lehetıségekrıl
tartott elıadást, Kendeh K. Péter pedig a Luther Kiadó tevékenységével ismertette meg a hallgatóságot. A szőkös
idıkeret miatt nem annyira az elméletre, mind inkább a
gyakorlatra helyezte a hangsúlyt Percze Sándor és Takács
Eszter lelkészházaspár, akik a gyülekezeti tagok által is végezhetı lelkigondozás módszereit és jelentıségét villantották fel a résztvevıknek, míg egy rövid, de emlékezetes
alkalmon Jánosa Attila is szolgált a tanfolyamon. A tervek
szerint a márciusi együttlét alatt elıadást tart még Jeszenszky Zita is, aki az egyház diakóniai munkáját irányítja,
és sor kerül egy „vizsgára” is, mikor az összes, addig meghívott lelkész közül mindenki választhat egyvalakit, akivel
elbeszélgethet arról, miért is érzi fontosnak a gyülekezeti
munkát.
Nyilvánvaló, hogy a sok kiváló elıadó, sok átadott információ és nagyszerő elıadás mellett sem törekedhet senki
arra, hogy teljes körő ismereteket szerezzen, de a kezdeményezés célja nem is ez, hanem az, hogy a lelkészeket
segítı, a gyülekezet, az evangélikus egyház, végsı soron
Isten ügyét szívén viselı munkatársakat képezzen. Emellett az alkalom arra is lehetıséget ad, hogy az ország minden részérıl összesereglett testvérek megismerhessék
egymást, szorosabb testvéri és baráti kapcsolatok alakulhassanak ki, így erısítvén egymást és önmagunkat is. Így
ajánlható a részvétel mindenkinek, akik már régebben tevékeny résztvevıi és segítıi egyházközségünknek, de
azoknak is, akik még csak most gondolkodnak azon, hogy
többet szeretnének tenni. Fontos azonban elmondani, hogy
a jelentkezést csak lelkészi ajánlóval fogadják el, tehát aki
tervezi, hogy a novemberben reménység szerint újra induló
tanfolyamon szeretne részt venni, az idıben vegye fel a
kapcsolatot lelkészével, hogy lehetıségekrıl tájékozódjon.

Minden kedves olvasónknak áldo húsvéti ünnepeket kívánunk!

GYİRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Forrás

TÁBORAINK
Zenei tábor!

Az evangélikus egyház idén a pápai református egyházmegyével közösen szervezi meg a zenei tábort. Július 7–
12 között Gyırben, a Péterfy Sándor Oktatási
Központban.
Nagyszerő lehetıség kezdıknek és haladóknak, szólistáknak és zenekaroknak, hogy egy hét alatt sokat zenéljen,
tanuljon, gyakoroljon, énekeljen, jó közösségben legyen.
A következı tárgyakra lehet jelentkezni: akusztikus gitár,
szólógitár, basszusgitár, zongora, dob, ütıs hangszerek,
ének, elektronikus zeneszerkesztés. Ezek mellett természetesen tanulunk zeneelméletet, kórusban énekelünk és tartunk zenekari gyakorlatokat,
amelyek során mindenkinek lehetısége nyílik improvizációt is
bemutatni.
További információ található gyülekezeti honlapunkon: http://gyor.lutheran.hu
Várunk minden zenélni, énekelni szeretı fiatalt.

Szabadhegyi táborok

► Június 23 – június 28. Gyülekezeti, balatoni gyermektábor, a tavalyi veszprémi tábor folytatásaként.
► Június 30 – július 4. Napközis gyermektábor 9–13
éveseknek a szabadhegyi imaházban.
► Július 7 – július 11. Napközis gyermekfelügyelet
3–8 éveseknek a tavalyi hét folytatásaként a szabadhegyi imaházban.
► Augusztus 11–15. Angol nyelvő gyülekezeti tábor a
szabadhegyi imaházban. A részvétel feltétele: társalgási szintő angolnyelv-ismeret.
Bıvebb információ Berényi Rudolfné Mesterházy Zsuzsanna lelkésztıl kérhetı (tel.: 410-271).

Családos tábor

Az idei évben szeretnénk elindítani egy úgynevezett családos tábort, ahova gyülekezetünk
tagjait családjukkal együtt várjuk. Reméljük,
hogy ez a más gyülekezetekben jól mőködı és
nagy népszerőségnek örvendı tábor kedvelt és
kedves nyári alkalmunkká válik.
Elsı alkalommal egy rövidebb idıszakra, pihenésre hívogatunk 2008. augusztus 7–10. A
tábor önköltséges, a többi részlet pedig (helyszín, jelentkezési határidı, stb) megtalálható a
gyülekezeti honlapon: http://gyor.lutheran.hu, illetve a lelkészi hivatalokban kaphatunk róluk felvilágosítást.
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Szélrózsa

„A Szélrózsa a Magyarországi Evangélikus Egyház ifjúsági munkájának legnagyobb, kétévente megrendezett
eseménye, amely fiatalok széles rétegét kívánja és tudja
megszólítani.
2008-ban július 16. és 20. között Kıszegen kerül megrendezésre. Ez a találkozó is – a korábbiakhoz hasonlóan
– fesztiváljellegő, különféle programok tömegét kínálja. A
rendezvényre elsısorban a fiatalokat és a fiatalokkal foglalkozó vezetıket várjuk, de
gondoltunk a gyermekekkel
érkezı családokra, és bízunk benne, hogy egyházunk minden tagja korra való
tekintet nélkül talál magának
programot, és kihasználja a
testvérekkel való találkozás
lehetıségét.” További információ:
http://myluther.hu/szelrozsa/informations

Konfirmanduskirándulás

Hagyományainkhoz híven az idei évben is
kirándulni hívjuk és várjuk konfirmandusainkat, lehetıség szerint családjaikkal együtt.
A kirándulásra április 19-én, szombaton
kerül sor, úti célunk Vének lesz. A kirándulás közben lehetıség nyílik játékra, focira, ismerkedésre.
A túra további részleteirıl levélben értesítjük az érintetteket, illetve információt találhatnak
gyülekezeti
honlapunkon:
http://gyor.lutheran.hu
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Istentisztelet vasárnaponként
Öregtemplom – 8:30, 10:00
Nádorváros – 8:30, 10:00, téli idıszámítás szerint 17:00,
nyári idıszámítás szerint 18:00
Bibliaóra
Öregtemplom, lelkészi hivatal – minden csütörtök, 18:00
(télen 17:00)
Nádorváros, lelkészi hivatal – minden kedd, 9:30
Nádorváros – a hónap elsı keddjén 18:00 alianz bibliaóra
Nyugdíjaskör
Nádorváros, gyülekezeti terem – minden csütörtök, 10:00
Kékkereszt
Nádorváros, gyülekezeti terem – kéthetente péntek, 17:00
Énekkar
Nádorváros, gyülekezeti terem – minden szerda, 18:00
Fiatal felnıttek teaháza
Nádorváros, gyülekezeti terem – minden péntek, 17:00.
Egy csésze forró tea mellett...
Játszóház kicsiknek
Nádorváros, gyülekezeti terem – minden péntek 10:00

Forrás

Színjátszókör gimnazistáknak
Nádorváros, gyülekezeti terem – minden péntek, 14:30
Bárka
Nádorváros, gyülekezeti terem – kéthavonta szombaton
egész napos alkalom mozgássérülteknek
Baba-mama kör
Szabadhegyi imaház (József Attila u. 26.) – minden csütörtök, 9:30
Ovisóra
Szabadhegyi imaház (József Attila u. 26.) – január 11-tıl
kéthetente pénteken, 17:00
Március 19. Ima Magyarországért, irodalmi mősor, 18:00
– Öregtemplom
Március 23. Húsvét, konfirmandus-istentisztelet, 18:00 –
nádorvárosi templom
Március 27. Asztali beszélgetések, 18:00 – a fıiskola
Liszt Ferenc utcai nagy elıadótermében. Meghívott vendégünk Lányi András és Béres Tamás
Április 13. Gyermek-istentisztelet, 15:30 – Öregtemplom
Április 27. Konfirmandus-istentisztelet, 16:00 – Gyırújfalu

Ünnepi istentiszteleti rend

Öregtemplom

16 V

8:30

10:00

JA

JA*

20 CS

CsFZs*
iskolai

MÁRCIUS

21 P

IJ*

22 SZ

17:00

Újtemplom

Szabadhegy

Gyırújfalu

8:30

10:00

17:00

16:00

10:00

BMZs*

BMZs

JA

BMZs

OZ

OZ*

Baba

JA*

BMZs*
17:00

CsFZs*

IJ*
CsJ*

BMZs* CsFZs*

JA

OZ

23 V CsJ*

IJ*

JA*
05:30

OZ*

OZ*

24 H

JA*

JA*

JA*

IJ*

IJ*

30 V

CsJ

CsJ*

OZ
BMZs*
15:30
idısek

BMZs
16:00
konf it.

BMZs

A csillaggal (*) megjelölt alkalmak úrvacsorás istentiszteletek.

JA*
BMZS*

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

15:00

15:00

16:00

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
CsJ*

OZ*

JA*

OZ*

CsJ*
OZ
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: Újsziget-rota Sárvár nyomda
Lapunk ingyenes, adományokat köszönettel elfogadunk!

