
kozat megfogalmazása előtt — kezdettől 

fogva eldöntötte és atyai szándéka szerint 

el is készítette embergyermekei számára, 

számunkra a boldogság teljességét az 

üdvösségben. Jézus Krisztusban, az em-

berré lett Istenben olyan közvetítőt, fő-

gáljuk boldognak szánt életünket, 

hogy megerősítsük a bizalmat, mé-

lyítsük a hitet az üdvösségszerző 

Krisztusban. Megelégedettséggel 

élek-e? Ha felismerem a gondot, a 

hiányt, a szükséget, a tehetetlensé-

gemet — valóban rá hagyatkozom-e a 

mindennapjaimban? Elfogadom-e a 

segítséget és az útmutatást? Boldog-

nak érzem-e magam a vele való kö-

zösségben? Ezt a boldogságot látják-

e mások is? Ha a feltett kérdések 

bármelyikére „nem” a válasz, ne ha-

logassunk rendet tenni a hitünk háza 

táján. Ismételjük át, tanuljuk újra, 

ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz. A 

hitvallásunk az életünk minden zava-

rában emlékeztet arra, hogy kiben és 

mit hiszünk, hogy aki az életet adta, 

az azt csodálatos gazdagságban meg 

is tartja. Szorongásainknál és aggo-

dalmainknál hadd legyen nagyobb a 

sokféle ajándék meglátásának az 

öröme — az egyházunk történetében 

példa nélküli, a teljes Insula 

Lutheranát érintő felújítási támoga-

tás, amiben bátran lássuk meg  Isten 

gondviselő szeretetét. Gondoljunk ar-

ra, ha az utolsó tégla is a helyére kerül, 

és minden elkészül, mindezek fenntar-

tása, működtetése gyülekezetünk fel-

adata lesz. Ezekre pedig akkor leszünk 

képesek, ha Isten iránti hálánk, szere-

tetünk testvéri, áldozatkész közösség-

gé formál bennünket. Ragaszkodjunk 

hitvallásunkhoz, ami emlékeztet ar-

ra, hogyan kaphatjuk vagy hogyan 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Egyházunk születésnapja 
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Forrás  Győri Evangélikus Lap 2014 tavasz 

Győri Evangélikus Hírlevél 

Őalatta éljek örökkévaló igazságban, ártatlanságban és 

boldogságban; amint ő feltámadott a halálból, él és uralkodik  

Zsid 4, 14Mivel tehát nagy főpapunk 

van, aki áthatolt az egeken, Jézus, 

az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallá-

sunkhoz. 

A Thomas Jefferson nevéhez köthető 

Függetlenségi nyilatkozat alapvető em-

beri jognak tekinti a boldogság keresé-

sét, mely boldogság elérése mindig is 

magától értetődő célja volt és lesz em-

beri életünknek. A változó korokban, 

sőt az egyes ember változó életkorában 

a boldogság mást és mást jelent, hi-

szen változik a cél, változnak az eszkö-

zök is. Életünk során jelentősen meg-

változik a tanulási képesség, a teherbí-

rás, a szépség, a jellem. Idővel be kell 

látnunk, hogy a szüntelenül változó kö-

rülmények között a boldogságot a vá-

gyott teljességében már csak a mulan-

dóságunk miatt sem érhetjük el. Életün-

ket végigkíséri a teljesség hiányának 

érzése. Hol kevésbé, hol jobban de 

igaz, hogy a helyzetünkkel nem vagyunk 

megelégedve, és a szükség mértéke 

szerint keresünk és várunk kívülről se-

gítséget. A felkínált segítséget pedig álta-

lában akkor fogadjuk el, ha bízunk a segí-

tőnk őszinte, jobbító szándékában. Bí-

zunk benne, ezért hisszük, hogy képes 

hozzásegíteni célunk eléréséhez, éle-

tünk aktuális zavarának megszünteté-

séhez vagy akár a hőn áhított boldog-

ság, békesség, biztonság megteremté-

séhez. A kérdés természetesen az, hogy 

kiben, miben bízunk, honnan várjuk a 

segítséget. A teremtő Isten — az emberi 

igyekezettel alkotott Függetlenségi nyilat-

papot, segítséget kaptunk, aki áthatolt 

az egeken, aki közénk jött, és mint való-

ságos ember, velünk és értünk szenved-

ve, elénk élte az Isten és ember iránti 

szolgáló szeretetben boldog életet, előt-

tünk járta ki a teljességhez vezető utat. 

A böjti időszak jó alkalom, hogy megvizs-

Hiszem, hogy Jézus 

Krisztus valóságos 

Isten, az Atyától 

öröktől fogva szüle-

tett, és valóságos 

ember is, Szűz Má-

riától született; ne-

kem Uram, aki engem, elveszett és el-

kárhozott embert megváltott minden 

bűntől, a haláltól és az ördögnek hatal-

mából megszabadított és magáévá tett; 

nem arannyal, sem ezüsttel, hanem 

szent és drága vérével, ártatlan szenve-

désével és halálával; hogy egészen az 

övé legyek, az ő országában őalatta 

éljek, néki szolgáljak örökkévaló igaz-

ságban, ártatlanságban és boldogság-

ban; amint ő feltámadott a halálból, él 

és uralkodik mindörökké. 

Részlet Luther Márton Kis kátéjából,  

A második hitágazat  magyarázata 

Győri Evangélikus Egyházközség 
egyházfenntartói járulékának elvárt összege  
minimum 6.000 Ft/év 

A Győri Evangélikus Egyházközség számlaszáma: 10700031-25055203-51100005 

Befizethető személyesen, csekken, átutalással 



 

 

 

 

 

 

 

Szabó János mb. lelkész 

adhatjuk vissza Isten gyermekeinek az 

üdvösséghez méltó tel-

jes örömét. Ragaszkod-

junk a hitvallásunkhoz, 

ami emlékeztet arra, 

hogy akiben bízunk, an-

nak hatalma is van a 

segítésre, ami azonban 

mindig az életünket, 

gondolkodásunkat érintő 

korrekció. Mert amennyi-

re biztos az Atyai szán-

dék, annyira esendő az 

ember. Ragaszkodjunk a hitvallásunk-

hoz, ami emlékeztet arra, hogy bár 

(Folytatás az 1. oldalról) esendőek vagyunk, Jézus szeret bennün-

ket, helyettünk, értünk szenvedett, és 

közbenjáró könyörgéséért 

az Atya Isten is megbocsát. 

És ragaszkodjunk a hitvallá-

sunkhoz nagypéntekre, hús-

vétra készülve, ébredjen 

szívünk öröme, mert a feltá-

madt Krisztus után mi is 

feltámadunk, így az üdvös-

ségben teljes boldogságun-

kon még az elmúlás sem 

vehet erőt. Krisztus ugyanis 

feltámadt, valóban feltá-

madt.  

„Az embert teremtője olyan 

elidegeníthetetlen jogokkal 

ruházta fel, amelyekről le 

nem mondhat, s ezek közé a 

jogok közé tartozik a jog az 

Élethez és a Szabadsághoz, 

valamint a jog a Boldogságra 

való törekvésre.” 

Részlet az Amerikai Egyesült Álla-

mok népének Függetlenségi nyilat-

kozatából 
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Barna bácsi – mert így szólítottuk évtize-

dekig – gyermekéveit a Bakony ölelésé-

ben lévő Súron töltötte. Lelkész édesapja 

váratlan, korai halála után a család élete 

gyökeresen megváltozott. A soproni Líce-

umban töltött idő után, a győri bencés 

gimnáziumban érettségizett.  

Ezután, ahogyan ő ír visszaemlékezései-

ben, „édesanyám könnyek között fogadta 

jelentkezésemet a Teológiára.” Nehéz 

idők voltak.  

A teológia elvégzése után négyüket, As-

bóth Lászlót, Ittzés Gábort, Magassy  

Sándort avatta lelkésszé Vető Lajos püs-

pök Celldömölkön 1955 júniusában. 

Bakonycsernye, Pápa segédlelkészi szol-

gálata után Bácsi Sándor, akkori püspök 

helyettes hívta maga mellé Győrbe. 1956 

júniusában kezdődött szolgálata, mely 

1999-ig, nyugdíjba vonulásáig tartott. 43 

éven át volt a győriek és Győr környéki 

falvak hűséges pásztora. Gyűjtötte – 

mert ennek nagy mestere volt – az evan-

gélikus híveket a templom köré. Nyári 

melegben, őszi esőben, téli hidegben 

fáradhatatlanul rótta kerékpárjával a 

város és falvak rögös útjait. Gyermekeket 

vitt kirándulni a Bakonyba, ifjúságot tábo-

roztatni. Gyermekeink a „kis” szilveszte-

rekre örömmel gondolnak vissza.  

Szeretettel beszélgetett a házasulandókkal 

és a kórházi ágyon fekvőkkel, a vigasztalás 

igéjével közeledett a koporsó mellett állók-

hoz, szívesen szolgált a bibliaórai közösség-

ben is. 

Lelkesen hallgatta az egyházi muzsikát, há-

lásan vette énekkarunk szolgálatait isten-

tiszteleten és szeretetvendégségen. Úttörője 

volt az 1982-ben megjelent énekesköny-

vünk — új és ismeretlen gyülekezeti énekek 

— tanításának. 

Nyugdíjazása után is vállalt egy-egy szolgála-

tot, amíg egészsége engedte. Élete utolsó-

éveit szeretetházunkban töltötte. 

2013. május 18-án,pünkösd előtti szomba-

ton vettünk Barna bácsitól végső búcsút. 

Nádorvárosi templomunkban a gyászisten-

tiszteleten Ittzés János nyugalmazott püs-

pök hirdette a vigasztalás igéjét, Keveházi 

László nyugdíjas lelkész a barátok nevében 

emlékezett az előre ment lelkésztársra, ba-

rátra. 

Hamvait a súri temetőben helyezték el a 

család és a gyülekezet tagjai részvételével, 

ahol Szarka István esperes volt a szolgáló 

lelkész. 

Tisztelettel emlékezem a majd 30 évnyi szol-

gálatra, amit Barna bácsi mellett végeztem. 

„Isten ölébe hajtjuk le fejünket, és megpihenünk a hosszú harc után…” 

Kovács Péterné 

nádorvárosi kántor 

Győrújfalui „Erős Vár” Egyházi Alapítvány 
Az alapítvány célja: A győrújfalui ifjúság erkölcsi, szellemi felemelkedése, az időskorú-
ak anyagi és erkölcsi támogatása érdekében az egyház tudatformáló nevelő, közös-
ségszervező munkájának segítése. Az evangélikus hitélet ápolása érdekében a 
győrújfalui leányegyház tulajdonában és kezelésében lévő ingatlanok fenntartása. A 
hagyományőrzés keretében tárgyi emlékek gyűjtése, szellemi, kulturális értékek meg-
őrzése, ápolása. 

Győrújfalui „Erős Vár” Egyházi Alapítvány adószáma:  

18987588-1-08 

Az egyéni felajánlásokat is köszönettel fogadjuk. 

Bankszámlaszám: 58600300-11156143 facebook.com/gyorujfalu.apartman 

http://gyorujfaluapartman.com/ 
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Sokrétű programmal vártuk városszerte az érdeklődőket 
február 16-án 10 és 16 óra között. "Angliából indult el az a 

kezdeményezés, mely Valentin-nap környékén minden évben 

egy hétig a házasság fontosságára irányítja az emberek figyel-

mét. Magyarországon a programot a Magyar Evangéliumi Szö-

vetség (Aliansz) és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus 

Tanácsa honosította meg 2008-ban. A megvalósításhoz egy 

szervezőbizottság állt össze. Látásunk szerint a házasság Is-

ten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára. 

A házasságban a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli 

szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik 

rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy 

férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy 

egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész 

életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonsá-

gos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál 

Házasság hete 2014 

életük minden más területén is. 

A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, 

mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások 

eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá 

a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi 

kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség kör-

nyezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti 

életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság min-

dennapi valóságáról, örömeiről és feszültségei-

ről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a há-

zasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás 

reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata 

válságban van, illetve valamilyen ok miatt megsza-

kadt." (forrás:www.hazassaghete.hu) 

2015 februárjában szeretnénk újra megvalósítani az egy 

hetes programsorozatot, sokak épülésére. 

J ó t é k o n y s á g i  h a n g v e r s e n y  

a z  i d é n  7 0  é v e  f e l s z e n t e l t  n á d o r v á r o s i  t e m p l o m   

k a z e t t a s o r á n a k  ú j r a f e s t é s é r e  

az evangélikus Öregtemplomban (Győr, Petőfi tér 2) 2014. április 16-án, szerdán 18 órakor  

J .S.Bach Die Kunst der Fuge I-IV BWV 1080 

G.B.Pergolesi:  Stabat Mater 
Közreműködnek: Magyar Klarinét Együttes  

Szabó-Rajczi Katalin, Szubin Patrik, Solecki Szilárd  

Baross Loretta szoprán, Rózsa Gábor csembaló, Hipp Judit alt 

a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézet hallgatói 

Művészeti vezető: Szabó András  

A belépés díjtalan. Adományokat a meghirdetett célra köszönettel elfogadunk a koncert 

utáni hetekben is. 

Ünnepi istentiszteleti rend 

K o n f i r m á c i ó i  I s t e n t i s z t e l e t e k :  Nádorvárosi templom — június 1. 10:00 óra  

       Öregtemplom — június 9. 10:00 óra 

http://www.hazassaghete.hu/


A magyar állam nagy összegű támogatást nyújt a 

Magyarországi Evangélikus Egyháznak. Bruttó 5 milliárd 

forint értékben, amiből 300 millió Ft-ot kapott a Budapest 

Deák Téri Gyülekezet, a többi a Győri Evangélikus Egyház-

község felújítási és bővítési munkáira fordítható. Ebből való-

sulhat meg az Öregtemplom, a Konvent elöregedett épüle-

tének felújítása, lelkészi hivatal, lelkigondozói helyiség, 

cserkészotthon létrehozása. A Konvent egy része átalakul 

kollégiummá és 50 fő befogadására alkalmas résszel bővül-

het a Szeretetházunk is. Az iskolánk új tornateremmel, diák-

istentiszteletek tartására alkalmas helyiséggel várhatja 

majd a diákokat. Az eddig szétszórtan működő óvodai cso-

portok egy helyen, szép és modern környezettel várják majd 

az óvodásokat. A Kossuth utca 16 szám alatti romos ingat-

lanunk felújítását is ebből kell megoldani. Ott két parókusi 

lelkészlakás lesz, és az épületkomplexum napi fenntartásá-

hoz szükséges alkalmazottak lesznek elhelyezve a tervek 

szerint. 

A 4,7 miliárd forint – első hallásra - óriási számnak 

tűnhet, de ha figyelembe vesszük, hogy ez bruttó összeg, 

akkor máris 27%-kal kevesebb, azaz 3,7 milliárd Ft. Ha arra 

is figyelünk, hogy ekkora beruházásnál, ilyen mértékű fele-

lősségvállalás esetében nem lehet zökkenőmentesen végig-

vinni ezt a munkát másképp, csak ha profikat alkalmazunk, 

ami nem kerül kevésbe, akkor megint jelentősen kisebbé 

válik a kimondottan építkezésre fehasználható összeg. No 

és ha tekintettel vagyunk arra is, hogy mekkora léptékű 

terveket szeretnénk megvalósítani, akkor gyorsan rá kell 

jönnünk, hogy itt minden forintnak meglesz a helye, és 

nincs lehetőség felesleges kiadásokra. 

Sőt! Veszedelme is van a nagy számok emlegetésé-

nek. Hiszen az építkezés kapcsán számos bérlőnk nem is 

várva meg a munkák kezdetét, már elköltözött, jelentős 

összeggel csökkentve ezzel az egyházközség napi működés-

re fordítható — amúgy is szűkös — bevételeit. 

Számos testvérünkben pedig ébredhet az a benyo-

más, hogy ha az egyházközség ilyen összegű segítséget 

kapott, akkor nincs szükség tovább az egyházfenntartói 

járulék befizetésére, hiszen az úgyis elenyésző ezekhez az 

emlegetett milliárdos számokhoz képest. Nem így van, mert 

az államtól kapott összegből semmi nem fordítható a műkö-

dési költségek fedezésére. Egyetlen forint sem! Minden 

fillérről tételesen el kell számolni, minden forintról meg kell 

tudni mutatni, hogy egész konkrétan hova lett beépítve. 

Ez év március 3-án megérkezett a projekt számlájá-

ra a támogatás első üteme, amely arra lesz elég, hogy meg-

szervezzük belőle azt a szakmai csapatot, akik a beruhá-

zást pályáztatják, megtervezik, levezénylik, minőségét el-

lenőrzik, ügyelnek a törvényességre és az pénzügyi szabá-

lyok betartására. Ebből még szemmel látható változás nem 

lesz tapasztalható, de ezzel teremtjük meg annak alapjait, 

hogy az előttünk álló 4 évben minden jó rendben történjék, 

és a tervek szerinti átadásra 2017. október 31-én, a refor-

máció 500. évforfulóján ünepélyes keretek között sor ke-

rülhessen.  

A második ütem (de az első, amely igazán látható 

változással jár) a terveink szerint 2014 tavaszán kerül sor-

ra. Lebontásra kerülnek a Szeretetház és Konvent közti 

garázsépületek, a Dimenzió mérnökiroda épülete, a régi 

gyülekezeti terem épülete, ahol most óvoda van. Várható 

tehát, hogy nemsokára a garázsokból ki kell pakolni, mert 

a munkák az ottani bontással kezdődnek. Erről, amint 

konkrét időpontot tudunk (ami a következő támogatási 

részlet megérkeztétől függ), azonnal továbbítjuk az érintett 

testvérek felé.  

Az udvarunk a munkák kezdetével felvonulási terü-

letté válik. Az óvodásaink nem tudják azt használni. Az ön-

kormányzat segítségét kértük, hogy amíg ez a helyzet fenn-

áll, a zsinagóga melletti liget bekerítése után ezt a területet 

használhassuk kinti játékra. Erre engedélyt is kaptunk, 

amiért ezúton köszönetet mondunk egyházközségünk ne-

vében. 

A továbbiakra vonatkozólag igyekszünk 

háttérinformációkkal ellátni a testvéreket, de ha bárkiben 

kérdés merül fel, addig is keresse ez ügyben a lelkészi hi-

vatalt (tel: 06 96 524 708), az igazgató lelkészt (Jánosa 

Attila tel: 06 20 824 4618) vagy gyülekezetünk felügyelőjét 

(dr. Galli Csaba tel: 06 30 543 0921). 

A munkák miatt óhatatlanul előforduló kényelmet-

lenségért előre is türelmüket és megértésüket kérjük. 

Isten áldása kísérje minden munkánkat! Történjék 

ez a megújulás az Isten dicsőségére és embertársaink ja-

vára! Kísérje a falak és épületek megújulását belső, lelki 

megújulás is! 

Erős vár a mi Istenünk! 

Dr. Galli Csaba felügyelő Jánosa Attila ig. lelkész 
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Információk a „Győri Nagyprojektről“ 

Lelkészi Hivatal 
Köszönjük a munkádat, kedves Erika! 

A Győri Evangélikus 

E g y h á z k ö z s é g 

lelkészi hivatala 

mindig is olyan 

pontja volt az Insula 

L u t h e r a n a 

épületének, ahol 

sokan fordultak meg azzal a céllal, 

hogy a „hivatalos“ egyházközséggel 

találkozzanak.  

Ez az a hely, ahol az érkező 

találkozik az egyházközség arcával. Ez 

az arc pedig több mint három éven 

keresztül Varga Józsefné Simon Erika 

volt. Ha a lelkészi hivatalra gondolunk, 

mi más jutna eszünkbe, mint az ő 

kedves mosolya, szolgálatkészsége, 

sietős igyekezete, amellyel segíteni 

akar, intézi, amit éppen sürgősen kell. 

A munkáját mindig szolgálatnak 

tekintette. Nem számított, hogy 

meddig tart a munkaidő, csak az, hogy 

végezni kell a sürgős feladattal. Mindig 

tudta, hogy adott helyzetben kinek kell 

szólni, kit kell felhívni. Ha kellett, 

adminisztrációt végzett, ha kellett, 

pénzügyeket intézett, szaladt a 

b a n k b a ,  s z á m o l t ,  t e l e f o n á l t , 

megrendelt, leveleket írt és küldött, 

kapcsolatot tartott püspökséggel, 

hivatalokkal, országos egyházzal, 

hitoktatókkal, intézményvezetőkkel, 

lelkészekkel és még rajtuk kívül az 

egyházközség megszámlálhatatlanul 

sok partnerével. Ha kellett, akkor 

titkárnő volt, ha kellett, adminisztrátor, 

ha kellett, pénzügyes, ha kellett 

protokollszakember, a közösség 

háziasszonya, máskor meg kedves 
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ember, boldog nagymama, akivel jó 

szóba állni.  

Négy, majd hat órában 

foglalkoztatta őt az egyházközség, de 

sokszor este 8-kor még mindig benn 

volt a hivatalban, mert sürgős dolga 

volt, amit nem lehetett másnapra 

halasztani. De nem csak szakmai 

munkájával, hanem kedves és 

jóindulatú személyiségével is sokat 

tett az itt eltöltött évek alatt 

egyházközségünkért.  

De Erika kedvességével és 

mosolyával nagyon jól tudta kezelni 

az érkező embereket és a lelkész 

kollégákat is. Sokszor biztatott, 

másokor az esetleges indulatokat 

csitította, az itt ott felmerülő 

pletykáknak gátat szabott úgy ahogy 

ebben a beosztásban kell. Röviden úgy 

is mondhatjuk: szolgált. Szolgált nem 

csak embereknek, közösségnek, 

hanem rajtuk keresztül Istennek. 

Kedves Erika! Köszönjük! 

Egyházközségünk, lelkész kollégáim és 

gyülekezetünk tagjai nevében is 

köszönjük a munkádat, a köztünk 

végzett szolgálatot, a hozzánk való 

türelmet. Sokáig hiányozni fogsz még 

nekünk innen a lelkészi hivatalból, de 

megértjük, hogy szeretnél most már 

több időt fordítani a családra, 

unokákra. Kívánjuk, hogy Isten áldjon 

meg, éltessen sokáig szeretetben, 

békességben, egészségben! Adjon 

neked még sok-sok örömöt családod 

körében és itt a mi közösségünkben, 

a Győri Evangélikus Egyházközségben! 

Mert  gyülekezetben végzendő 

szolgálatodra továbbra is számítunk 

Isten adjon még mosolygós kedvet, 

sok erőt és egészséget! 

Jánosa Attila igazgató lelkész 

Szeretettel köszöntjük új munkatársainkat, Isten áldását kérjük munkájukra! 

Németh Lajosné Ilike 

1953. február 24-

én Körmenden 

születtem, Vönöc-

kön nevelkedtem 

szüleim egyetlen gyermekeként, ké-

sőbb a család Csöngére költözött. 

Középiskolai tanulmányaimat Szom-

bathelyen a Rudas László Közgazda-

sági Szakközépiskolában folytattam, 

ott érettségiztem. 1972-ben férjhez 

mentem, férjem Németh Lajos,  Csön-

géről származik szintén evangélikus 

családból. 1973-tól Győrben élünk, 3 

gyermeket neveltünk fel.  5 

kisunokának örülünk, májusra várjuk a 

6. unokánk érkezését. Végig pénzügyi 

területen dolgoztam, 1985-ben mér-

legképes könyvelői képesítést szerez-

tem, az MKB Banktól mentem nyugdíj-

ba 2011 decemberében. 2013. július 

1-jén kezdtem munkámat az egyház-

község lelkészi hivatalában. Nyugdí-

jasként 4 órában dolgozom délutá-

nonként  immár 8. hónapja. Munká-

mat nagyon szeretem, igyekszem 

megfelelni az elvárásoknak. Örömmel 

tölt el, hogy az egyházközségnél dol-

gozhatok. 

Győrben szület-

tem 1987. janu-

ár 26-án. Bá-

tyámmal, Zoltán-

nal nevelkedtem 

Szabadhegyen az Isaszeg utcában, 

ahol most is élünk. A József Attila Ált. 

Iskolában 4 évig tanultam, akkortájt 

a jelenlegi szabadhegyi imaház épü-

letében ebédeltünk, az udvaron ját-

szottunk, majd onnan visszamen-

tünk az iskola épületébe tanulni. Az 

5. osztálytól a Kodály Zoltán Ált. Iskolá-

ban folytattam tanulmányaimat, majd 

a Baross Gábor Közg. Szakközépisko-

lában  érettségiztem, az 5.évet is ott 

jártam, pénzügyi és számviteli ügyinté-

ző lettem. A következő 5 évben a SZE-

n tanultam gazdálkodási és menedzs-

ment , majd regionális és környezeti 

gazdaságtan szakokon. Az egyetemet 

befejezve egy bankban asszisztens-

ként dolgoztam. 

Kisgyermekkorom óta a győri gyüleke-

zethez tartozom.  A Nnádorvárosi 

evangélikus templomban keresztel-

tek, 2000-ben  konfirmálkodtam 

Ittzés Gábor bácsinál. Előtte Bödecs 

Barnabás bácsi tanította az iskolai 

hittant. Szüleim is evangélikusok, 

nagyapáim presbiterek voltak Vas 

megyében. Nagy örömmel kezdem 

munkámat a gyülekezet pénztárában 

azzal a reménnyel, hogy sokáig fogunk 

együtt dolgozni a gyülekezet épülése 

érdekében. 

 

Henye Ildikó 

  Öregtemplomi Központi Lelkészi Hivatal 
 

Hivatali idő 

Hétfőtől — csütörtökig: 8 — 16 óráig 

Pénteken: 8 — 15 óráig 

Nádorvárosi Lelkészi Hivatal — Ügyelet kedd, 9:00—10:30 

cím: 9025 Győr, Petőfi tér 2. 

 telefon 96/524-532,  96/524-708 

 fax:  96/524-709 

 mobil: 20/824-8101 ( 

cím: 9024 Győr, Liezen-Mayer u. 41. Telefon: 06-20/416-3501 

Szabadhegyi Imaház 

cím: 9028 Győr, József A. u. 26. . telefon: 96/410-271 



 

Torkos András Evangélikus Egyházi Művelődési Alapítvány  
9025 Győr, Petőfi tér 2.   

Adószáma: 19112099-1-8 
Az alapítvány célja tehetséges diákok támogatása. Arra törekszünk, hogy diákjainkat igényes környezetben, 
gazdag kínálattal ne csak oktathassuk, hanem nevelhessük is.  

Amennyiben egyetért céljainkkal,  támogató adományát köszönettel fogadjuk az alapítvány számlaszámára. 

11702036-20710983  

6 

Egyháztörténeti jelentőségűnek nevez-

te dr. Seppo Häkkinen püspök azt az 

alkalmat, amelyen sor került a Nyugati 

(Dunántúli) Egyházkerület és a finn 

Mikkeli Egyházkerület közötti testvér-

kapcsolati szerződés aláírására. A nagy-

szabású eseménynek a győri Öregtemp-

lom adott helyet február 16-án, hetve-

ned vasárnapján. 

Az úrvacsorás istentiszteleten Seppo 

Häkkinen, mikkeli püspök hirdette Isten 

igéjét, tolmácsként Baranyay Csaba kő-

szegi lelkész működött közre. A liturgiá-

ban Szemerei János püspök mellett a 

helyi közösség lelkészei, Jánosa Attila és 

Berényiné Mesterházy Zsuzsa vettek 

részt. Énekével emelte az ünnep fényét 

a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási 

Központ tanári kórusa és gyermekkara. 

„Isten jósága ebben a világban a leg-

nagyobb igazságtalanságban valósult 

meg: amikor a bűntelen Jézust megfe-

szítették” – emelte ki a szőlőmunkások 

példázata (Mt 20,1—16) alapján tartott 

prédikációjában Seppo Häkkinen. Majd 

hozzátette: a mai aláírás jelentősége, 

célja az, hogy Isten jóságáról tegyünk 

bizonyságot, a magunk helyén. Ebben 

segíthetjük leginkább egymást. 

Az istentiszteletet követően Mészáros 

Tamás, a Nyugati (Dunántúli) Egyházke-

rület felügyelője köszöntötte a megjelen-

teket, majd felvillantotta a megállapo-

dáshoz vezető folyamat egyes állomása-

it. Utalt rá, hogy a finn—magyar kötődé-

sek egyházunkban több évtizedes hagyo-

mánnyal rendelkeznek. Elmondta azt is, 

hogy egyházunkban eddig egyedül a nyu-

gati kerületnek nem volt ilyen testvérke-

rületi kapcsolata. A mikkeli kerülettel 

való szoros kapcsolat felvételét egyéb-

ként megelőzte és előkészítette az ottani 

gyülekezettel, illetve egyházmegyével 

való partneri viszony létrehozása. 

Seppo Häkkinen köszöntő beszédében 

elmondta: ettől az együttműködéstől 

elsősorban a lelki kapcsolat erősödését 

várja, másrészt a gyakorlati területen 

való közös munkát. 

A megállapodás aláírásának ünnepé-

lyes percei után Fekete Dávid alpolgár-

mester tolmácsolta jókívánságait Győr 

Megyei Jogú Város képviseletében. 

A február 16-án megkötött testvérkerü-

leti megállapodás – melyet finn részről 

Seppo Häkkinen mikkeli püspök, magyar 

részről Szemerei János, a Nyugati 

(Dunántúli) Egyházkerület püspöke írt 

alá – négy évre szól. 2018-ban a két 

kerület képviselői értékelik a megvaló-

sult együttműködést, és sor kerülhet a 

szerződés meghosszabbítására. 

Adámi Mária püspöki asszisztens 

Forrás: Evangélikus Élet 

Testvérkapcsolati megállapodást kötött a Nyugati (Dunántúli)  

és a finn Mikkeli Egyházkerület 

Idézet a most megkötött megál-

lapodás szövegéből: 

„A testvérkapcsolat alapja a 

feltámadott Krisztusba vetett 

közös hitünk, a reformáció luthe-

ri öröksége és a két egyház kö-

zött nagy múltra visszatekintő 

testvéri viszony. 

A testvéregyházkerületi kapcso-

lat célja a testvéri közösség meg-

élése az egyházi szolgálat külön-

böző területein.  

A kerületi szintű kapcsolattar-

tás különösen is az alábbi módo-

kon valósul meg: 

•az egymásért való imádság 

•a kölcsönös tájékoztatás 

•tapasztalatcsere a munkatár-

sak, elsősorban is a lelkészi szol-

gálatot érintő kérdésekben, mun-

katársak továbbképzése 

Egyházmegyei és gyülekezeti 

szinten folytatjuk a Vasi és a 

Mikkeli Egyházmegye, valamint 

az egyes gyülekezeteink között 

kialakult testvérkapcsolatokat. 

Ezekért az egyházmegyék és 

egyházközségek vezetői felelnek. 

A gyülekezeti tagok és gyülekeze-

ti munkatársak tapasztalatcseré-

je rendszerint kölcsönös látoga-

tásokon, új munkamódszerek 

elsajátításán keresztül valósul 

meg, különös tekintettel az ifjú-

sági és a zenei munka területére, 

valamint a konfirmációi oktatás-

ra nézve. 

Bátorítjuk a két egyházkerület 

területén működő egyházi iskolá-

kat és intézményeket, hogy ke-

ressék a szakmai kapcsolat, az 

egymástól való tanulás lehetősé-

geit. 

A testvérkapcsolat koordinálá-

sában számítunk a magyar–finn 

kapcsolattartásban járatos lelké-

szeink, intézményeink, valamint 

egyházaink külügyi szolgálatát 

végző hivatalainak segítségére 

és támogatására.” 



A Luther-rózsa (németül Lutherrose) eredetileg Luther Már-

ton személyes jele volt. Egy történet szerint felesége, Bóra 

Katalin hímezte neki meglepetésként. Vitairatait, okmányait 

és leveleit Luther ezzel hitelesítette. Az eredeti rózsa valami-

vel egyszerűbb volt a mai Luther-rózsánál. Egy ötszirmú rózsa 

közepén szív volt látható, abban egy kereszt, és köriratként: 

VIVIT (latinul: él, Krisztus feltámadására utalva). A ma is is-

mert változat ennek az alapján készült 1530-ban. János Fri-

gyes választófejedelem pecsétgyűrűt szándékozott ajándékoz-

ni Luther Mártonnak. Spengler Lázár városi jegyzőt bízta meg 

a gyűrű elkészíttetésével. Luther Spenglerhez intézett levelé-

ben a gyűrűvel kapcsolatos elgondolásáról ezt írta: 

„Minthogy tudni szeretnétek, hogy pecsétem jól sikerült-e, 

elmondom, milyen gondolatokat akartam pecsétnyomómon, 

teológiám ismertetőjegyén, megmintázni. Benne kellett lennie 

elsősorban a keresztnek: Fekete kereszt a szívben, amelynek 

természetes színűnek (piros szív) kellene lennie, hogy állan-

dóan emlékeztessen a Megfeszítettbe vetett hit boldogító 

hatalmára, mert akkor leszünk igaz emberek, ha szívből hi-

szünk. Ez a kereszt fekete ugyan, megöl és fájdalmat okoz, de 

meghagyja a szívet eredeti színében, nem semmisíti meg a 

természetet, hanem életben tartja… Az ilyen szív fehér rózsán 

pihen. Azt jelenti ez, hogy a hit örömöt, vigasztalást és békes-

séget terem, tehát viruló fehér rózsákon vezérel bennünket. 

Nem úgy adja a békét és örömöt, mint a világ! Ezért kell fehér-

nek és nem pirosnak lennie a rózsának. Mert a fehér a lelkek 

és az angyalok színe. Ez a rózsa égszínkék mezőben virul, 

mert az ilyen lelki és hitbéli öröm az eljövendő öröm előhírnö-

ke már most a hitben élve és reménységben hordozva. De 

még nem az igazi öröm. Ezt a mezőt aranygyűrű veszi körül. 

Az ilyen boldogság ugyanis örökké tart a mennyben, nincs 

vége, drágább minden örömnél és vagyonnál, ahogyan az 

arany a legnemesebb és legdrágább ásvány.” 

A Luther-rózsa jelentését legrövidebben egy Luther korabeli 

vers foglalja össze: 

„Kinek szívében Krisztus keresztje,  

                  GyereksarokGyereksarokGyereksarok   

Annak tövisek közt is rózsás lesz élete, 

Reá kéklőn mosolyog az ég,  

És Krisztus szeretete aranyozza be életét. 

Rózsákon jár Krisztus híve, 

Ha keresztet hordoz szíve.” 

Egyházunk emblémája azt hirdeti: akkor leszünk igazán 

boldogok, ha szívünkbe fogadjuk a keresztet. Földi éle-

tünk is a rózsa szépségéhez hasonlóan mulandó. De vár 

ránk a mennyei boldogság, amely végtelen, amint a Lu-

ther-rózsát körülfogó gyűrű is a végtelenséget jelképezi. 

 

Kedves gyermekek! 

Ismerjétek meg az evangélikusok egyik legrégebbi jelképének, a Luther-

rózsának a történetét és a benne szereplő jelképek és színek jelentését. 

Színezd ki a leírás alapján! Jó munkát! 

 Evangélikus nevelés 

óvodánkban 
 

Samu, aki most lépett első osztályba, 

egy délután az iskolából hazatérve, a 

kedvenc meséjét,  A kis vakond autóját nézte. Elgondolkodva ült a 

kanapén, és figyelte a már sokszor látott képeket. Majd felkiál-

tott: 

— Anya, képzeld, a kis vakond imádkozott a mesében, hogy le-

gyen egy rózsaszín kisautója. 

— Anya, akkor az kézenfekvő: a kis vakond evangélikus! 

Gyerekszáj 

Lipem-lopom a szőlőt… 
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Szeretettel hívunk és várunk minden 

kedves érdeklődő gyermeket / 6 éves 

kortól 14 éves korig / az idén is megren-

dezésre kerülő nyári nádorvárosi napkö-

zis hittantáborunkba. 

Óvodapedagógus, gyülekezeti munka-

társak felügyelete alatt játékokkal, kirán-

dulással, barkácsolással telnek a napok, 

miközben minden egyes nappal egyre 

bővül a gyermekek ismerete a Bibliáról. 

Egy-egy bibliai személy életén keresztül 

pedig mind jobban megismerik a Biblia 

Istenét, az egy igaz Istent, és hozzánk 

emberekhez lehajló irgalmas szeretetét 

Jézus Krisztusban. Láttatni szeretnénk, 

hogy ez miként lesz egy ember életében, 

akár egy mai ember életében is valóság-

gá.  

A szülők elmondása szerint ezen foglal-

kozások által érzékenyedik a gyermekek 

lelkiismerete, és ezáltal nevelhetőbbé, 

formálhatóbbá válnak a mindennapok-

ban, ez kihat a szüleikkel és társaikkal 

való kapcsolatukra is.  

Az idei nyári tábor témája:  

Eszter könyve 

A tábor időpontja: 

2014. június 30—július 4.  

Az ige így biztat Jézus szavaival: 

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyerme-

keket.” /Mk 10,14/ 

Májusig még bárki bekapcsolódhat a 

nádorvári gyülekezeti teremben folyó 

ovis óra ill. gyerekkör foglalkozásaikba 

is. Istennek hála, szép számmál vesz-

nek részt gyerekek ezeken a foglalkozá-

sokon, és töltenek el egy szép órát Isten 

jelenlétében. Ha neked is van kedved, 

gyere el közénk, szeretettel várunk.  

Tavaszi gyermeknapra is hívjuk a gyer-

mekeket. Időpontja:  

2014. április 18. 8:00-—16:00. 

Részvételi díj 1.000,- Ft/fő. 

Ezen a napon, húsvétra készülődve 

egész napos programmal várjuk a gyer-

mekeket. ebédet is biztosítunk. 

A gyermekkör további időpontjai: má-

jus 2, május 16, május 30, június 13. 

Az ovis óra további időpontjai: április 

11, április 25, május 9, május 23. 

Anyáknapi családi istentisztelet: ápri-

lis 27. Újtemplom 10:00 

Érdeklődni az alkalmakról Mesterházy 

Zsuzsanna lelkésznőnél lehet (20/416-

35-01). Szeretettel hívjuk és várjuk 

mindazokat, akik szívesen jönnek, jön-

nének közénk! További információt 

gyülekezetünk honlapján is találnak. 

Nagypénteki gyermeknap április 18. péntek, 8:00—16:00 

VIII. nádorvárosi napközistábor június 30.—július 4. 

nőttek, közel olyan magasak, mint 

jómagam.  

Pedig mintha tegnap lett volna, hogy 

féléves kisfiammal meghirdettük 

az  alkalmat, és akkor még kéthetente 

csütörtökönként vártuk a kis hemper-

gő, tipegő pajtásokat az édesanyákkal 

együtt. A győri gyülekezetben ez volt 

az első babakörös csoport, és jelentő-

ségét utólag abban is látjuk, hogy 

megalapozta az ovisóra és a gyermek-

kör indulását. Hiszen amikor  babáink 

óvodába mentek, új csoportot indít-

hattunk gyülekezetünkben ovisóra 

néven, majd kis idővel ezután a gyer-

mekkört is meg tudtuk hirdetni a na-

gyobbacskáknak. Óvónő, hitoktatók 

és gyermekmunkások kapcsolódtak 

be a gyülekezeti gyermekmunkába. 

Ma már szép létszámmal tarthatjuk 

egész napos vagy hetes gyermekalkal-

Egy évtizeddel ezelőtt indítottuk útjára 

az evangélikus gyülekezetünkben a ba-

ba—mama kört. Az idő múlását az első 

babakörös fényképek sem hagyják feled-

tetni. A babák, akik a baba—mama kör 

alapító tagjai, ma már felső tagozatos 

diákok a város különböző iskoláiban. 

Lassan konfirmandus korba lépnek. Már 

régen nem kell lehajolni hozzájuk, meg-
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Baba—mama kör 

irány az imaház  

mainkat is. Az idáig vezető út első lépé-

sit 10 éve tettük meg, amikor 2003 

őszén meghívóval kopogtattunk a meg-

keresztelt kicsik szüleinek ajtaján. 

Azóta is hangzik a hívó szó, szeretettel 

hívunk és várunk minden édesanyát  

0—3 éves korú babájával együtt a sza-

badhegyi imaházba ( Győr, József Attila 

út 26 ) hétfő délelőttönként 10 órára, 

hogy együtt énekeljünk, beszélgessünk, 

játsszunk, kézműveskedjünk magunk 

és gyermekeink örömére, és az ige is 

hangozhassék közöttünk Isten dicsősé-

gére. Az elkövetkezendő időszakban 

Körmendi Jánosné ny. pedagógus a 

kézműveskedés  rejtelmeibe vezet be 

bennünket, (pl. Patch-work) valamint 

Bierwarth Linda pedagógus a gyermek 

korai fejlesztéséről vezet beszélgetést. 

Mesterházy Zsuzsanna lelkész 

Dr. Bálint Zoltán és felesége dr. Bálintné 

Kis Beáta Nyíregyházáról érkeznek hoz-

zánk, hogy egy kis ízelítőt adjanak életük-

nek arról a szakaszáról – közel 18 év – 

amelyet Magyarországtól távol, Afrikában 

és Pápua Új-Guineában töltöttek. Zimbab-

wében hat év, Pápuában négy év, Kenyá-

7 év 7 hónap Kenyában 
ban hét év hét hónap és hét nap. Gaz-

dag, hasznos és küzdelmes évek van-

nak a hátuk mögött. Zoltán, a férj. 

mint vízépítő mérnök vállalt munkát 

ezeken a helyeken, segítve a nehéz 

körülmények között élő embereket 

mindennapi gondjaiknak a megoldá-

sában, a víz és élelmiszer biztosításában 

működött közre. Hitből vállalták, amit 

tettek, mert mindig az éhező és szomja-

zó emberekre gondoltak. A feleség, Beá-

ta  végig elkísérte férjét, biztosította a 

nyugodt körülményeket a munkájához, 



A reformáció folyamatos aktualitása adta azt az 

ötletet, hogy olyan emberről szóló könyvet  ajánl-

jak a kedves testvérek figyelmébe, akinek az élete  

példát adhat mindannyiunk számá-

ra. Ordass Lajos püspökünk szolgá-

lata, helytállása ilyen volt, máig tartó 

időszerűséget hordoz minden egyhá-

zi funkciót betöltő vezetőtől a gyüle-

kezeti tagokig. 

Ez év elején jelent meg a fenti cím-

mel dr. Böröcz Enikő evangélikus 

lelkész, egyháztörténész könyve. 

Választottam azért is, mert azt gon-

dolom, Ordass Lajos püspökünk 

szolgálata, helytállása, példamutató 

hűsége időszerű napjainkban is 

egyházi vezetőinktől kezdve minden 

gyülekezeti tagunk számára is. 

Többen vagyunk, akik őriznek róla 

személyes emléket, találkozást, róla 

írt tanulmányt, kiadott könyveiből 

legalább az Útravaló imádságos 

könyvét. Féltve őrzöm az Önéletrajzi 

Írások könyvét, amit Szépfalussy 

István bécsi evangélikus lelkész 

rendezett sajtó alá az 1980-as évek-

ben. Ekkor és ezen keresztül talál-

koztam vele először írásaiban. 

Az ajánlott  könyv szerzője egyik 

legautentikusabb személy ebben a 

témában. Dr Böröcz Enikő egyház-

történész közvetlenül a családjában 

szembesült a viharos kor jellemzői-

vel. Sokan ismertük édesapját, Bö-

röcz Sándor ev. lelkészt és a gulagon töltött rabsá-

gáról írt  Kiáltás a mélyből  című könyvét.  

A szerző a doktori disszertációjának témáját is 

Ordass Lajos munkásságából merítette. 

Tudományos alapossággal, magyar és külföldi 

könyvtárak, levéltárak, visszaemlékezések, inter-

júk segítették az összeállításban a szerzőt, és eze-

ket foglalta össze az ajánlott könyvben. Különösen 

fontos dokumentum ez a két kötetesre tervezett 

könyv, amely segítséget ad a feltáratlan múltunk – 

egyházi és világi vonatkozásban egyaránt — jobb 

megismerésében. 

Ordass Lajos püspök hűsége egyházához, hazá-

jához, ahogy korábban írtam, útmutató példa lehet 

mindannyiunk számára. Ezt ő maga így foglalja 

össze: „A hűség természete olyan, hogy csak fe-

szült helyzetekben nyilvánul meg, amikor kísértés-

Könyvajánló 
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nek van kitéve az ember. Amíg rendben men-

nek a dolgok, addig természetes, hogy az em-

ber megállja a helyét. Amikor a dolgok rosszra 

fordulnak, és az ember nehézséggel küzd, 

akkor derül ki, kitart-e, hűséges marad-e...” 

Arról az emberről kapunk dokumentumot a 

kezünkbe, aki nem volt hajlandó engedni a 

hatalomnak – amely el akarta mozdítani az 

állásából – akkor sem, amikor a sorsa kilátás-

talanná fordult. Nem lehetett börtönbe zárva 

megtörni, a szabadság lehetőségével megzsa-

rolni. 

„Ezek elviselését pedig rendkívüli hite és 

Úrunkba vetett rendíthetetlen bizalma segítet-

te. 

Így ír erről: „Az ilyen idők általában mindig 

próbára teszik az emberek ítélő józanságát, de 

az evangélium Urához való hűségét is. Ha vala-

ki erősebben meg tud állni a viharban, az nem 

jelent különösebb érdemet, inkább Isten ke-

gyelmének nagyságát kell az illetőnek  meghá-

lálnia.” 

A könyv Ordass Lajos életének bemutatása 

mellett részletesen foglalkozik a korszak másik 

kiemelkedő evangélikus egyházi vezetőjének, 

Túróczy Zoltánnak püspöki szolgálatával, kettő-

jük viszonyával. 

Az 1956-os forradalom leverése után – ami-

kor másodszor is el akarta a hatalom távolítani 

egyházvezetői tisztségéből — passzív reziszten-

ciát tanúsított az állami kényszerrel szemben.  

Hazaszeretetéről tett bizonyságot, amikor 

1957. július 27-én a Hazafias Népfront elnök-

ségi ülésén felszólalt:. „...megtörténhet, amit 

nem akarok, hogy ez a drága ország nem talál-

ja meg azokat az embereket, akik a leghűsége-

sebb munkával állnak oda érdekének a mun-

kálására, hogy  széthúzás és erők széthullása 

következik be.  Megtörténhet,  hogy emberek 

nem értik meg egymás szavát, és nem tudnak 

az őszinteség és a hűség igéjével szólni egy-

máshoz....” 

Könyvajánlásom elején említettem, hogy 

Ordass Lajos püspök hitvallása, mondatai ma 

is időszerűek. 

 Bőjtös Árpád  

képviselő—testületi tag 

Dr. Böröcz Enikő: Egyházfő viharban és árnyékban 

Ordass Lajos evangélikus hitvalló püspök szolgála-

ta (1945—1958) I. kötet 

„Ha valaki erősebben 

meg tud állni a 

viharban, az nem jelent 

különösebb érdemet, 

inkább Isten 

kegyelmének nagyságát 

kell az illetőnek 

meghálálnia.” 

 

ugyanakkor karitatív tevékenységet is folyta-

tott a szegények között. Felhasználta itthon 

szerzett tudását  /ruhaipari technológus és an-

golnyelvtanár/  a feketék között, tanította őket a 

házi munka fortélyaira és az angol nyelv ismere-

tére. Ugyanakkor bekapcsolódtak a helyi keresz-

tyén gyülekezetek mindennapi életébe, szolgá-

latokat vállalva az istentiszteleteken. Nagyobbik 

gyermekük egyéves volt, amikor kimentek Zim-

babwébe, kisebbik gyermekük ott született.   

Érdekes élményekről, tapasztalataikról tartanak 

közöttünk vetítettképes előadást.  

Dr. Bálint Zoltán mérnök misszionárius és 

felesége, Beáta gyermekeikkel jó néhány 

évet éltek és dolgoztak a 

világ távoli pontjain: hat évet töltöttek Zim-

babwében, négyet Pápua Új-Guineában, 

néhány esztendeig pedig a Kelet-Afrikában, 

az Egyenlítő mentén fekvő Kenya fővárosa, 

Nairobi volt az otthonuk. Az elmúlt húsz év-

ben sokszor beszámoltak szolgálatukról 

különbözõ fórumokon, május 11-én gyüleke-

zetünk vendégei lesznek. 

Meghívó  
vetítettképes előadással 

egybekötött szeretet-
vendégségre:  

2014. május 11., vasár-
nap, 16 óra  

nádorvárosi altemplom 



„Bizalom egy bizonytalan világban… Bizalom, 

aminek igencsak híján vagyunk, ha a széthulló 

emberi kapcsolatainkra, közösségeinkre gon-

dolunk...  

Bizalom nélkül azonban nem élhetünk, így 

kell, mint egy falat kenyér, hogy minden hátsó 

szándék és érdek nélkül tudjunk egymásnak 

segítő jobbot nyújtani, hogy ne lesütött szem-

mel járjunk, hanem tekintetünket a másik em-

ber felé tudjuk fordítani, hogy a bennünk lévő 

kincseket, értékeket ne önmagunknak tarto-

gassuk, önmagunkra tékozoljuk hanem, hogy 

másokat boldoggá tegyünk. 

De akik az Úrban bíznak... 

azokat megállítja, lecsendesíti Isten igéje. 

Akik a mindennapokat Isten ajándékaként 

élik meg, erőt meríthetnek a fáradtsággal ter-

helt napokon, a nehézségek és a megpróbálta-

tások között, szárnyakat kapva más szemszög-

ből láthatják mindazt, ami körbeveszi őket, 

futhatnak, és nem lankadnak, fáradtság nélkül 

járhatnak, hogy majd Reményik Sándorral 

együtt vallhassák:  

„Akarom: fontos ne legyek magamnak. 

A végtelen falban legyek egy tégla,  

Lépcső, min felhalad valaki más,  

Ekevas, mely mélyen a földbe ás,  

Ám a kalász nem az ő érdeme.  

Legyek a szél, mely hordja a magot,  

De szirmát ki nem bontja a virágnak,  

S az emberek, mikor a mezőn járnak,  

A virágban hadd gyönyörködjenek.  

Legyek a kendő, mely könnyet töröl,  

Legyek a csend, mely mindig enyhet ad.  

A kéz legyek, mely váltig simogat,  

Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.  

Legyek a fáradt pillákon az álom.  

Legyek a délibáb, mely megjelen  

És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,  

Legyek a délibáb a rónaságon.  

Legyek a vén föld fekete szívéből  

Egy mély sóhajtás fel a magas égig,  

Legyek a drót, min üzenet megy végig  

És cseréljenek ki, ha elszakadtam.  

Sok lélek alatt legyek a tutaj,  

Egyszerű, durván összerótt ladik,  

Mit tengerbe visznek mély folyók. 

Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,  

Míg le nem teszi a művész a vonót.” 

Köszönjük még egyszer mindenkinek, aki 

bármilyen módon hozzájárult az est sikeréhez, 

szervezőknek, támogatóknak, résztvevőknek. 

Adja Isten, hogy mindennek valóban legyen 

folytatása.  Soli Deo Gloria 

Hallgatóné Hajnal Judit iskolaigazgató 

Albert András református lelkész, — isko-

lánkban kétgyermekes édesapa — gondolata 

volt, hogy megszólítsa a zenekar karnagyát, 

művészeti vezetőjét, Berkes Kálmánt, vajon 

tartanának-e jótékonysági koncertet gyerme-

keink javára. Mindnyájan meglepődtünk a 

habozás nélküli pozitív válaszon. Intézmé-

nyünk ezer szállal kötődik az együtteshez. 

Évek óta van filharmóniabérletünk, s ezeken 

a koncerteken igazán sok kellemes élmény-

ben volt része diákjainknak, akik közül sokan 

maguk is zenélnek, vagy szüleik, nagyszüleik 

tagjai a zenekarnak. A jótékonysági koncert 

azonban több mint pusztán esztétikai élmény, 

aki ott volt, tudja, Isten jelenléte tapintható 

volt. Köszönhettük mindezt nem csupán a 

jóakaratú embereknek, templomunk semmi-

hez sem hasonlítható atmoszférájának, ha-

nem iskolalelkészünk, Csorbáné Farkas Zsó-

fia szívet megérintő gondolatainak, lelket 

melegítő tolmácsolásának.   

Köszöntőjében Viktor Hugot idézte: „A zene 

kifejezi azt, amit nem lehet elmondani, és 

amit nem lehet elhallgatni.”  

Ezt követően Kara Ákos, országgyűlési kép-

viselő, a jótékonysági koncert fővédnöke be-

szélt a szép számmal egybegyűlt hallgatóság-

nak, — 450 db támogatói jegyet vásároltak — 

szeretetről, értékekről, közösségi szerepválla-

lásról. Majd Albert András, a Nemzetközi 

Szent György Lovagrend, Győr-Moson-Sopron 

megyei priorátus főbírója a koncerten megje-

lent lovagrendi tagok nevében beszélt szolgá-

latáról, a lovagrend nemes célkitűzéseiről, és 

mondott köszönetet. A köszönetek sorát e 

sorok írója zárta, örömöt és hálát kifejezve, 

hogy mennyire lényeges közösségünk számá-

ra, hogy éppen az Öregtemplom ad helyet a 

rendezvénynek. A koncerten részt vett még 

Fűke Géza, a Győri Filharmonikus Zenekar 

igazgatója is. 

A műsor páratlan és élvezetes volt. Első 

alkalommal szerepelt a zenekar teljes lét-

számmal az Öregtemplomban. Némi találé-

konyságot is igényelt tehát, hogy az 50 ze-

nész az oltártérben elférjen. Bizonyára nem 

bánták a szűkös helyet, hiszen a templom 

akusztikája, a hallgatóság szeretete mindent 

kárpótolt.   

Mindenkit elkápráztatott Villányi Péter csel-

lista virtuóz játéka, aki Dvořák, Csellóverse-

nyét adta elő. 

Lelkünk nemesedett, hitünk erősödött Csor-

báné Farkas Zsófia iskolalelkész beszéde 

közben, melynek egy részletét az alábbiakban 

olvashatják: 

Jótékonysági koncert hagyományteremtő szándékkal  

a gyermekek javára  

Lelki töltekezésben, 

igazi zenei csemegében 

részesülhetett az, aki 

meghallgatta a Győri 

Filharmonikus Zenekar 

koncertjét az 

Öregtemplomban.  
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„A zene kifejezi azt, 

amit nem lehet 

elmondani, és amit 

nem lehet elhallgatni.”  

Victor Hugo 

 



tot, mely a szorgos hétköznapokat meg-

könnyíti és segít abban, hogy örömmel 

végezzük azt a hivatást, amit mennyei 

Atyánktól kaptunk.  

A hagyományainknak megfelelően az 

őszi félévben az 1—4. évfolyamon valamint 

a 9—12. évfolyamon tartottunk 

csendesnapot. Az alsós diákjaink már évek 

óta a Győr-Mosoni Egyházmegye gyüleke-

zeteit látogatják meg, így idén Győrságra 

esett a választás. Menyesné Uram Zsu-

zsanna lelkész várta őket a templomban, 

ahol áhítaton vehettek részt. A templom-

kertben fát ültettek a diákok, hogy ez a fa 

emlékeztesse őket arra, hogy érdemes 

visszatérni a gyülekezet közösségébe.  

A gimnáziumi diákjaink „Döntések és 

ajándékok” címen hallgattak előadást He-

gedűs Attila soproni iskolalelkész tolmá-

csolásában. Az előadást követően osztá-

lyonként beszélték meg a kapott szituáció-

kat, melyek döntéshelyzetekről szóltak. A 

közös gondolkodás szemmel és füllel meg-

tapasztalható eredménye volt, hogy a szitu-

ációk kisebb jelenetek formájában bemu-

tatásra kerültek. Reménységünk az, hogy 

egy-egy jelenet közös megbeszélése és 

megvalósítása segít abban, hogy a hétköz-

napokban jól átgondolt döntéseket tudja-

nak hozni, és bizalommal fogadják az Is-

tentől jövő útmutatást.  

Csorbáné Farkas Zsófia 

iskolalelkész 

Tanárok és diákok a hitben együtt  
Csendesnapok a Péterfyben 

Josh McDowell írja Apai kapcsolat című köny-

vében: Egy könyvet olvastam, aminek az volt a 

címe, hogy „Az egyperces menedzser”. A szer-

zők arra bátorítják benne a menedzsereket, 

legyenek sokat az alkalmazottak körül, s pró-

bálják őket „rajtakapni”, amikor valami JÓT 

csinálnak, így mutatva meg, mennyire értéke-

lik, amikor jól teljesítenek.  

„Rajtakapni a jón” ez a gondolat ihlette az 

idei tanévkezdő tanári csendesnapunkat.  Mi-

ért is érdekes a számunkra ez a gondolat? 

Azért, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy a 

rosszat pillanatok alatt észrevegyük, miközben 

a jót annyira természetesnek tartjuk, hogy 

szinte észre sem vesszük. A jóra való nyitott-

ság képességét a Jóistentől tanulhatjuk, így 

szólt hozzánk a biztatás Ez 34, 16 és Mt 11, 

28 alapján. Az áhítatot követően hat kisebb 

csoportot alkottunk, hogy a berendezett terme-

ket és a feladatokat már kisebb közösségek-

ben tudják a pedagógusok végigjárni. A felada-

tokon keresztül közösen és egyénileg gondol-

kodhatunk a közösségeinkről, a pedagógus lét 

előnyeiről és hátrányairól, veszteségeinkről és 

nyereségeinkről, és fordulhattunk a diákjaink 

felé is biztató szavakkal, melyeket lábnyomok-

ra írhattunk. Az önmagunk felé fordulásban 

Jézus „Én vagyok...” mondásai kísértek végig 

bennünket, hogy az utolsó közös feladat után 

a templomba visszatérve teljes legyen a közös-

ség egymással és a mi Urunkkal, Jézus Krisz-

tussal testének és vérének vételében. Re-

ménységünk, hogy a napból mindenki vihetett 

magával haza, illetve a tanévre olyan gondola-

„A jóra való 

nyitottság képességét 

a Jóistentől 

tanulhatjuk...” 

 Gyermek-istentisztelet — április 13., május 11. ,15:30 órakor (Minden hónap 2. vasárnapján— Öregtemplom) 

 Óvodás—istentisztelet — március 28., április 25., május 30., 10:00 órakor . (Minden hónap 4. péntek—Öregt.) 

 „EgyMás” szülői beszélgetőkör május 7-én, délután 17:00 órakor az öregtemplomi gyülekezeti teremben . 

Téma: Gyermekeinkre hangolva 

 A Péterfy iskola diákjainak Passiójátékát április 14-én 8:00 és 11:30 órai kezdettel tekinthetik meg a ked-

ves testvérek az Öregtemplomban.  

Dr Zacher Gábor főorvost mi is meghívtuk Győrbe, hogy minél többen hall-

ják megszívlelendő gondolatait.  

Szeretettel várunk minden érdeklődőt  

2014. április 4-én 16:30 órakor  

az iskolába az előadásra. 

Információ az iskolai lelkigondozásról, programokról:  

csorbane.farkas.zsofia@peterfy.hu — www. peterfy.hu — facebook.com/gyorievangelikus   

PROGRAMOK 



Honlap: gyor.lutheran.hu, email: gyor@lutheran.hu, 

facebook.com/gyorievangelikus 

Öregtemplom 1-es körzet,   Csorba János lelkész 06-20/824-6247 

Belváros, Révfalu, Bácsa, Vámosszabadi, Likócs 

Öregtemplom 2-es körzet, Jánosa Attila ig.lelkész 06-20/824-4618 

Újváros, Sziget, Pinnyéd, Gyárváros, Győrújfalu, szigetközi szórványok 

Újtemplom 3-as körzet, Szabó János mb.lelkész 06-20/824-2338 

9024 és 9023 irányítószámok szerint, leszámítva a Fehérvári út, Szigethy A. út 

és a Szent Imre út által határolt részt 

Újtemplom 4-es körzet, Mesterházy Zsuzsanna lelkész 06-20/416-3501 

9028, 9011 és a 9023 irányítószámok szerint, a  a Fehérvári út, Szigethy A. út 

és a Szent Imre út által határolt részen 

Elérhetőségek, lelkészi körzetek 

Forrás—Győri Evangélikus Hírlevél 
Szerkesztő:   Mesterházy Zsuzsanna 

Tervezőszerkesztő:  Szabó János 

A szöveget gondozta: Ittzés Jánosné 

A kiadvány ingyenes.  

Adományokat köszönettel elfogadunk. 

 

Szeretet — szolgálat 

A farsangi vidámság után a böjti időszakban 

visszafogottabbak lettek a mindennapjaink. 

Foglalkozásainkban a legnagyobb szerepet a 

beszélgetések, szójátékok, illetve a liturgikus 

esztendőhöz illeszkedő egyházi énekek ját-

szották. Az 1848/1849-es forradalom és sza-

badságharc emlékünnepét megelőzően az 

evangélikus iskola diákjai adtak műsort a Sze-

retetház lakóinak. A böjti időszakban meglepe-

tést készítettünk elő, így aztán húsvét ünne-

pén lakóink átvehették ajándékaikat: egy pa-

pírból készült húsvéti nyulat és csokoládét. 

Ezen kívül élő nyulat is simogathattak. A jobb 

idő beálltával egyre többször tervezhettünk 

szabadtéri programokat: közös sétákat a vá-

rosban és a Rába-parton, illetve a már jól be-

vált hagyomány szerint ellátogattunk az idő-

sek játszóterére is.  Nagy népszerűségnek 

örvendett a szalonnasütés, amelyet három-

szor rendeztük meg a kertben. Több lelkes 

lakónk arra is hajlandónak mutatkozott, hogy 

társai szalonnáját is megpirítsa a szabadtéri 

tűzhelyen.  Emlékezetes tavaszi program volt, 

amikor eljött közénk a Gyárvárosi Dalkör, 

amely tavaszi műsorával felidézte a kikelet 

hangulatát.  Ugyancsak visszatérő vendégként 

lepett meg bennünket a nyár derekán vidám 

operett- és musical-összeállításával Nagy Ba-

lázs, a Győri Nemzeti Színház művésze. A köz-

elmúltban pedig ismét meglátogatta a Szere-

tetházat az ásványrárói nyugdíjas tánccsoport, 

amely fergeteges műsorával valósággal lenyű-

gözte lakóinkat. 

Bensőséges ünnepségre került sor a 

szeptmber 27-i istentisztelet keretében: egyik 

lakónkat, Prátser Kálmánt 100. születésnapja 

alkalmából köszöntette a Szeretetház lelkésze, 

Csorba János. A szépkorú ünnepeltnek tortával 

is kedveskedett a Szeretetház. 

Emlékezetesek maradnak számunkra azok a 

nyár eleji napok is, amikor éppenséggel várat-

lan vendég miatt kellett szoronganunk: a dunai 

árvíz által visszaduzzasztott Rába emelkedése 

tartotta félelemben a Szeretetház lakóit. Bár 

végül kényszerintézkedésre nem került sor, a 

helyzet nagyon komoly volt. A katasztrófavédel-

mi szakemberek 

mellett munka-

társaink is napo-

k ig  á l landó 

ügyeletben áll-

tak, az egyház-

kerületben rá-

adásul példát-

lan összefogás 

m u t a t k o z o t t : 

több gyülekezet-

ből érkeztek 

segítők, hogy 

szükséghelyzet 

esetén segítsé-

günkre legye-

nek. Ezúton is megköszönjük a felajánlásokat 

és az önkéntes munkát. 

„Eredj, és tárt 

szívvel fogadd, 

Amit diktál a 

pillanat.”  

Sík Sándor 

A Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult.  

Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk. Róm 1, 4 

Áldott, boldog húsvéti ünnepeket kíván minden kedves  

olvasónknak a gyülekezet lelkészi kara. 


