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Az emberi élet dinamikus
valóság. Az ember mindig
megy valahova, valamerre,
természetében rejlik, hogy
menjen az öröm felé, hogy kö-
zeledjék az igaz élet forrásá-
hoz — írja a katolikus teológus,
Pierre-Andre Liégé. S lám, ez
a dinamizmus nem hagyja az
embert akkor sem nyugodni,
amikor látszólag vége van
mindennek. Az asszonyok a
sírhoz mentek, és mégsem a
halált és a halottat találják
meg. Péter a sírhoz futott és
nem azt látja, hogy vége min-
dennek, hanem azt, hogy
minden csak most kezdôdik
el. Az ember mindig megy va-
lamerre, és sokszor talán
nem is veszi észre, hogy hús-
vét hajnalán Isten éppen azt
tette lehetôvé, hogy ne a
gyász, hanem az öröm felé,
ne a halál, hanem az élet felé,
ne a vég, hanem az örökkéva-
lóság felé haladjon az életünk.

Mert így munkálkodik az Is-
ten. Az életirányokat meg tud-
ja változtatni, az utakat más
irányba tudja terelni. Csak
azért, hogy az ember által kre-
ált célok helyett valóban az
élet forrásához közeledjetek.
Húsvét valójában ezt jelenthe-
ti, nemcsak néhány kenetet
készítô asszonynak, és nem-
csak néhány tanítványnak, ha-
nem mindannyiunknak: meg-
változhat az életirányunk! Ed-
dig a sír felé haladtunk, mert
az élet természetes iránya arra
tart, de most más irányba kell
elindulni. Eddig csakis a halál
felé tartott minden léptünk, de
most már egy olyan úton kell
elindulni, amely az ész számá-
ra bizonytalan, amelyen csa-

kis a hit lépései lehetnek biz-
tosak. Megtalálhattuk az életet
azáltal, akirôl Luther egyik ige-
hirdetésében ezt mondta: „A
halál birodalmában hiába
keresitek. Az Ô neve most
már: Nincsitt!” Az angyalok
szava azt jelenti: Ember, ne
keresd az életedet a földi dol-
gok lárvájában, ne azt keresd,
amit az értelem, és az ész is
fel tud fogni, ne az legyen az
utad célja, amit minden ember
lát, hanem indulj el új úton.
Keresd azt, aki túl az érzék-
szervekkel tapasztalható vilá-
gon teljessé tudja tenni léted.

Húsvét fordulópont! Ahogy
fordulópont lehetett az asszo-
nyok életében és egészen
más lélekkel indultak tovább.

Elillant a szívükbôl a halál biz-
tossága, s a helyét felváltotta
az élôrôl szóló hír bizonytalan-
sága. A kô, amely biztosan áll-
hatott a helyén, nincs ott. A
test, amely sok kínzás és
gyötrôdés után a halálban
megpihenhetett, egyszerûen
nincs ott.

Húsvét fordulópont! Ahogy
fordulópontot jelentett Péter-
nek, aki a hír hallatán rohanva
igyekezett a sírhoz, és aki min-
dig annyira extrovertált és
nagyhangú volt, az egyszer
csak elmegy, és csendben,
magában gondolkodik, töp-
reng, meditál, keresi a történ-
tek értelmét, hogy aztán más
irányba indulhasson el. Mi
nem is sejtjük, hogy az életre

van szükségünk, és minden
porcikánk vágyódik a teljes-
ség felé, de az Isten tudja ezt,
és ezért nem hagy bennünket
élet nélkül. Feltámasztja azt,
akit értünk küldött, feltámaszt-
ja, hogy mi is belekóstoljunk
az új létforma ízébe, a re-
ménység és a teljesség ízébe.
Mert Jézus feltámadása nem
a földi élete újabb fejezetét je-
lenti, hanem egy egészen más
létformát. A „Nincsitt” létformát,
amely azt jelenti: nem e világ-
ból van. S amikor tanítvány-
ként, a húsvéti örömhírt elfoga-
dó boldog tanítványként bele-
merülünk szeretetébe és áldá-
sába, amikor újra átéljük, hogy
Ô velünk van, és nem hagy el,
akkor mi magunk is egy egé-
szen új, egy egészen más élet-
et kapunk. Mert az, aki a feltá-
madott Krisztusban bízik, an-
nak szintén az lesz a neve;
hogy „Nincsitt”, annak az élete,
ahogy Pál apostol mondja: el
van rejtve a Krisztusban.

Az üres sír elsô tanúi még
nem sejtették, hogy mi vár rá-
juk, ezért tele voltak félelem-
mel és bizonytalansággal. De
az evangélium, a feltámadás-
ról szó ló örömüzenet meg-
erôsítette ôket annyira, hogy
késôbb még az életük sem
volt drága, hogy Krisztusért, s
a Feltámadott e van géliumáért
odaadják azt.

Adjon ilyen húsvéti úju-
lást nekünk a feltámadott
Krisztus!
(Olvasandó: Lukács 24,1-12)

Bencze Imre
budavári lelkész, esperes
(Húsvéti igehirdetés —
 részlet)

Nincsitt!
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Beszámoló / Fejlesztés

Ismét eltelt egy év, az idô
múlása pedig azt is jelenti,
hogy az Insula Lutherana pro-
jekt ugyancsak néhány lépés-
sel elôrébb tart. A tavalyi esz-
tendô mérföldköve, a projekt
alapkövének letétele után túl
vagyunk egy ünnepi, szabad-
téri karácsony estén, amely
rendhagyó volt egyházközsé-
günk történetében. A szentesti
istentiszteletet a templom ud-
varán tartottuk meg, és aki él-
ve a lehetôséggel részt vett
ezen a különleges alkalmon,
bizonyára nem bánta meg.
Nagy készülôdés elôzte meg
december 24-e délutánját, hi-
szen meg kellett teremteni a

technikai hátteret ahhoz, hogy
a fiatalok és gyerekek mûsora
hallható legyen. Az énekek
szövegét kivetítettük, hogy
mindenki láthassa, az idôseb-
bek számára padokat biztosí-
tottunk, a hideg ellen pedig —
ami Istennek legyen hála elke-
rült bennünket — egy pohár
meleg teával és kezeinket is
melegítô, üvegfalú mécsessel
védekeztünk. Ezúton is köszö-
netet mondok mindazoknak,
akik idôt és energiát áldoztak
arra, hogy 2015. karácsony
szentestéjét felejthetetlenné te-
gyék a gyülekezet számára.

Az új esztendô újabb len-
dületet hozott a projekt elôbb-
re haladtában. Az óvodaépü-
let látványosan és gyorsan
nôtt ki a földbôl, és a konvent
épület új óvodai részének
megújítási munkálatai is jó
ütemben haladnak. Jelen so-
rok írásakor az új épület tete-
jének szigetelése folyik, az
épületen belül pedig már a
padlózat betonozási munkái
zajlanak. Az idôjárás, a szá-
mottevô csapadék egy kicsit
lassította a szabadtéri mun -
kálatokat, de nem veszélyez-
teti azt a tervünket, hogy az
óvodások az új nevelési évet
már a részben új, részben pe -

dig megújult óvodaépületben
kezdhessék meg.

A Ráth Mátyás téri épület
bontási munkái is befejezôd-
tek, így elkezdôdhet ugyan-
csak az építés, a növekedés
folyamata. Az épület tetôszer-
kezetét, valamint padlásfödé-
mét elbontva új, úgynevezett
beton koporsófödém kerül ki-
alakításra, melyre a padlástér
beépítése miatt van szükség.
Az újonnan kialakított padlás-
teret, valamint az épület elsô
emeletének utca felôli részét a
Dimenzió tervezôiroda foglal-
hatja majd el, a Ráth Mátyás

Evangélikus Gyûjtemény pe-
dig a földszinten, illetve az el-
sô emelet iskola felôli részén
kap helyet. Ez utóbbinak, az
evangélikus múltunk szem-
pontjából számtalan értékes
emléket ôrzô gyûjteménynek
lesz nyilvános, látogatható ré-
sze is, ahol a kutatómunka
számára biztosítunk lehetôsé-
get. A könyvtári és levéltári
anyagok tárolására pedig az
elôírásoknak megfelelô raktár-
helyiségek kerülnek kialakítás-
ra. Mind a tervezôiroda, mind
pedig a gyûjtemény elôrelát-
hatólag a nyár elején költözhet
új helyére.

Jelenleg az utolsó egyezte-
tések zajlanak az Öregtemp-
lom és a Kossuth utcai épület
megújulásával kapcsolat ban.
Mivel mindkét épület mû  em     lék
(az Öregtemplom kie melt
 mû emléki státuszban van),
 e zért folyamatos egyezteté sek
folynak a Mû emlékhiva tal
mun  katársaival, valamint a
res  taurátorokkal. E két épület-
tel kapcsolatban különösen is
fontos, hogy különválasszuk a
restaurálást, illetve a szakipari
munkát igénylô területeket, és
azokat megfelelô szakem -
berek kezeire bízzuk. Ez utób-
bi a kivitelezô felelôssége,
 hi szen ô nyerte el közbeszer-
zési eljárásban a munkála -
tokat. Az öregtemplomi orgo-
na felú  jí tása, lévén meglehetô -
sen spe ciális terület, külön
köz beszerzési eljárásban ke-
rült  kiírásra. A közbeszerzésen
nyer tes cég már meg is kezd-
te a munkálatokat, ugyanis
olyan alkatrészeket kell újra le-
gyártatni orgonánkhoz, melye-
ket — mivel nem tömegcikkek
— csak 2-3 évente gyártanak.
Az  orgona játszóasztalát már
 elszállították, a többi rész pe -
dig a kivitelezési munkálatok
megkezdése elôtt kerül elszál-
lításra, ami napokon belül

megkezdôdik. Elôreláthatólag
a Kossuth utcai épület a nyár
végére, a templomépület pe-
dig az adventi idôszakban ké-
szül majd el. Ezen túl a torna-
terem, az iskolaépület, vala-
mint a konvent kivitelezési
munkálatai még az idei évben
megkezdôdnek. A Szeretet-
ház bôvítése pedig javarészt a
következô esztendô feladata
lesz. Így remélhetôleg minden
idôben megvalósulhat, és
együtt ünnepelhetjük majd a
reformáció 500 éves évfordu-
lóján az egyedülálló evangéli-
kus épületegyüttes, az Insula
Lutherana megújulását.

Végül pedig köszönettel
tartozunk mindazoknak, akik
segítséget nyújtanak abban,
hogy az élet ne álljon meg az
egyre bôvülô és egyre na-
gyobb területet igénylô mun-
kálatok miatt. A Gyôri Zsidó
Hitközségnek, akik bérlôjük-
kel, az Örömhír óvodával e -
gyet értésben lehetôvé tették
óvodásaink számára, hogy
használhassuk Kossuth utcai
ingatlanuk udvarát, mivel saját
óvodaudvarunk nemsokára
mun katerület lesz. Gyôr Me-
gyei Jogú Város önkormány-
zatának, Borkai Zsolt polgár-
mester, valamint Fekete Dávid
alpolgármester uraknak, hogy
idônként, ugyancsak erre a
célra használatba vehetjük a
közeli Kresz parkot. A gyôri
Széchenyi István Egyetem ve-
zetésének, valamint Petô Ist-
ván úrnak, a Petô Panzió tulaj-
donosának, hogy parkolóhe-
lyeket biztosítanak az Insula
Lutherana dolgozóinak. Vala-
mint köszönet minden jó szán-
dékú embertársunknak, akik
számtalan területen segítik a
megújulás munkálatait, vagy
elviselik mindazt, ami ezzel jár. 

Csorba János
igazgató-lelkész

Tájékoztató az Insula Lutherana
projekt helyzetérôl II. rész
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Portré

Újságunk húsvéti számában Váray
Tamással, gyülekezetünk öregtemp -
lomi kántorával beszélgetünk. Tamás
nem csak zeneértô, zeneszeretô, de
zenélô ember is, aki nyugdíjba vonulá-
sa elôtt hosszú éveken keresztül tárta
fel a zene csodálatos világát az Apác-
zai Csere János Tanítóképzô Fôiskola
hallgatói elôtt. 

— Honnan jött az életedbe a zene sze-
retete?

„Mondhatni családi vonás, hiszen
édesanyám is, édesapám is zongorá-
zott. Heti rendszerességgel jött hozzánk
apám "kis" zenekara, a 9 tagú ún. sza-
lon-zenekar. Nem csak a zene, de a ze-
nészek is betöltötték a házat, számomra
már csak a zongora alatt maradt hely.
Ott hallgattam a nagy zene-bonát...”

— Akkor a zene a kezdetek óta végig-
kíséri az életedet, sôt, feleséged is ze-
nével foglalkozik, zongorát tanít a SZE
Varga Tibor Zenemûvészeti Karán. Volt
szerepe a zenének abban, hogy egy-
másra találtatok?

„Feleségemmel, Katival tényleg a ze-
neakadémiai felvételi kapcsán ismer-
kedtem meg, elég emlékezetes módon.
Gégész szakorvosi vizsgálathoz kötöt-
ték a karvezetôképzô felvételi vizsgát, s
amíg vártunk a vizsgálatra, beszélget-
tünk... Akkor és ott fogalmazódott meg
bennem: Ô lesz az, akivel a gyermeke-
inket fölneveljük. Négy év múlva mond-
tuk ki az igent a budapesti fasori evan-
gélikus templom oltára elôtt, a gyüleke-
zet akkori lelkészének, Szirmai Zoltán
tisztelendô úrnak "segítségével".”

— Három gyermeketek van. Mit gon-
doltatok/éreztetek, amikor mindhárom
azt mondta: zenész leszek?

„Gyermekeink pályaválasztása nem
volt kérdéses és kétséges, hiába pró-
báltuk ôket lebeszélni, ecsetelve szá-
mukra a zenész-élet nehézségeit… Amit
azonban nem tudtunk elôlük elrejteni, az
a példa. Nagyon boldog vagyok, hogy
mindhárman a zenei pályát választották.
Elmondhatom, hogy életem egyik leg-
nagyobb ajándéka az a koncert volt, a
mikor pár évvel ezelôtt Beethoven hár-
mas versenyét játszották a Gyôri Filhar-
mónikus Zenekarral, Medveczki Ádám

vezényletével a Richter-teremben itt
Gyôrben: Péter (cselló), Rita (zongora)
és Bálint (hegedû). Ezt az érzést nem le-
het leírni, legfeljebb eljátszani...”

— Van-e kedvenc zeneszerzôd, vagy
olyan valaki, akinek szívesen és öröm-
mel játszod a darabjait?

„Akit mindenek felett tisztelek és sze-
retek, az J. S. BACH. Semmi, de való-
ban semmi nem történt a zene történe-
tében, amit Bach ne tudott volna! Egy
csodálatos, tényleg Isten adta géniusz
volt, joggal mondják róla, hogy ô az ötö-
dik evangélista. Mindezeken túl szíve-
sen játszom Chopin-t, Mozartot, Haydn-t,
romantikusokat, de a tánczene sem ide-
gen tôlem, csak örömöt adjon annak,
aki hallgatja!”

— Nagy szerencse az, ha valakinek meg -
adatik, hogy a hobbija lehet a hivatása is. Te
hogy éled meg ezt, a zenélés számodra
mennyire hobbi és mennyire munka?

„Jó kérdés! Amikor zongorázom, or-
gonálok, kórust vezetek - nem jut
eszembe, hogy dolgozom, vagy, hogy
ez munka lenne! Régebben, amikor
még meg kellett küzdeni a minôségért,
akkor még úgy éreztem: Igen, ez néha
nem könnyû… Ugyanakkor lehet-e bár-
mi, ami emberi produktum és érték,
könnyen megszerezhetô?!”

— Említetted a kórusvezetést. Kitartóan
és hûségesen foglalkozol gyülekezetünk
énekkarával. Be tudnád mutatni a szerda
esténként, a próbák során folyó munkát?
Milyen eredményei vannak munkádnak?

„Ezt a kérdést meg kell köszönnöm!
A szerdai kóruspróbák minden alkalom-
mal azt igazolják, amit oly sokan nem
hisznek el: az éneklés felüdít, erôt ad, az
együvé-tartozás élményét, az „egy-
irányba-nézés /hallás/” örömét adja.
Olyan kár, hogy sokan nem hiszik el
mindezt! Sajnálom, hogy legtöbben a —
„Nincs idôm…”, „Nincs hangom” mon-
datai mögé bújnak... Még csak meg
sem próbálják, hogy milyen jó együtt
énekelni, együtt lenni szerdánként!

Sokszor vettünk már részt kórustalál-
kozókon, indultunk versenyeken, bár én
a versenyeket nem szeretem, mert az
eredménytôl függôen óhatatlanul marad
egyesekben keserû szájíz. Én az ének-
karunk megnyilvánulásait, istentisztele-

teken való „fellépéseit” változatlanul
szolgálatnak tartom. Mégis, ha volna rá
igény, belföldi felkérésre szívesen éne-
kelnénk koncertszerûen, gondolok itt
más kórusokkal való csere-fellépésekre.
Volt már ilyen, és szép emlékként ma-
radt meg. Szeretem a mi kis evangéli-
kus kórusunkat, remélem, minket is sze-
retnek gyülekezetünk tagjai, igyekszünk
megfelelni az elvárásoknak.”

— Mit tartasz eddigi legnagyobb ered-
ményednek a zene területén?

„Eddigi legnagyobb eredményem a
zenében... Szeretek zongorázni, szere-
tek orgonálni, szeretek kórussal foglal-
kozni, szeretek utazni - nem egyedül,
szeretek találkozni hasonló gondolko-
dású emberekkel…

Szeretem ezt az UTAT, amit eddig
bejártam. Számomra az az eredmény,
hogy a zene által hihetetlen men nyi -
ségû élményben volt és van részem, s
ezt megoszthatom mindenkivel! - Vele-
tek, Önökkel.”

— Kedves Tamás, köszönjük, hogy
megosztottad velünk gondolataidat, me-
lyek remélhetôleg kedvet csinálnak töb-
bek számára, hogy szerda esténként 18
órakor csatlakozzanak a nádorvárosi
énekkarhoz, a Liezen Mayer utcai gyüle-
kezeti teremben. Tamás és a kórus tagjai
örömmel és szeretettel várják az érdek-
lôdôket, mi pedig, a gyülekezet többi
tagja, az énekkar szolgálatait!

Csorba János
igazgató-lelkész

A zene nem csak a teret tölti be,   
de generációkon keresztül kitölti az egész életet is
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Húsvéti, kincskeresô gyermek- és ifjúsági nap
gyôr-nádorvárosi templom és gyülekezeti terem, 2016. március 25.

4-17 éves gyermekek és fiatalok számára
Gyülekezô a templom alagsorában lesz, reggel 7.00 órától lesz lehetôség az érkezésre.

A nap költsége (éttermi ebéd és a kellékek) 1.000,- Ft/fô.
Kérjük, legkésôbb 9:00-ig mindenki érkezzen meg!

X. Nyári, napközis, gyermek és ifjúsági tábor
4-17 éves gyermekek és fiatalok részére

gyôr-nádorvárosi templom és gyülekezeti terem
2016. július 4-8.

Bibliai történetek, éneklés, kirándulás,
kézmûveskedés, sok játék.

A táborban 2 gyermek és 1 ifjúsági csoportot alakí-
tunk életkor szerinti megosztásban. Gyülekezô min-
den nap a templom alagsorában lesz, reggel 7.00-

9.00 órától lesz lehetôség az érkezésre, távozás
15.15-16.30-ig.

Örömhír napközis tábor
6-12 éves gyermekek és fiatalok részére

Gyôrújfalu, 2016. július 11-15.
A délelôtti programon való részvétel 12.00 óráig

 ingyenes! Teljes napra tábordíjat kérünk!
A délelôttönkénti bibliaismereti foglalkozás mellett já-
ték, lovak gondozása, homokvár és egyéb alkotás ké-
szítése homokból, sétakocsikázás, kézmûves foglalko-

zások, labirintus, drótkötélpálya, akadályverseny...
A tábor helye Gyôrújfalun az  evangélikus templom

melletti táborhely és a Manótanya. www.visz.org

Nyári, napközis, keresztény, lovas tábor
összefogásban a Veres Péter Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Szakképzô Iskolával

„Készen áll a ló a csata napján, de az ÚR adja a gyôzelmet.”( Péld. 21,31)
A táborozók a naponkénti, témához kapcsolódó áhítatok mellett megismerkednek a lótartás, lovaglás és a ló-

val való bánásmód rejtelmeivel is. Ízelítôt kapnak az ôsi magyar lovas hagyományokból, mint karikás ostor,
fokos, íjászat. Megismerkednek a magyar huszárok és a lovas nemzetôrök fegyverzetével, ruházatukkal, ki-

képzési rendszerükkel, katonai kultúrájukkal. Pónilovas kocsikázás, játszótér.
Táborvezetôk és elôadók: Mesterházy Zsuzsanna evangélikus lelkész, Vígh Attila, a Pápai huszárok zászlósa,

Gyôri Lovas Nemzetôr Díszszakasz parancsnoka, az ev. gyülekezet tagja; Ravasz László hivatásos belovagló, 
 tanár, a ref. gyülekezet tagja

A tábor idôpontja és helyszíne: 2016. június 27. — július 1. Naponta reggel 8 órától, délután 3 óráig. 
Gyülekezô: 7.15-8.00. Távozás: 15.00-16.15

A Veres Péter Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Szakképzô Iskola és Kollégium lovardája
Cím: 9028 Gyôr, Régi Veszprémi út 1-3.

Napi háromszori étkezés.

Gyermeknap és napközis táborok

Információ: 

20/416-3501 (Mesterházy Zsuzsanna) 

Bôvebb információ írásban és jelentkezés: 

gyermeknap.ml

Repülôcserkész nyári tábor
2016. június 17-19.

Repülôcserkész családi nap
2016. június 18.

Jelentkezés és további információ: 
20/824-2338

szabo.janos@lutheran.hu 
www.facebook.com/repulocserkesz.gyor

www.repulocserkesz.huVitorlás tábor, Révfülöp
2016. augusztus 11-14.

Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy
adóbevallásuk kitöltésekor 1+1 %-
ukat ajánlják fel  egy házunk, illetve
egyházunk  alapítványainak javára. 
Egyházunk technikai száma:
0035. 
Az alapítványi számok az iratterjesz-
tési asztalon találhatók. Az 1 % fel-
ajánlása nem azonos az egyházfenn-
tartói hozzájárulással.

„Torkos András” Evangélikus
Egyházi Mûvelõdé si Alapítvány
adószáma: 19112099-1 -08

Pálmai Lajos Evangélikus Egy-
házi Alapítvány adószáma:
18530399-1-08

Gyôrújfalui „Erôs Vár” Egyházi
Alapítvány adószáma:
18987588-1-08 

A Gyôri Evangélikus Egyházközség egyház -
fenntartói járulékának elvárt

összege minimum 6.000 Ft/év. Befizethetô
 személyesen, csekken, átutalással.

A Gyôri Evangélikus Egyházközség számlaszáma:
10700031—25055203—51100005

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK

Márk dráma — felekezetközi szereplôgárda elôadásában
2016. ápr. 2. szombat 18 óra és ápr. 3. vas. 17 óra, Helyszín: Gyôr, Bisinger sétány 6
15 bátor amatôr színész arra vállalkozik, hogy elôad egy Márk evangéliumából dramatizált színdarabot, interaktív, körszínházi for-
mában. Minden eseményt megjelenítenek az evangéliumból, és bár nincs díszlet, nincs jelmez, a szereplôk farmerban és pólóban
vannak, a nézô ennek ellenére azt érzi, visszautazott az idôben, és átélheti Jézus szolgálatának 3 évét. A Márk-dráma dinamikus
és nagyon humoros elôadás, fô érdeme mégis az, hogy hûen ábrázolja az eseményeket és Jézus személyét.
Az elôadás ingyenes. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

A Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium és Általá-
nos Iskola a 2016/17-es tanévtôl kémia-matematika
vagy kémia-biológia szakos középiskolai tanárt keres.
Várjuk a jelentkezôket egy vidám, jó légkörû, szakmailag
felkészült, a gyermekek iránt elkötelezett közösségbe.
Érdeklôdni az iskola igazgatójánál (96/510-172) lehet. A
pályázatokat hallgatone@peterfy.hu címre várjuk.

Manóvár tábor, Gyôrújfalu www.manotanya.hu
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Gyermekeknek/Fília

A Gyôrújfalui Evangélikus Leánygyüle-
kezet számos programmal járul hozzá
közösségünk hírnevéhez, és mondhatjuk
már, országos ismertségéhez. Különbözô
rendezvényeket, táborokat, közösségfor-
máló tevékenységeket szervezünk.

TÁBOROK
A Gyôrújfalui „Erôs Vár” Egyházi Ala-

pítvány és a Manótanya közös szer -
vezésû táborában a gyerekek közelebb
kerülhetnek a természethez, megisme-
rik a falusi hagyományokat, elsajátíthat-
ják a háziállatok gondozásának fortélya-
it, illetve teljes összhangban lehetnek a
természettel.

Kirándulásaink, táboraink során a kö-
vetkezô programok teszik még színeseb-
bé a gyerekek részvételét: Manótanya la-
kóinak etetése, gondozása, kézmûves fog-
lalkozások, vetélkedôk, akadályversenyek,
falusi szokások, hagyományok továbbvite-
le (kosárfonás, lisztszitálás, betekintés a
kenyérdagasztás és sütés folyamatába).

FELÚJÍTÁSOK
2012-ben sor került a templom külsô

rekonstrukciójára / vakolás, ablakcsere/.

A 2013-as év folyamán sor került a
templomudvar, a vendégház udvarának
parkosítására is. Az udvaron elültetett nö-
vények tanulmányozásával a kirándulá-
sokon, táborokban részt vevô gyerekek
új ismeretekkel gazdagodhatnak. A tábo-
rokat, kirándulásokat rendszeresen temp-
lombemutatással és a falu bemutatásá-
val kezdjük.

ÁTÉPÍTÉS
2013-ban került sor az egykor tanítóla-

kásként szolgáló épület átépítésére. En-
nek során bontási munkálatokra, új beren-
dezések vásárlására, külsô parkosításra
volt szükség. A jelenleg turistaházként
mûködô épület szobái 1970-es évekbeli
bútorokkal vannak berendezve, melyek
alapos gyûjtômunka eredményei. A szo-
bák a közelmúlt hangulatát idézik meg, így
továbbélhetnek a régi hagyományok.

A 2014-es év folyamán készült el a
templomudvarban található parkoló, a
bejáró út és az új kapu.

FEJLESZTÉS
2015-ben új tetôt kapott a templom és

a toronysisak is megújult. Továbbá bôví-

tettük a gyülekezeti termet egy fürdôszo-
bával és konyhával, teljes berendezése
ebben az évben valósult meg.

FOLYAMATBAN
A mostani év számos projektet és ter-

vet tartalmaz. Kezdetét vette a 110 éves
múltra visszatekintô iskolaépület lelkész-
lakássá való átalakítása. 

Istentiszteleteinket vasárnap 10 órától
tartjuk, mindenkit szeretettel  látunk sze-
retett templomunkban.

Jakus Gyula
gondnok

A Gyôrújfalui Evangélikus Leánygyülekezet fejlôdése

Írd be a képekhez kapcsolódó ünnep vagy
ünnepi  idôszak megnevezését!

reformáció ünnepe
örökélet vasárnapja
ádvent
karácsony
szentháromság ünnepe
aratási hálaadás
vízkereszt
böjt 1. vas.
mennybemenetel
pünkösd
virágvasárnap
nagycsütörtök

húsvét
nagypéntek

karácsonyi ünnepkör
húsvéti ünnepkör

szentháromsági ünnepkör

Színezz! A liturgikus színeket az egyhá-
zat jelképezô hajó körüli négyzetekben je-

löld a megfelelô ünnephez kapcsolódva! Se-
gítségül: 2 piros, 2, lila, 2 zöld, 1 fekete és 7 fehér

kocka lesz. Kis segítséget adtunk a kitöltéshez!
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Péterfy

Iskolánk diákjai az augsburgi evangé-
likus gyülekezet elsô böjti hétvégéjén ren-
dezett ünnepen való fellépésre kaptak fel-
kérést. A Fastenopfer elnevezésû rendez-
vény kiemelt programja a bajor egyház-
nak. Ezeken az alkalmakon az offertóriu-
mot egy elôre meghatározott célra gyûjti a
helyi gyülekezet. Így volt kedvezményezett-
je iskolánk 2013-ban a bajor testvérek ado-
mányának, amikor is az árvíz idején súlyos
károkat szenvedett alagsori iskolaépület-
részt az ô adományaikból sikerült helyre-
hoznunk. Tájékoztattuk errôl diákjainkat is,
akik boldogan vállalták ezt a kihívásokkal
teli feladatot, énekkel, zenével és tánccal
készültek a rendezvényre.

2016. február 12-én, kora reggel indul-
tunk el autóbusszal, így még aznap ki

tudtuk próbálni a Szent Tamás templom
adta lehetôségeket. Estére megérkeztek
a templomhoz testvériskolánk, az augs-
burgi Stetten Institut diákjainak családjai,
akiknél szállást kaptunk. Az elôadások,
beszélgetések, és az esti nagy koncert
helyszíne is a templomban volt. Vendég-
látónk, Dietrich Tiggemann lelkész és fe-
lesége nagy szeretettel és lelkesedéssel
fogadta a csapatunkat. 

A szombati nap városnézéssel kezdô-
dött, majd egy felejthetetlen közös ebéd-
ben volt részünk diakonissza nôvérekkel.
A délutánt és az estét ismét a templom-
ban töltöttük.

A program keretén belül pódiumbe-
szélgetések követték egymást a migráns
helyzet európai és magyarországi keze-
lésérôl, melyeket diákjaink zenei elôadá-
sai kötöttek össze. A beszélgetésen Hall-
gatóné Hajnal Judit igazgatónk távollété-
ben gondolatait Feketéné Kovács Zsuzsa

kolléganônk tolmácsolta. Ôszintén elmond-
ta tapasztalatainkat és félelmeinket. A pó-
diumbeszélgetésen részt vett Gáncs Péter
elnök-püspök és a Magyarországi Evangé-
likus Egyház diakóniai osztályának vezetô-
je, Buda Annamária. Súlyos dilemmákat fo-
galmaztak meg a résztvevôk, hiszen nem
egyszerû manapság errôl a témáról nyilat-
kozni, különösen nem Németországban.
Segítôkészség, integráció, szakítópróba, ki-
hívások, esélyek, gettó, megtelt hajók. Ezek
voltak a kulcsszavak, melyek mentén a pó-
diumbeszélgetés résztvevôi gondolatokat
cseréltek. A magyar résztvevôk mindnyájan
elismerésben részesültek, melyet a gyüle-
kezeti tagok rögtön a beszélgetés után szó-
ban is kifejeztek.

Az esti nagy koncert csodálatos fo-
gadtatásban részesült, köszönhetôen a
lelkiismeretesen felkészült gyerekeink-
nek. A kórus énekei mellett hangszeres
elôadásokra is sor került. Furulya, zongo-
ra, fuvola, marimba, vibrafon, gitár hangja
töltötte be a Sankt-Thomas Kirche falait.
Többek között Bartók, Kodály, Liszt és
Bach zenemûveit szólaltatták meg a diá-
kok. Viseletbe öltözött fiataljaink pedig a
magyar tánc szépségével kápráztatták el
a közönséget. Gáncs Péter püspök úr, aki
szintén részese volt a rendezvénynek,
nagy örömmel és büszkeséggel gratulált
a gyerekeknek. Még azt is megjegyezte,
hogy német testvéreink tôlük szokatlan
módon ôszinte és hangos érzelemnyilvá-
nítással fejezték ki elismerésüket.

Vasárnap istentiszteleten vettünk részt,
ahol Gáncs Péter végezte az igehirdetés
szolgálatát, kórusunk pedig nagy ismét si-
kerrel lépett fel. Ebéd után pedig hazain-
dultunk, hisz másnap már az iskolában
kellett helyt állni.

Felejthetetlen élményben volt részünk
ezen a három napon. Igazi öröm volt látni

ennyi boldog, tehetséges, kulturált fiatalt.
A legkisebb diák hatodik osztályos volt,
de nagy örömünkre végzôsök is jöttek ve-
lünk. Szeretnék egy pár élményt, érzést
megosztani tôlük:

„Köszönöm szépen, hogy még egy-
szer részese lehettem az iskola egyik pro-
jektjének! Jólesik a tudat, hogy ennyi év
közös munkájának eredményeként gon-
dolnak ránk, és biztos résztvevôként szá-
mítanak ránk az ilyen zenei eseménye-
ken. Sokat jelent ez egy végzôsnek.”

(Sebô Kata 12/VIII. osztályos)
„Ez jó mulatság, péterfys munka volt.” 

(Czvitkovits Fanni 12/VIII. osztályos)
„Ez egy nagyon jó utazás volt, nagyon
kedves volt a család, akiknél megszáll-
tam. Jót énekeltünk és szuper társaság-
ban volt részem.” 

(Horváth Anna 9/V. osztályos)
„Ez a hétvége egyszerûen csodás volt.
Bár a templomi szertartások néha elég
érthetetlenek voltak a német nyelv miatt.
Rengeteget nevettünk, barátkoztunk. A
vendéglátó család is nagyon kedvesen
viselkedett. Egyszóval nagyon köszönöm
a sok élményt!” 

(Hunyadi Anna 10. osztályos)
Köszönet a hangszeres diákok felkészítô
tanárának, Felsmann Adriennek, és a tán-
cot betanító Delbó Eszternek igényes fel-
készítô munkájukért.

S végül álljanak itt Gáncs Péter
 elnök-püspök szavai:

„Köszönet a gyôri diákok lelkes és igé-
nyes zenei szolgálatáért, amivel tovább
öregbítették az egész Magyarországi
Evangélikus Egyház hírnevét.”

Módosné Hatvani Zsófia
ének-zene tanár, a csoport vezetôje

Péterfys diákjaink februári hétvégéje
 Augsburgban sok zenével, élménnyel
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Forrás — Gyôri Evangélikus Hírlevél. Szerkesztôbizottság tagjai: Csorba János, Mesterházy Zsuzsanna, Jánosa Attila, Szabó János. Korrektúra:
Adámi Mária | Arculat, nyomdai elôkészítés: Konrád Sándor. Nyomtatta: Palatia. A kiadvány ingyenes. Adományokat köszönettel elfogadunk. 

„Isten erejével a mázsás teher is könnyû, mint a szalmaszál… 
nélküle mázsás súly a szalmaszál is.”   /Luther Márton/

Szeretetházunk hírei 
Szeretetházi híreinket legutóbb ôszi

programjainkkal zártuk.

Istentisztelet keretében halottak napja
alkalmával megemlékeztünk az elmúlt
egy évben elôrement lakóinkról. Egy-egy
gyertyaláng fellobbanása a név elhang-
zása mellett felidézte emléküket, és a sok
kis égô mécses mentén kirajzolódott egy
kereszt alakja.

Novemberben már hagyománynak
számít  a házi Ki-Mit-Tud, amelyre örö-
münkre szépen volt jelentkezô vers, ének
és saját készítésû kézimunka kategóriá-
ban.  A gyönyörû foltvarrásos munkák
mellett szebbnél szebb hímzéseket és
saját készítésû ruhát is megcsodálhat-
tunk.  A tartalmas és vidám hangvételû
versek mellett saját írás is színesítette az
elôadást. E cikk írása közben a megfelelô
szavakat keresgélve, sajnálva, hogy én
nem tudok ilyen szépen fogalmazni, fel-
idézem az „ízesen” megfogalmazott tör-
ténet egy szemléletes, leíró részletét:

„Nagyapámék még látták „pipálni” a
Ság-hegyet. Ma már csak a kráter nyújt
turistalátványosságot. A Ság-hegy kalap-
ját, a gyönyörû bazalt sziklát lebányász-
ták. A hegy alján terül el szülôfalum. Lakói
istenfélô, becsületes, dolgos magyar em-
berek. A pirkadatot a római katolikus
templom nagy harangja jelzi. „Bim-bam-
bam”, ébredjetek, munkára fel, emberek!
Majd Izidor bácsi ostorának hangjára
hajtják ki a lábasjószágot, hogy a közös
legelôre terelje azokat a pásztor. Majd
Pali bácsi belefúj a tehénszarv tülökbe,
ô az anyakocákat tereli a páskomokba
dagonyázni. Mikor a gulya, a csorda el-
vonul, jönnek a házak asszonyai, hogy
a ház elôtti utcát összetakarítsák.” /
Szalontai Jenôné/

Ének kategóriában élveztük az elhang-
zó dalokat, és a végén iskolánk tanárai-
ból álló zsûri könyvjutalommal és oklevél-
lel díjazta a résztvevôket.

Az ádventi, téli idôszakban foglalkoz-
tatónk irányításával koszorú, ablak- és ka-

rácsonyfadísz, papírból hópehely készí-
tésével foglalatoskodtunk, és papír Miku-
lást készítettünk minden lakónak.
Népszerû volt a „Gyôr régen képekben”
vetítéssorozat, ami szeretetházi lelké-
szünk jóvoltából jelenhetett meg nagy ké-
pernyôs televíziónkon, és amelyen lakó-
ink visszaidézték saját emlékeiket.

Áhítatokon, istentiszteleteken, biblia-
órákon hallgattuk közösségben Isten igé-
jét, egyházi énekek éneklésével készül-
tünk a karácsonyra. Az ünnep közeledté-

vel Marosné Kovács Tünde és diákjai-
nak felemelô koncertjét hallgathattuk
meg, az ünnepi istentiszteletre pedig la-
kóink is készültek egy-egy szép, kará-
csonyi témájú verssel.

Év elején az elôzô esztendôben ké-
szült fényképekbôl tekinthettünk meg vá-
logatást, majd rövidesen készülhettünk a
farsangra. A mulatság a jelmezesek be-
vonulásával kezdôdött (idén örömünkre
lakó és hozzátartozó is beöltözött), majd
Fehér Jenô teremtett jó hangulatot har-
monika muzsikájával, erre többen táncra
is perdültek. A tombolasorsoláson sokan
részt vettek, hiszen a hagyomány szerint
minden tombola nyert!

Végül, de nem utolsósorban szeret-
nénk megköszönni minden adományt,
felajánlást, segítséget, imádságot, amit
Szeretetházunk kapott az elmúlt idôszak-
ban. Isten áldása kísérje utunkat…

Samu Jánosné 

…mert meg akarjuk becsülni
elesett, hôs katona fiaink emlékét,
és részvéttel gondolunk családok
ezreire, akik máig érzik és ôrzik a
veszteség fájdalmát.

A gyôri repülôcserkészek és a
Gyôri Evangélikus Férfikör a Ma-
gyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg
hôs helytállása és áldozata iránti tisz-
teletbôl rendhagyó megemlékezést
tartott iskolánk aulájában.

A rendezvényt támogató Torkos
András Evangélikus Egyházi Mû -
velôdési Alapítvány kuratóriumának
elnöke, Csorba János igazgató lel-
kész elmondta, hogy a tavaly meg-
kezdett elôadássorozatot folytat ni
fogják. Következô elôadásában O -
rosz százados úr a szûkebb pátri-
ánk, Gyôr-Moson-Sopron megye te-
rületén oly sok áldozatot követelô
harci eseményeket és az emlékhe-
lyeket mutatja be.

A program  elsôsorban a meg-
emlékezést szolgálta, ezért imád-
ságban, lélekben  a doni poklot meg -
 járt nyomtalanul eltûntek és az ôket
gyászolók mellé álltunk:
"Urunk! Erôért könyörögtünk, de
te gyengeséget adtál nekünk, hogy
alázatot és szelídséget tanuljunk!
A veszedelemben kértük, hogy an-
gyalokkal védj meg bennünket,
nyújtsd ki védô karodat.
Te bajtársakat adtál, hogy a halál
völgyében is osszák a sorsunkat.
Urunk, semmit sem adtál abból,
amit kértünk,
de mindent megadtál, ami a ja-
vunkra van!"

Szabó János lelkész

Bôvebben a csapatban folyó mun-
káról:
www.facebook.com/repulocser-
kesz.gyor
www.repulocserkesz.hu

Rendhagyó 
történelemórán  tartottunk 
megemlékezést  Gyôrött…
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Programjaink

Jelölések: *=úrvacsorás istentiszt., JIT=gyermek istentiszt., Sze..J.=Szemerei János, I.J.=Ittzés János, J.A.=Jánosa Attila, CS.J.=Csorba János, M.ZS.=Mesterházy
Zsuzsanna, CS.F.ZS.=Csorbáné, Farkas Zsófia, B.M.=Bogdányi Mária, Sza.J.=Szabó János

Ünnepi istentiszteleti rend

Elérhetôségek, lelkészi körzetek
Honlap: gyor.lutheran.hu • E-mail: gyor@lutheran.hu • facebook.com/gyorievangelikus

Húsvét hajnali istentiszteletre hívjuk és várjuk testvéreinket a nádorvárosi templomba!
Kezdési idôpont: 2016. március 27. vasárnap, 5.30
Az altemplomban közösen fogyasztjuk el az ünnepi reggelit. Kérjük, minden család hozzon magával egy-két fôre való tálat,
amit megoszthatunk egymással!

március
Szeretetház Díszterme Újtemplom

Szabad-
hegy

Gyôrúj-
falu

Bácsa
Gyôr -

szentiván
Gönyû

Nagy-
szentjá-

nos
INFO,EGYÉB
ALKALMAK

8:30 10:00 18:00 5:30 8:30 10:00 15:30 16:00 10:00 15:00 15:00 8:30 16:30

24. Cs SZE.J.*
16.30

SZE.J.*
18.00

Nagycsütörtök

25. P SZA.J.* CS.J. * M.ZS.*
SZA.J.*
18.00

CS.J. * Nagypéntek

26. Szo I.J. Nagyszombat

27. V SZE.J.* Refor-
mátus templom

CS.J.* SZA.J.* SZA.J.* M.ZS.* J.A.* CS.J.* SZE.J.* J.A.* SZE.J.* Húsvét

28. H J.A.* M.ZS.* CS.J.* Húsvéthétfô

május
Szeretetház Díszterme Újtemplom

Szabad-
hegy

Gyôrújfalu Bácsa
Gyôr -

szentiván
Gönyû

Nagyszent-
jános INFO,EGYÉB

 ALKALMAK
8:30 10:00 8:30 10:00 18:00 10:00 15:00 15:00 8:30 16:30

15. V J.A.* J.A.* I.J.*
M.ZS.*
konfirm

SZA.J.* CS.J.* CS.J.* SZA.J.* CS.J.* SZA.J.* Pünkösd/Konfirm. NV

16. H SZA.J.
J.A./CS.J.*

konfirm
M.ZS. Pünkösd/Konfirm. ÖT

ÖREGTEMPLOM 1-es körzet Csorba János ig. lelkész • 06-20/824-6247
Belváros | Révfalu | Bácsa | Vámosszabadi | Likócs

ÖREGTEMPLOM 2-es körzet Jánosa Attila lelkész • 06-20/824-4618 
Újváros | Sziget |Pinnyéd | Gyárváros | Gyôrújfalu, szigetközi szórványok

Takács Eszter h. lelkész • 06-20/824-8091 
Börcs | Öttevény | Abda| Ikrény 

ÚJTEMPLOM 3-as körzet Szabó János 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 Fehérvári út, Szigethy A. út és a Szent Imre út által határolt részen

INTÉZMÉNYEINK Szeretetház lelkésze: Szabó János • 06-20/824-2338
Iskolalelkész: Csorbáné Farkas Zsófia • 06-20/824-8765

Öregtemplomi Központi Lelkészi Hivatal
Hivatali idô: H - Cs: 7.45 —16.00, P: 7.45 —15.00 
Cím: 9025 Gyôr, Petôfi tér 2.
Telefon: 96/524-708. Mobil: 20/824-8101 
Fax: 96/524-709, 
Insula Lutherana Varroda
Honlap: varroda.netai.net
Tel.: 20-824-4619

Nádorvárosi Lelkészi Hivatal
Cím: 9024 Gyôr, Liezen-Mayer út 41. 
Félfogadás: a lelkészekkel telefonon 
elôre egyeztetett idôpontban!
• Mesterházy Zsuzsanna lelkész 20/416-35-01 
• Szabó János lelkész 20/824-23-38 
• vagy az ügyviteli munkatársakkal 

az öregtemplomi hivatalban munkaidôben.


