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A Gyôri Evangélikus Egyházközség idôszaki kiadványa

A cet oldalán nincsen ablak...
Jónás 2,2-10

Az úgy nevezett fapados
repülôgépeken, ahol nincsenek ülésekhez kötött jegyek,
az ablak melletti helyekért
nem ritkán tülekednek az utasok. Az úszó szállodáknak is
nevezett cruise hajókon hihetetlen árkülönbség van az ablakos és ablaktalan kabinok
között. A szállodák vaskos felárakat számítanak fel a tengerre, vagy érdekes látnivalókra nézô szobáikra.
Bár a példaként említett
„látványtöbbletet” egyik-másik
esetben biztos, hogy mi meg
sem tudnánk fizetni, ez nem
jelenti azt, hogy a kilátás nekünk nem fontos. Mert fontos.
Még akkor is, ha csupán
passzív megfigyelésre kínál lehetôséget.
Az ablaktalan szobák, a sötét kamrák a kiszolgáltatottság, a kilátástalanság érzését
ébresztik az emberben. A börtönben a legsúlyosabb büntetés az, amikor valakit a sötétzárkába csuknak…
Jónás könyve egy olyan
fokú kiszolgáltatottságot mesél el, ami az emberi képzelet
végsô határához közelít. Jónás halálra ítélt állapotban
van. Olyan helyzetben, ahol
semmiféle kilátás nincs. A cet
oldalán nincsen ablak. Még
passzív kilátásra sincs lehetôség! Semmi reális esély nincs
a menekülésre, a túlélésre.
Jónás imája emberileg a reménytelen ember sóhaja. És
mégsem az.
„Mert ami embereknek lehetetlen, az az Istennél nem.

Mert Istennek semmi sem lehetetlen” (Mk 10,27). Ezen a
ponton ér össze Jónás könyve
és a húsvéti csoda. Jézus maga kapcsolta össze ezt a kettôt. Amikor jelt kívántak tôle, ô
azt mondta: „…nem adatik
más jel, csak a Jónás próféta
jele. Mert ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a
hal gyomrában, úgy lesz az
Emberfia is a föld belsejében
három nap és három éjjel…”
(Mt 12,39-40).
A cet oldalán nincsen ablak. Ugyanúgy, mint ahogy a
koporsón, a sírgödrön és az
urnákon sincs.
Az élet fájdalmas valósága, és mindannyiunk keserves tapasztalata, hogy az
életúton elôbb vagy utóbb

Amir Rom: Jónás a halban

szembe találjuk magunkat
olyan helyzetekkel, ahol nem
jók a kilátások. Olyan helyzetek is jönnek, amikor nincsenek egyáltalán semmilyen kilátások.
Lelkészi szolgálatomban
sokszor, a személyes életemben pedig néhányszor találkoztam már ezzel az ablaktalan helyzettel. A sötét reménytelenséggel. Az elmúlás rémével, a teljesen értelmetlen és
felfoghatatlan halállal. Ôszintén bevallom, hogy ilyenkor
nem volt könnyû vigasztaló
szavakat találni.
A cet gyomrának ablaktalan mélysége nem csak Jónás kiváltsága. Sokan és
sokféleképpen járjuk meg, éljük át a reménytelen sötétség

állapotát. És néha a szabadulás csodáját.
A húsvéti csoda Isten szabadításáról szól. Ahogy igénk
utolsó mondata mondja: „Az
Úrtól jön a szabadulás!”
A húsvét azonban meszszebb mutat Jónás szabadulásánál, amely egy értetlen
próféta új esélyét jelentette. Isten nem vetette el, folytathatta
a küldetést, az üzenet közvetítését.
Jónás arra kapott újra lehetôséget, hogy mondja el,
hogy irgalmas az Isten, akinek szeretete meghaladja a
képzeletünket. Jónás történetének folytatásából tudjuk,
hogy Jónás képzeletét is
messze meghaladta. Isten
még Ninive megtérô népének
is kész megbocsátani és új
esélyt adni.
Húsvét az új távlatról szól.
Ami az ablaktalan koporsókban, urnákban és sírokban pihenôknek is a reménye. Jézus
Krisztus gyôzött bûn és halál
felett, mert Isten hatalmának
és szeretetének nincsen határa. Ez az igazi remény!
Köszönjük, Istenünk, hogy
nincs olyan mélység, ahol nem
hallod meg a hangunkat. Nincs
olyan mélység, ahonnan ne
tudnál felemelni. Köszönjük a
húsvéti gyôzelem csodáját,
hogy Jézus Krisztusban értünk
is gyôztél a bûn és a halál felett!
Köszönjük a reményt! Ámen.
Szemerei János
püspök

Fudpuszta
Múltunk

Egy gyülekezeti földbirtok vázlatos története

A Gyôri Evangélikus Egyházközség egészen a 20. század elejéig megtartotta az önkéntes egyházfenntartási befizetések rendszerét, s csak ekkor tért át a kötelezô egyházi
adóztatásra. Éppen ezért a
gyülekezet számára kiemelt jelentôsséggel bírt a gyülekezeti
vagyontömeg megfelelô kezelése és minél jövedelmezôbb
módon történô befektetése.
A 19. század folyamán ennek bevált módszerét elsôsorban a kamatra kölcsönzés jelentette. Emellett két alkalommal is — elôbb az 1860-as évek
folyamán, majd az 1890-es
évek végén — bérházak építése
mellett döntöttek, s az így befolyó bérleti díjak képeztek állandó, tervezhetô bevételi forrást.
A fentieken túl a város környéken jelentékenyebb méretû
földvagyonnal is rendelkezett a
gyülekezet, s ezeket a földdarabokat szintén bérbe adták az
érdeklôdô gazdáknak. Ugyanakkor ezek a területek rendszerint kisebb méretû, elszórtan elhelyezkedô szántóföldek voltak, egységes, nagyobb birtoktesttel nem rendelkezett az
egyházközség.
Ez az állapot 1897 nyarán
gyökeresen megváltozott. Ekkor ugyanis Fischer Gyula
megvételre ajánlotta a gyülekezet vezetôsége részére Rábacsécsény határában fekvô,
680 kataszteri hold méretû birtokát, melyen kisebb kúria is
állt a hozzátartozó gazdasági
melléképületekkel. A közgyûlés megfontolás tárgyává tette
az ajánlatot, s végül csupán
azt kötötte ki, hogy abban az
esetben járul hozzá a birtok
megvételéhez, ha sikerül találni
olyan bérlôt, akitôl a bérleti díjként beszedett összegbôl
származó tiszta jövedelem eléri a befektetett tôke évi 44,5%-át. Sikerült is találni ilyen
bérlôt Szalacsy Ferenc személyében. A gyülekezetnek ab-
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ban is szerencséje volt az elkövetkezô évtizedekben, hogy
rendszerint megbízható, hoszszú távra tervezô bérlôk vették
igénybe a területet. A birtok
bérletét 1916-ban Vajda Pál
vette át, majd az 1930-as évek
végén Gyarmathy Dénes.
A birtokról származó javadalmak mindvégig a gyülekezet
legjelentôsebb bevételi forrását
képezték a két világháború között. A pénzben fizetett bérleti
díj fedezte a lelkészek, tanítók,
kántorok fizetését. A természetben beszolgáltatott búza illetve
burgonya pedig a Szeretetház
mûködését és élelemmel való
ellátását segítette.
Ugyanakkor a birtokkal járó
folyamatos karbantartási és
tatarozási kötelezettségen túl
— az 1920-as évektôl kezdôdôen — más nehézségekkel is
meg kellett küzdeni. Az elsô
világháborút követôen Teleki
Pál miniszterelnök által kezdeményezett földreform kismértékben a fudpusztai birtokot is
érintette, mivel a területen utat
vezettek keresztül annak érdekében, hogy a földhöz juttatott
helyi gazdák meg tudják közelíteni újdonsült parcelláikat.
Ennél azonban sokkal jelentôsebb veszteséggel járt az
1945-ös földreform. Ennek hatására a gyülekezet csak 100
hold földet tarthatott meg birtokából. Ugyanakkor mindent
megtettek annak érdekében,
hogy csökkentsék veszteségeiket, s fáradozásaikat szerény
siker kísérte. Kezdeményezésükre ugyanis a helyi földosztó
bizottság az elvett birtoktestbôl
10 holdnyi területet a gyôri Szeretetház árvaházának juttatott.
1948-ban a megmaradt földeket javadalmi birtokká szervezték a gyôri lelkészek, kántorok
és egyházfik fizetésének biztosítása érdekében, s egyben
alapítványi kezelésbe helyezték.
A terület jelentôs részének
elvétele mellett a második vi-

lágháborút követô hónapok
más módon is jelentékeny károkat okoztak. 1945 telén
szovjet katonák vették igénybe a birtok épületeit. Ott tartózkodásuk során eltüzelték a
gyülekezet szalmakészletét,
valamint ugyanerre a sorsra
jutott több fából épült gazdasági melléképület is.
A birtokon álló kastély a földosztást követôen is a gyülekezet tulajdonában maradt,
ám az 1940-es évek második
felében egyre több esetben
került sor különbözô állami
szervek részérôl az épület
egyes részeinek önkényes kisajátítására. Így 1948-ban a
téti kommunista párttitkár napközi otthon céljára foglalta le a
nagyebédlôt. Ugyanebben az
esztendôben pedig a Megyei
Földhivatal iskola és tanítólakás céljára kérte az épület felének átadását.
1948 ôszén — a megváltozott törvényi szabályozással
összhangban — a megmaradt
birtokdarab bérleti jogát átvette
a rábacsécsényi földmûves
szövetkezet. Mivel az új bérlô
azonban többszöri felszólításra
sem fizetett bérleti díjat, ugyanakkor az idôközben tetemes
mértékben megemelt állami
adóterhek a tulajdonos egyházközséget sújtották, ezért
1950 februárjában javaslat
született, miszerint a megmaradt birtokrészt ajánlják fel az
államnak. Erre végül — miután
helyben eredménytelen kísérletet tettek a helyzet rendezésére — az ôsz folyamán került

sor. A nemfizetés hátterében
egyébként prózai okok húzódtak meg. Ugyanis a bérlôként
kijelölt szövetkezet valójában
sosem alakult meg, mivel abba
a helyi gazdák nem léptek be.
Ugyan a gyülekezet tulajdonát
képezô területen 42 helyi gazda gazdálkodott, ám ôk, mivel
nem voltak tagjai a csak papíron létezô szövetkezetnek,
nem érezték kötelességüknek
a bérleti szerzôdésben foglaltak teljesítését.
Az állami átvételre 1950.
október 1-jével került sor. Vételárként a birtok tisztajövedelmének hatvanötszörösét állapította meg a Gyôr-Sopron
Megyei Tanács Mezôgazdasági Osztályának Ingatlanforgalmi Bizottsága. Ennek értelmében 63.830 forintot fizettek
ki a gyülekezetnek, ám ebbôl
még elôzetesen levonásra kerültek az elmúlt években keletkezett különbözô be nem fizetett adóhátralékok.
Összességében megállapítható, hogy míg a birtok
megvásárlását követô bô
negyven esztendôben — a kisebb nehézségek ellenére is —
bölcs befektetésnek bizonyult
a földvétel, addig a második világháború után kibontakozó
gyors politikai átrendezôdés
hatására a terület egyre inkább
tehertételt jelentett a gyülekezet számára, így nem bizonyult
más út járhatónak, mint annak
önkéntes felajánlása.
Világi Dávid
történész, levéltáros

gyor.lutheran.hu

Portré
Újságunk húsvéti számában tájékoztatni szeretnénk olvasóinkat, gyülekezeti tagjainkat a közelmúlt egyik
fontos eseményérôl. Vízkereszt ünnepe utáni 2. vasárnapon közgyûlést tartott a Gyôri Evangélikus Egyházközség, melynek egyik fontos pontja volt a gyülekezet alapítványának („Torkos András” Evangélikus
Egyházi Mûvelôdési Alapítvány) személyi kérdéseit rendezni.

Böjti „Torkos”-kodás

Az alapítvány kuratóriuma a
választás során négy új taggal
bôvült, segítségére a kuratóriumi
munkának, s egyúttal minél szélesebb képviseletére a közösségnek. Az alábbiakban a megválasztott tagokat szólítottuk
meg egy rövid bemutatkozásra,
illetve azt kérdeztük tôlük, hogy
az alapítvány mûködésében milyen hangsúlyos területeket lát.

Fodorné Böjtös Krisztina:
A Torkos András Egyházi és
Mûvelôdési Alapítvány elsôsorban az óvoda, iskola illetve gyülekezet ifjúságának a megsegítését tûzte ki célul. Mivel 23 éve
dolgozom a Péterfyben, az alapítvány munkáját, megalakulása
óta évrôl évre tapasztalhatom.
Örvendetes, hogy mûködik a
közelünkben egy olyan szervezet, amely segítséget tud nyújtani
abban, hogy a rászoruló fiatalok
is olyan impulzusokkal legyenek
gazdagabbak, amelyeket családjuk nem, vagy csak nagyon
nehezen, lemondások árán tudna finanszírozni. Számos diákunk osztálykirándulásához, táborozásához, külföldi tanulmányútjához, vagy éppen étkezéséhez járult már hozzá az alapítvány, és nem feledkezik meg rólunk, pedagógusokról sem.
Minden évben egy-egy arra
érdemes, pályázat útján kiválasztott pedagógus, „az év pedagógusa” kaphatja meg a
Torkos András díj emlékplakettjét, amihez pénzjutalom is jár.
Bízom benne, hogy a gyermekek közt nyitott szemmel járva, az osztályfônökökkel való
folyamatos konzultációk eredményeképp a jövôben magam
is segítségére lehetek az alapítványnak abban, hogy minél
több rászoruló kisdiák kaphasson anyagi segítséget azoknak
az élményeknek az átéléséhez,
gyor.lutheran.hu

amelyek személyiségüknek fejlôdését, épülését szolgálják.

Major Zsuzsa:
A Torkos András Alapítvány
egy nemes célért dolgozó szervezet, amellyel az 5 éve indult
jótékonysági bál szervezésének
kapcsán találkoztam közelebbrôl. A jótékonysági bál az iskola
és a gyülekezet közös szervezésében zajlik, amelyben nagy
szerepet vállalok azóta is, hiszen egyre népszerûbb a szülôk és a pedagógusok körében.
Három éve még közelebb kerültem az alapítványi munkához, hiszen a gazdasági vonalat segítem munkámmal.
A jövôben az alapítványi munka során célom az, hogy a gyülekezeti ifjúsági életben is aktívabban megjelenjen az alapítványi
támogatás. Fel kell térképezni
azt, hogy hol és milyen terület tud
ez a leghatékonyabban mûködni
és eljutni a fiatalokhoz. Talán erre
a legjobb korosztály a konfirmandusok lennének, akik a gyülekezet tagjaivá válásuk során közösség építô kirándulás szervezésével, azon családokat tudnánk támogatni, akik nehéz anyagi körülményeik miatt nem engedhetik
el a gyermekeket a közös konfirmációt megelôzô kirándulásra.
A Torkos András Alapítvány
30 évvel ezelôtti megálmodóinak
neve mind gyermekkorom meghatározó személyei voltak, generációkra visszanyúló evangélikus
kötôdéssel rendelkezem, nagyszüleim és édesanyám is aktív
tagja a gyülekezetnek.
Köszönöm szépen a felém
irányuló bizalmat, igyekszem
a tudásom legjavával gyarapítani egyházam alapítványának
munkáját.
Tóthné Szebeni Gyöngyi:
1991 óta tartozok az evangé-

likus óvoda kötelékébe, 2018
óta látom el az óvodavezetôi feladatokat. Megtiszteltetô feladatként éltem meg a felkérést a kuratóriumi tagságra. A Torkos
András Alapítvánnyal az óvoda
kapcsán találkoztam elôször.
Tagságom most is az óvoda nevével és munkájával fûzôdik
össze. Szeretném az óvoda,
azon belül pedig a hozzánk járó
gyermekek, családok érdekeit
képviselni. Fontos számomra,
hogy az intézményben a nevelés magas színvonalon folyhasson, ehhez pedig az eszközök,
a felszerelés, a barátságos és
biztonságos környezet megteremtése folyamatos kell, hogy
legyen. Az Alapítvány tevékenységi körébe kiemelkedô feladatnak tartom a családok, azon belül a gyermekek támogatását. A
családokkal, szülôkkel napi
kapcsolatban próbálok lenni,
szinte az összes családot ismerem. Munkatársaim is megkeresnek, ha úgy látják, hogy egy
— egy családnak támogatás kell.
Az a jó, ha mindenki a saját területén tud minden új, a gyermekeket érintô dologról, hiszen
legtöbbször azok nem kérnek
segítséget, akik igazán rászorulnak. A kuratóriumi munkában
nyitott szemmel és nyitott szívvel
szeretnék részt venni, úgy hogy
az alapítványhoz fordulók és a
felajánlók, adományozók is
egyaránt azt érezzék, megéri
hozzánk fordulni, kérni és adni,
mert jó helyre kerül ,és nemes
célt szolgál.

Vancsai József:
„Kockázat nélkül nincs nyereség!”- ismerjük ezt a mondatot
az üzleti világból, amiben arra
próbálnak utalni, hogy ugyan
sokszor a tôkekihelyezés, a befektetés kockázatos lehet, nem
biztos, hogy beváltja a hozzá
fûzött reményeket, de ha igen,
akkor a nyereség hatalmas. Vagyis a kockázat ellenére megéri
energiát, idôt, sôt pénzt áldozni
a cél elérésének reményében.
Habár az eddigi gondolatok
félrevezetôek lehetnek, mégsem
gazdasági szemszögbôl tekintek az alapítványra, melynek kuratóriumába beválasztottak, hanem lelki oldalról! Lelkészként is
vallom, hogy kockázat nélkül
nincs nyereség, vagyis energiánkat és anyagi lehetôségeinket
is az evangélium szolgálatába
kell állítani. Akkor, amikor az ifjúságnevelést helyezte egykor az
alapító Gyôri Egyházközség a
középpontba, akkor azt küldetésének teljes tudatában tette, kihasználva azt a szervezeti formát, amivel ezt támogatni tudja.
Az, hogy egy-egy döntés itt is
kockázatos, az nem kérdés, hiszen a megtérülés, a nyereség
csak reménybeli. De ha csak
egy fiatal is rátalál az evangéliumra az alapítvány munkája során, akkor már megérte!

Köszönjük a bemutatkozó
gondolatokat!
Csorba János
igazgató lelkész
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Gyülekezeti hírek

„Öt órai tea”

Január utolsó csütörtökén
indult el gyülekezetünk új
programsorozata, az „Öt órai
tea” Evangélikus Klub. A tervek szerint minden hónap
utolsó csütörtökén tartandó
alkalom a megszokottaktól kicsit eltérôen, kötetlenebb jelleggel segítené a gyülekezeti
tagok közötti kapcsolat építését. Az egyik szervezô ötletgazdát, Dombi Lászlóné Évát
kérdeztük az indulásról:
Mióta és miért formálódott
Bennetek a terv, hogy szükséges lenne elindítani egy olyan
kötetlenebb formájú közösségi
alkalmat, mint az „Öt órai tea”
- Evangélikus Klub?
Régóta foglalkoztatott bennünket, az a gondolat, hogy az
istentisztelet után egy klubszerû alkalomra összejöhetnének gyülekezeti tagjaink. Ez
már akkor felmerült, amikor a
felújítás még csak álom volt.
Az istentiszteleteken találkoztunk egymással, néhány szót
váltottunk is, de úgy láttuk,
hogy mindenki igyekezett haza a vasárnapi ebédre. A beszélgetések során kiderült,
hogy igény van egy kötetlenebb formájú közösségi alkalomra. Akkor gondoltuk, hogy
keresünk egy idôpontot, ami

sokaknak megfelelô, a helyszín pedig adott volt, a nagyon
jól kihasználható és tökéletesen felszerelt gyülekezeti helyiségben. Így most minden hónap utolsó csütörtökén — „Öt
órai tea” - Evangélikus Klub néven tartjuk alkalmainkat,
melyre ezúton is szeretettel
várjuk gyülekezeteink tagjait
kortól és nemtôl függetlenül.
Immár két (a cikk megjelenésekor már három) alkalom
után, beszélj a tapasztalataitokról, az események visszhangjáról! Milyen hangulatban
zajlottak az eddigi délutánok?
Már az elsô alkalomra, számunkra is meglepôen - sokan jöttek el, ebbôl is azt a tanulságot szûrtük le, hogy talán
igazunk volt, hogy van igény
az ilyen jellegû összejövetelekre. Bemutatkoztunk egymásnak, röviden elmondta
mindenki, hogy mivel foglalkozik, élmény volt hallgatni Brúnó bácsi régi emlékeit, de
még Niederland Vilmos hozzászólását is, aki egy közeli
gyôri rendezvényre hívta fel figyelmünket, így sokakkal találkoztunk Konok Tamás
könyvbemutatóján. Ezen a napon levetítettük a gyôri gyülekezetrôl készült filmet, ami

mindenkinek nagyon tetszett.
Többen süteménnyel is készültek, a Szeretetház pedig
felajánlotta ezekre az alkalmakra a tea készítését, amit
köszönünk. A második alkalommal Pula Dániel iskolánk
tanulója tartott egy vetítettképes beszámolót „Cserkészszemmel Amerikában” címmel. Érdekes volt hallani egy
diák szemszögébôl a kb. 50
ezer fôs cserkész világtalálkozó -dzsembori- élményeit.
Melyek azok a témák, melyek leginkább foglalkoztatják az
alkalmak résztvevôit? Elárulnál e
néhány konkrét tervet?
A programok mellett a sütizés és teázás alatt sokat beszélgettünk, mindenki örült,
hogy van egy ilyen alkalom,
ahol jobban megismerhetjük
egymást. Beszélgettünk arról,
hogy milyen témák után érdeklôdnek, mirôl beszélgessünk. Így lesz alkalom, ahol dr.
Horváth József Trianonról fog
beszélni, dr. Király Géza új oldaláról mutatkozik be. Istenes
versekrôl beszél és mond el
néhányat. Meghívtuk Dunst

Esztert, aki egy vetítettképes
elôadást tart a Transzszibériai
vasúttal a Bajkál-tóig címmel.
Örömmel mondott igent a
meghívásra. Szeretnénk, ha
gyülekezetünk tagjai is aktiválnák magukat, kötetlen formában beszámolnának élményeikrôl, valamilyen érdekes hobbijukról, stb.
A következô alkalmunkon,
ami kivételesen hétfôi napon,
március 23-án lesz - a nádorvárosi böjti esti áhítatok miatt,
- dr. Havasi Dezsô felvezetésével az Örök tél c. film vetítésére kerül sor. A film fôszereplôje Gera Marina Nemzetközi
Emmy díjat kapott New Yorkban ezért az alakításáért. A
film a szovjet munkatáborokba, bányákba elhurcolt magyar nôknek állít emléket.
Tervünk van még bôven, de
kérjük minél több testvérünk
aktív segítségét is, akár még
ezeknek az estéknek megszervezéséhez és összefogásához is.
Köszönjük a beszélgetést
és Isten áldását kérjük további
lelkes munkátokhoz!

turgiában a helyi történelmi felekezetek lelkészei mellett részt
vett Veres András gyôri megyéspüspök, a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia elnöke is.
Igét hirdetett Steinbach József, a
Dunántúli Református Egyház-

kerület püspöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsának elnöke, valamint
Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita, aki most elsô
alkalommal prédikált Gyôrben.
Szemerei János evangélikus püspök köszöntôjében elmondta, hogy az idei imahét
rendjét a máltai keresztyének
állították össze, akik a szigetükhöz kapcsolódó bibliai történetet jelölték ki a hét alaptörténeteként (ApCsel 27,18—28,10).
Steinbach József Zsolt 119,
105 alapján arról beszélt, hogy
Isten igéje adja az igazi megvilágosodást. Isten igéje nemcsak
szó, hanem szabadító tett is, az

örök élet ígérete — hangsúlyozta
a református püspök.
Kocsis Fülöp a vihar lecsendesítésérôl szóló evangéliumi szakaszt (Mk 4,35—41) állította a figyelem középpontjába. „Aki fél, abban nincsen hit. Akiben nincsen
hit, az fél” — fogalmazott. Majd
hozzátette: Választanunk kell, hiszünk-e Jézusban, hisszük-e,
hogy ott van a hajóban, hisszüke, hogy betölti az életünket, vagy
félünk. Amikor eltölt bennünket a
félelem, akkor jusson eszünkbe,
hogy megfeledkeztünk Jézusról,
arról, hogy rá figyeljünk.

Négy püspök vett részt az ökumenikus imahét gyôri nyitó alkalmán

Az ökumenikus imahét nyitó
alkalmát Gyôrben az evangélikus Öregtemplomban tartották
2020. január 20-án. Az esemény
házigazdája Szemerei János, a
Nyugati (Dunántúli) Evangélikus
Egyházkerület püspöke volt. A li-
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Adámi Mária
püspöki asszisztens
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Biblia és énekeskönyv lapozgató

A keresztrejtvény megfejtésével biztosan ki tudod egészíteni az alábbi mondatot.

Az ószövetségi időkben a szombat volt az ünnepnap. Mi, keresztények
a vasárnapot ünnepeljük, mert ezen a napon történt
............................... .................................................................... .
1.

2.
3.
5.

4.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.
16.

15.

Egészítsd ki az alábbi idézetet, ehhez vedd kézbe Evangélikus Énekeskönyvünket!

Ki a szerzôje ezeknek a soroknak?

Olyan voltam, mint a halott,
De kegyelmed ........................ nyitott,
Bûn börtönén pattant a zár,
Szabad lettem, mint a ........................
Megváltott engem Jézusom,
Húsvéti ........................ az arcomon,
Legyôzte a ......................., a halált,
Szegény szívem hazatalált.
Nem ............................... a keresztfa már,
Húsvét után fényárban áll.
Kitárult a ...................kapuja,
Zengjen szívünk: Halleluja!

gyor.lutheran.hu

(........................ .............................)

Gyereksarok

1. Melyik városba vonult be
Jézus virágvasárnap? (Lk
19,28)
2. Jézus az utolsó vacsorán
a lábmosással adott példát tanítványainak és követôinek. Melyik tanítvány
tiltakozott az ellen, hogy
Jézus megmossa a lábát? (Jn 13,6-8)
3. Hányszor tagadta meg
Péter Jézust? (Mt 26,34)
4. Ki volt a római birodalom
helytartója, aki ki is hallgatta Jézust? (Mt 27,2)
5. A fogoly neve, akit szabadon bocsátottak Jézus
helyett? (Mt 27,16)
6. Hogy hívták azt az embert, akinek a sírboltjába
temették Jézust? (Mt
27,57)
7. Melyik kertben gyötrôdött
Jézus elfogatása elôtt?
(Mt 26,36)
8. Amikor Júdás elárulta Jézust Simon Péter karddal
kel Mestere védelmére. A
szolga melyik testrészét
vágja le fegyverével? (Jn
18,10)
9. Késôbb kit választottak a
tanítványok Júdás helyére? (ApCsel 1,26)
10. Pilátus Jézus keresztjére
táblát helyezett el egy felirattal, mi szerepelt ezen
Jézusról? (Mt 27,37)
11. Ki vitte Jézus keresztjét a
Koponya hegye felé? (Mt
27,32)
12. Ki adta tudtára az asszonyoknak Jézus feltámadását? (Mt 28,5-6)
13. Egyik asszony neve, aki a
hét elsô napjának hajnalán Jézus sírboltjához
ment? (Mt 28,1)
14. Hány óráig volt sötétség
Jézus keresztre feszítésekor? (Mt 27,45)
15. Mit tett Péter fájdalmában,
miután megtagadta Jézust? (Mt 26,75)
16. Ki volt a hitetlen apostol,
aki csak a feltámadt Jézus sebeit tapintva hitte el
a feltámadást? (Jn 20,2425)
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Péterfy

Peterfy.hu
Iskolánk büszkeségei

Közel két évtizedes hagyomány, hogy
az érettségizô diákok közül a kiemelkedôk
a ballagási istentiszteleten díjazásban részesülnek. Azon diákok, akik a gimnáziumi évek alatt végig kitûnô tanulmányi eredménnyel rendelkeztek, a „Summa cum laude in Péterfy” díjat kapják. A nevelôtestület döntése révén minden tanév végén
1-1 tanuló az „Érdemes diák” címet kapja.
A díjazottakat eddig az évkönyvekben le-

hetett megtalálni. A 2019/2020-as tanévtôl
emléktábla is megörökíti neveiket. Az idei
évben valamennyi eddig díjazott tanuló
neve felkerült az iskola bejáratánál található réztáblára. Természetesen ez a névsor
folyamatosan bôvül az elkövetkezendô
években. Büszkék vagyunk a kiemelkedôen teljesítô tanulóinkra, a rézlapokra felkerült nevek pedagógus közösségünk elismerését fejezi ki.

A farsangi idôszakban, a gyerekek által
készített és kihelyezésre került csoportszoba
díszítéseket hamvazó szerdán a gyerekekkel
közösen szedtük le. Közben énekeltük az Elmúlott a rövid farsang címû dalt, és beszélgettünk arról, hogy vége a vigalomnak.
A játékidô letelt, a délelôtti beszélgetés,
mese helyét ezen a napon áhítat vette át,
melynek a tervezett témája a csendesség.
A fogalom, nem ismeretlen a gyerekek elôtt,
a mindennapi étkezési imádság elôtt rendszeresen mondjuk: csendesedjünk el!
Felidéztük a délelôtti történéseket, kiszíneztük az egyházi év naptárján a böjti idôszakot lilára, a zöld terítôt is kicseréltük lilára.
— A böjt a húsvétot megelôzô idôszak,
az elcsendesedés ideje, ki emlékszik? Mit szoktunk mesélni ilyenkor?
— Fehérkét- válaszoltak többen (Jézus
történet feldolgozása egy kisbárány
élete nyomán). Ez a történet a mindennapok játékát is nagyban befolyásolja,
meghatározza.
— Mikor szoktunk elcsendesedni? -

kérdésre, a gyerekek nagyon jó otthoni
és óvodai példákat mondtak:
— Amikor anya-óvónéni mesél.
— A templomban is elcsendesedünk,
miért?
— Hogy halljuk Zsófi nénit és tudjunk
imádkozni.
— Amikor az anya telefonál a kocsiban. Hivatalban - így mondta a kisfiú. Az étteremben.
— A böjt is ilyen idôszak, hogy törekszünk elcsendesedésre, valamilyen felajánlásra, egymásra figyelésre. Segítünk

2020 januárjában indult el iskolánk új
honlapja, s ezzel változott az intézményünk megjelenésének arculata. Ránézésre egy honlap, valóságát tekintve viszont öt új elektronikus felület nyílt meg.
Az óvoda, általános iskola, gimnázium,
kollégium és alapfokú mûvészeti iskola külön-külön felületen tekinthetôek meg.
Reménység szerint, ez segítség a mintegy 500 család számára, aki jelenleg
kapcsolatban áll az intézményünkkel. Természetesen az évekkel ezelôtt végzettek
is tájékozódhatnak a múlt eseményeirôl,
hiszen a honlapon belül elérhetô az eddig
használt felület is. A rend kedvéért kell
megemlíteni, a nyilvános dokumentumok
és az e-napló is gyorsan elérhetôek az oldalon. Jó böngészést kívánunk a péterfys
óvodásoknak és iskolásoknak, valamint
az evangélikus nevelés-oktatás iránt érdeklôdôknek.

Évszak és ünnepkör váltás az óvodában
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a kisebbeknek, megpróbálunk lemondani
játékról, akár más javára.
Az elkövetkezô hetekben tudatosan figyelünk arra, hogy az elcsendesedésre,
csendes békés játékra biztassuk a ránk
bízott gyerekeket fôként személyes minta
által. Néhány nap kivételt képez, mégpedig a március 15-ét megelôzô napok. De
Fehérke története hamar visszaterel
mindnyájunkat a csendesség medrébe.
Molnár Tamásné Pillangó csoport

gyor.lutheran.hu

„...ennek a világnak fekete egén,
Lényed a csillag, sugarad a fény...”

Utolsó híradásunkban még
csak készültünk a házi Ki Mit
Tud-ra, majd novemberben eljött a nagy nap, és 13 vállalkozó kedvû lakó mutatta meg,
hogy verset mondani, szájharmonikázni, nótát és egyházi
énekeket énekelni nem életkor
függô. Kilencvenen túl is lehet
pontosan megérkezni a próbákra, szépen felöltözve megjelenni, és mindenféle “ajtbajt” feledve fejbôl verset
mondani vagy pl. jó kedvvel
fújni a „muzsikát”. Van mit tanulni... Mindenki nyertes volt,
legfôképpen a hallgatóság.
Elérkezett december, s vele
egy különleges nap. Júlia diakonissza nôvérünk 100 éves
lett, s bár nem kenyere az ünneplés központjában lenni, jó
volt együtt énekelni: “Jer dícsérjük Istent...”
Az ádventi idôszakban sokan látogattak el hozzánk, és
gazdag programmal készültünk karácsonyra:
• Spanicsek Attila és dr.
Szabó János tárogató hangszeren szólaltatott meg gyönyörû dallamokat,
• cserkészek vetítettképes
elôadást tartottak Világtalálkozójukról, és énekeltek lakóinknak,
• egy vajdasági csoport
felnôtt és gyermek tagjai, akik
betlehemes találkozóra jôttek
Gyôrbe, nekünk is elôadták
népviseletbe öltözve szép mûsorukat,
• az evangélikus óvodából
és iskolából is jöttek gyerekek
betlehemest elôadni, nagyon
tetszett lakóinknak,
• Marosné Kovács Tünde
tanárnô és tanítványai fuvola
hangszeren évrôl-évre színvonalas és tartalmas karácsonyi
ünnepi mûsort adtak elô,

• fiatal önkéntesek immár
másodízben hoztak karácsonyfákat az épület minden
szintjére, hozzá díszeket, szaloncukrot, és segítettek is a lakóknak a feldíszítésükben,
• gyönyörû nagy fenyôfát
kaptunk szintén adományba,
köszönet minden közremûködônek a felállításért is.
A programokon kívül ádventi áhítatokon és istentiszteleteken készülhettünk lélekben az ünnepre.
Kézmûves foglalkozásokon
Mikulást készítettünk lakóinknak, ádventi koszorút díszítettünk, karácsonyi képeslapot
és papírból fenyôfát, dekorgumiból hóembert, a tél végéhez
közeledve pedig egy aranyos
madárkás faliképet alkottunk.
Az óévet egy vetítéssel zártuk, ahol az elmúlt év fényképeibôl válogattunk, és felidéztük a történteket.
Az új év kezdetén cserkészlányok jöttek látogatóba,
és néhány lakót arról kérdeztek, milyen volt nônek és
anyának lenni régen.
Az iskolából egyébként két
fô önkéntes jár beszélgetni az
idôsekkel.
Hamarosan
készülôdni
kezdhettünk
farsangunkra.
Idén is népszerû volt a tombolajegy vásárlás, a korábbi
évekhez hasonlóan minden
szelvény nyert. Az adakozó
kedvû jótevô(k)nek köszönhetôen több minden kerülhetett a
csomagokba. Köszönjük! A fônyeremény egy finom csokitorta, valamint masszázs és
pedikûr volt. A jó hangulatról
harmonika muzsikával Fehér
Jenô és felesége gondoskodott, és a programot szinesítette, hogy az evangélikus iskola

diákjai jelmezes táncmûsorral,
a Szabadhegyi nyugdíjas klub
pedig senior táncbemutatóval
örvendeztette meg a közönséget, akikkel létszámban rekordot döntöttünk, hiszen 64 lakó
vett részt a mulatságon. Ez a
nôvérek és hozzátartozók segítségének is köszönhetô, örülünk, hogy ôk is eljöttek!
A böjti idôszak az elcsendesedésé... igeolvasás és

Szeretetház

(Tüzed, Uram, Jézus...
kezdetû énekbôl)

imádkozás mellett régi-új énekeket tanulunk (van aki régrôl
ismeri, van akinek új), ilyen a
fent idézett is, és innen valók
a záró sorok is :
“... hallod imám és bármi
fenyeget, nem hagy el engem,
tart a Te kezed” (Tüzed Uram
Jézus... kezdetû énekünk).
Samu Jánosné
mentálhigiénés munkatárs

Forrás — Gyôri Evangélikus Hírlevél. Fõszerkesztõ: Csorba János. Szerkesztôbizottság tagjai: Csorba János, Mesterházy Zsuzsanna, Jánosa Attila,
Vancsai József. Szerkesztô: Dobó Eszter | Nyomdai elôkészítés: Konrád Sándor. Nyomtatta: Palatia Nyomda, Gyôr. A kiadvány ingyenes.
Adományokat köszönettel elfogadunk.
Amennyiben a jövôben nem szeretné megkapni ingyenes kiadványunkat, kérjük írásban jelezze a gyor@lutheran.hu címen.

gyor.lutheran.hu
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Programjaink
Szeretettel hívjuk minden gyülekezeti tagunkat húsvét hajnali 5:30-kor kezdôdô istentiszteletünkre, majd az
ezt követô agapéra. A közös étkezésre kérjük, hozzon magával két fôre elegendô élelmet, melyet az öregtemplomi gyülekezeti teremben a közösen megterített asztalnál fogyasztunk el.

Ünnepi istentiszteleti rend
április
9.

10.

Cs

13.

8:30

V

H

10:00
J.A.*

P

11. Szo
12.

Öregtemplom

5:30 SZ.J.*

Egyéb

18:00 SZ.J.*

8:30

18:00
Passió olvasás

CS.J.*
J.A.*

17:00 I.J.

Szabadhegy

Újtemplom
10:00
V. J.*
SZ. J.*

Egyéb

16:00

16:30 SZ.J.*

V. J.*

V.J.*

M.ZS.*

Gönyû

Bácsa

Börcs

Öttevény

8:30

15:00

10:00

8:30

CS.J*.

CS.J*.

SZ.J.*

CS.J*.

V.J.*

CS.J.*

Infó
Nagycsütörtök
Nagypéntek

Nagyszombat
HÚSVÉT
HÚSVÉT

Jelölések: *=úrvacsorás istentiszt., SZ.J.=Szemerei János, I.J.=Ittzés János, J.A.=Jánosa Attila, CS.J.=Csorba János, M.ZS.=Mesterházy Zsuzsanna, V.J.=Vancsai József

Elérhetôségek, lelkészi körzetek

Honlap: gyor.lutheran.hu • E-mail: gyor@lutheran.hu • Facebook: Gyôri Evangélikus Egyházközség
Öregtemplom 1. körzet:
CSORBA JÁNOS ig. lelkész (06/20/824-6247)

Öregtemplom 2. körzet:
JÁNOSA ATTILA lelkész (06/20/824-4618)

Újtemplom 3. körzet:
VANCSAI JÓZSEF lelkész (06/20/824-2248)
9024 és a 9023 irányítószám kivéve a Fehérvári út,

Újtemplom 4. körzet:
MESTERHÁZY ZSUZSANNA lelkész (06/20/416-3501)

Belváros, Révfalu, Bácsa, Vámosszabadi, Likócs, Börcs, Abda, Öttevény

Szigethy A. út és a Szent Imre út által határolt részt; Gönyû

Újváros, Sziget, Pinnyéd, Gyárváros

9028 és a 9023 irányítószám a Fehérvári út, Szigethy A. út
és a Szent Imre út által határolt részen; Gyôrszentiván

Intézményeink:
Szeretetház lelkésze: VANCSAI JÓZSEF lelkész (06/20/824-2248)
Iskolalelkészek: CSORBÁNÉ FARKAS ZSÓFIA lelkész (06/20/824-8765);
VANCSAI JÓZSEF lelkész (06/20/824-2248)

Egyházfenntartási hozzájárulásaikat, melynek
a presbitérium által ajánlott összege
10.000 Ft/fô/év, a Gyôri Evangélikus Egyházközség
CIB Bank 10700031-25055203-51100005
számlaszámán utalással is befizethetik.

Kérjük a kedves gyülekezeti tagokat, hogy egyházközségi ügyek (esküvô, keresztelô, temetés) intézésekor keressék a lakóhelyük szerint illetékes lelkészt!

Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy adóbevallásuk kitöltésekor 1+1%-ukat ajánlják fel egyházunk, illetve egyházunk
alapítványainak javára. Egyházunk technikai száma: 0035. Az alapítványi számok az iratterjesztési asztalon találhatók.
Az 1 % felajánlása nem azonos az egyházfenntartói hozzájárulással.
„Torkos András” Evangélikus Egyházi Mûvelõdési Alapítvány
adószáma: 19112099-1 -08

Pálmai Lajos Evangélikus Egyházi Alapítvány
adószáma: 18530399-1-08

Túróczy-hagyaték Alapítvány
adószáma: 18125782-1-41

KINCSKERESÔ NAPKÖZIS TÁBOR
Idôpont: 2020. augusztus 10—14. Helyszín: Nádorváros — altemplom
Részvételi szándék jelzése: mhazyzsu@gmail.com

Öregtemplomi Központi Lelkészi Hivatal

Hivatali idô: H—K—Sze—P: 8:00—14:00, Cs: 8:00—16:00
Cím: 9025 Gyôr, Petôfi tér 2. Tel.: 96/524-532. Mobil: 20/824-8101

Áldott, boldog húsvéti ünnepket kívánunk minden kedves olvasónknak!

8

gyor.lutheran.hu

