
2011. Pünkösd

Az első pünkösdkor valójában aratá-
si hálaadásra sereglettek össze az
emberek Jeruzsálembe, hiszen azon a
meleg éghajlaton ötven nap-
pal húsvét után már betaka-
ríthatták az első termést. Az
idén szokatlanul későn,
majdnem június közepén
ünnepeljük a pünkösdöt. Ha
nálunk még nem is aratha-
tunk, de sok érett gyümöl-
csöt már mi is há lás szívvel
le szüretel hettünk… 

De Jézus feltámadása
után új tartalmat, új távla-
tokat kapott pünkösd ünne-
pe is. Hálát adhatunk a lelki
magvetés beéréséért, az első
gyülekezet, az egyház meg-
születéséért.

A nagypénteken el vetett,
eltemetett Mag húsvét hajna-
lára kicsirázott, életre kelt. A
győztes Úr negyven na pon át
mindent megtett azért, hogy
a tanítványok szívébe hul lott
mag végre kikeljen, szár ba
szökkenjen. Az égi harmat, a
Szent lélek kiáradása nyomán
termőre fordulnak az ad dig
meddő életek. A Lélek vihara
szinte ki robbantja az első
tanítványokat bezártságuk-
ból. A szélzúgással érkező
mennyei erő provokálja, elő-
hívja Pétert és társait rejtek-
helyükről. Hirtelen az utcán
találják magunkat a soknyelvű sokaság-
ban. Előttük, ahogy ezt később Péter
megfogalmazza: „nem tehetjük, hogy
ne mondjuk el azt, amit láttunk és hal-
lottunk” (ApCsel 4, 20). Péter bizony-
ságtétele szíven találja a nemzetközi

hallgatóságot. A Lélek csodájaként saját
nyelvükön nemcsak hallják, de meg-
hallják és megértik az evangéliumot:

Jézus nemcsak miattuk, de értük is halt
meg és támadott fel!

Pünkösd – mai divatos kifejezéssel - a
tömegtájékoztatás, a kommunikáció for-
radalmát is jelenti, hiszen végre újra hely-
re áll a kapcsolat Isten és ember között.

A keresztről szóló evangéliumra őszinte
válaszként szakad fel az emberek szívé-
ből és ajkáról a kérdés: „Mit tegyünk?!” 

Péter válasza nem keveseb-
bet kínál fel, mint a Szent -
lélek ajándékainak to vább -
adását: „Térjetek meg, és ke -
resztelkedjetek meg vala-
mennyien Jé zus Krisztus ne -
vében, bűneitek bocsánatára,
és megkapjátok a Szent lélek
ajándékát.  Mert tiétek ez az
ígéret és gyermekeiteké, sőt
mindazoké is, akik távol van-
nak, akiket csak elhív magá-
nak az Úr, a mi Iste nünk.”
(Ap Csel 2, 38-39)

Ezen a ponton érhet utol
minket is az ünnep evangéli-
uma. Minket, akik időben és
térben egyaránt távol élünk
az első pünkösdtől, de a
pün kösdi Lélek minket is
mozgósítani akar további
mag vetésre, misszióra.

Karácsony, nagypéntek,
hús vét az üdvtörténet megis-
mételhetetlen csodái. Pün -
kösd viszont minden nemze-
dék életében új ra megélhető
ajándék. Erre nézve Jézus
élesen fogalmazott kérdése
egyértelmű ígéret számunk-
ra: „Ha tehát ti gonosz léte-
tekre tudtok gyermekeitek-
nek jó ajándékokat adni,
mennyivel inkább ad meny-

nyei Atyátok Szentlelket azoknak,
akik kérik tőle?" (Lk 11, 13)   

Boldog aratást és áldott magvetést
kívánok a Csabai Gyülekezetnek 2011.
pünkösdjén:

Gáncs Péter, püspök

A lelki aratás és magvetés ünnepe

Éppen öt esztendeje, 2006. június 11-én szentelték fel Szeverényi
Mihály békéscsa bai festőművész Elvégeztetett című oltárfestmé-
nyét, amelyet a Nagy templomban helyeztek el, a hat évvel koráb-
ban ellopott oltárkép helyén. A nagy érdeklődéssel várt szentelé-
si ünnepségen Gáncs Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerült
püspöke igehirdetésében azt emelte ki, hogy az alkotás színeivel,
melegségével átforrósítja a hívek szívét, és arra emlékeztet, hogy
Isten mindig többet ad, mint amennyit kérünk.
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A gyülekezeti teremben a hónapok második vasárnapján
tartott alkalmakon senki sem sértődik meg, ha gyermekzsi-
vaj „zavarja meg” az áhítatot, a kisgyerekek felállhatnak, jár-
kálhatnak.

Nagy Zoltán lelkész a Csabai Erős Vár látogatásának ide-
jén tartott családi istentiszteleten a Bethesda tavánál lezaj-
lott, János evangéliumában olvasható csodálatos gyógyítás
alapján hirdette az Igét. Az igehirdetésben a gyerekek
eljátszhatták a történetet, hogy játékosan tudatosuljon ben-

nük a gyógyítás tanítása, amelyet maguk fogalmaznak meg,
és amely persze a szülőknek is magukkal vihető lelki tanul-
ságot rejt. 

Az istentisztelet során a fiatalosabb Új Ének énekes-
könyvből választják a dalokat, amiket a lelkész gitáron kísér.
Zsoltárolvasás és ima szerepel még a liturgiában. Később
közös kézműveskedésre is módot adnak, melynek témája az

igehirdetésben hallottakhoz
kapcsolódik, annak tanítá-

sát erősíti meg. A csalá-
di alkalom szeretet-
vendégséggel ér
véget.

– Az a tapasztala-
tom, hogy a lazább,

emberközpontúbb
kisközösségeknek van

jövője, a tömeges meg-
szólításra nincs mód –

mondta el lapunknak Nagy
Zoltán lelkész, aki átfogóbban is értelmezte a gyerekek és az
ifjúság körében végzett munka jelentőségét.

– Egyházközségünkben idén tizenhárman tettek kon-
firmandus vizsgát. Reménységünk, hogy a konfirmandu-
sokat sikerül a gyülekezet közösségében megtartani. Ez
ma az egyik legnagyobb kihívás az evangélikus egyház
számára. Idén épp a konfirmandus fiataloktól érkezett jel-
zés, hogy szeretnének a konfirmáció után is találkozni. A
Szentlélek megerősítő áldása is kell ahhoz, hogy a fiatalok-
ban ez a szándék kitartó akarattá váljon. A lehetőség
viszont biztosított. Még csak kísérleti jelleggel, de elindí-
tottunk egy ifjúsági órát Jaminában is, nyáron pedig a
gyülekezeti házban napközis tábort szervezünk. Az egy-
házhoz szorosabban kötődő fiatalok példája vonzó lehet
kortársaik számára is. A fiatalok nem elveszett vagy elfe-
ledett rétege az egyháznak. Gyülekezetünk több lehetősé-
get is biztosít a találkozásra, értelmes, szórakoztató idő-
töltésre. Ráadásul Jézus Krisztus evangéliumi üzenete
pótolhatatlan többletet ad fiataljainknak.

A Békéscsabai Evangélikus Egyházközség Telekgeren -
dáson, a szokásos időpontokban Kutyejné Ablonczy Katalin

által vezetett táborai is segíthetnek abban, hogy a fiatalok az
egyházközség elkötelezett tagjai legyenek.                Sz. K.

Családi istentisztelet Jaminában
Lassan egy éve tart Jaminában családi isten-
tiszteleteket a helyi evangélikus egyházközség.
A havonta ismétlődő istentiszteleti alkalmak
célja olyan közösség létrehozása, amelyben a
maga lutheri tisztaságában, de a kisgyermekes
családoknak is érthetően, gyermek centriku-
san és lazább módon szólhat az evangélium. 

A gitár is előkerül a lazább, gyermekközpontú családi istentiszte-
leteken.

Közös bibliaolvasás és ima.

Az alkalmakon fel lehet fedezni az alkotás örömét is a kézműves
foglalkozáson.



Csabai Erõs Vár 3

Jézus Krisztus utolsó napjai, halála majd feltámadása egy
zenével fűszerezett darabban előadva minden emberhez
eljut, ahhoz is, aki nem jártas a Biblia tanításaiban. Éppen
ezért ilyen fontos a Passiójáték küldetése.

Idén Békés megyét választotta a
budapesti evangélikus teológia, hogy
egy tartalmas körút keretében előad-
ja saját rendezésű, egyedi elemekkel
tűzdelt Passióját. A szerepek nem
változtak, csak mondanivalójuk és
maguk a jelenetek voltak „egyéni”
köntösbe bújtatva. Két békéscsabai
teológus, Lipták Katalin és Endreffy
Péter is megszólalt a darabban, ezzel
erősítve városunk kötődését az evangélikus egyházhoz. A har-
madévesekből álló csapat a megye több kisebb települése után
utoljára Békéscsabán az Evangélikus Kistemplomban adta elő
a darabot.

Az előkészületeket is betekinthettem, láttam darabjaiban és
egészében is a műsort. és elmondhatom, hogy a sok munka, a
végtelennek tűnő próbák meghozták várt eredményüket. Egy
érdekes, izgalmakban sem szűkölködő előadást láthattunk,
melyben a szöveg kapta a legnagyobb hangsúlyt. Az egyéni
monológok és az olykor magasabb hangszínben folyó dialógu-
sok mellett a díszletek sem törpültek el. Egy kellő odafigyelés-
sel összeállított, profi alapokon álló darabot láthattunk.

De nem minden kívülállóként megtekinteni az előadást.
Fontos, hogy az, aki benne szerepelt, hogyan vélekedik a dolog-
ról. Lipták Katalin, Júdás szerepében például úgy nyilatkozott,
hogy „Júdás bőrébe bújni több szempontból érdekes volt. Amit

mindenképp kiemelnék az az, hogy ő
alapvetően egy negatív figura a passi-
ótörténetből, akire ujjal lehet muto-
gatni, akit el lehet ítélni, akire bátran
ki lehet mondani, hogy áruló... és mi
pont ezt a berögzült elképzelést igye-
keztünk lerombolni. Hogy nem ő az
egyetlen. Árulónak lenni azzal a
tudattal, hogy valójában BÁRKI
megtehette volna mindezt Jézus ellen.

Ez elgondolkodtató feladat volt. Mindenesetre én élveztem a
készülést és a körutat, mert rádöbbentem arra, hogy hányféle
lepelbe tudjuk Jézust belecsomagolni és, hogy Ő ez ellen min-
dig is küzdött és küzd ma is!”                      Hrabovszki Rita

Minden évben bemutatják és minden évben
rengeteg elismerést kap. De mégsem aggatha-
tó rá a hétköznapi jelző. Akárhányszor adják
elő, a siker tagadhatatlan. Nem lehet megunni,
mert a mondanivalója több annál, mint amit
sokan csak a húsvéti ünnepkörhöz kötnek. 

Passiójáték Márk, Máté, Lukács és 
Mell Gibson után szabadon

A képzés szervezésében Kondor
Péter esperes úr közreműködését kell
kiemelni. 2010. decemberétől a hóna-
pok 1-1 hétvégjén tartottak az előadá-
sok. Az előadók a hittudományi egye-
temről érkeztek: dr. Varga Gyöngyi az
ószövetségi-, dr. Bácskai Károly az
újszövetségi-, dr. Korányi András az
egyháztörténeti tanszék docenseként
érkezett Békéscsabára. A tanfolyam
vezetését D. Szebik Imre nyugalmazott
püspök vállalta. A képzésre az oroshá-
zi, pusztaföldvári, kondorosi, mezőbe-
rényi, medgyesegyházi és a csabai gyü-
lekezetekből jöttek.

A gyülekezeti munkatárs segítője a
lelkésznek, de nem pótolja, nem
helyettesítheti a lelkipásztori látoga-
tást, a pasztorálást. A gyülekezeti
munkatársak sokat tehetnek, hogy a
gyülekezet aktivitása növekedjék, ez az
önkéntes munka elismertséget kapjon.

Egy-egy képzési nap áhítattal kezdő-
dött és fejeződött be. Az áhítatot
Kondor Péter, Nagy Zoltán, Dorn
Réka, Péter Attila, Lászlóné Házi
Magdolna, Lázárné Skorka Katalin lel-
készek és D. Szebik Imre tartotta.

Az előadások során olyan témákat
érintettünk, mint például, hogy miért

szükséges a gyülekezeti munkatárskép-
zés, mi Isten akarata a keresztény ember
életében, miért szükséges a Bibliát olvas-
ni. Szó volt az ó- és újszövetségi alapis-
meretek mellett Melanchthon Fülöpről
és az ágostai hitvallásról, magyarországi
evangélikus egyház mai helyzetéről,
kegyességi irányzatokról, egyháztörté-
netről. A missziói szolgálatot Szeverényi
János mutatta be. Az egyházi közelmúlt
feldolgozásáról és az egyház társadalmi
szerepéről D. Szebik Imre beszélt. Ribár
János esperes látogatási tapasztalatait
osztotta meg a tanfolyam hallgatóival.
Látogatási és lelkigondozói gyakorlat is
szerepelt a programban.

A gyülekezeti munkatársképző márci-
us 6-án ünnepi istentisztelettel fejeződött
be, melyen D. Szebik Imre nyugalmazott
püspök szolgált. Igehirdetésé ben a gyüle-
kezeti munkatárs szerepét méltatta a
gyülekezetek életében.  Flender György

Gyülekezeti munkatársképzés Békéscsabán
A piliscsabai Béthel Missziói Központban már korábban az
országos egyház szervezett munkatársképzést D. Szebik Imre
ny. püspök tanfolyamvezető irányításával. A közelmúltban is
lehetővé vált, hogy a két békési egyházmegye gyülekezetei szá-
mára hasonló képzés folyhasson 2010 decemberétől.



Csabai Erõs Vár4

2010. december 12-én került sor a
Jaminai Ökumenikus Advent soroza-
tán belül a jaminai gyülekezetben szer-
vezettökumenikus alkalomra. Ezen a
gyermekek mézeskalácssütésben és
díszítésben szorgoskodtak. Ezek után a
Békéscsabai Evangélikus Gimnázium
diákjainak karácsonyváró műsorát
tekinthették meg az érdeklődők, majd
a templomban adventi zenés áhítat
volt, melyen Alföldi Csaba és Nagy
Gerda orgonált. 

Karácsonyi ünnepi hangverseny volt
a Kistemplomban december 14-én,
melyen fellépett többek közt Egy -
házközségünk kórusa és a Budapest-
Fasori Evangélikus Gimnázium Kórusa
is. Három nappal később a Trefort
Ágoston fiúkórus karácsonyi hangver-
senyének adott helyet a Kistemplom. 

Öt felekezet részvételével tartottuk
meg január 16-23. között az Ökume-
nikus Imahetet a Krisztus-hívők egy-
ségéért. Különleges alkalom volt, ami-
kor a Békéscsabai Római Katolikus
Társ székesegyházban Gáncs Péter
elnök-püspök hirdette az igét és Kiss-
Rigó László római katolikus megyés-
püspök liturgizált. 

Második alkalommal rendeztük meg
a Békéscsabai Evangélikus Bált febru-
ár 12-én a Phaedra központban. 

Kondor Péter esperes tartott áhítatot
a hagyományos farsangi szeretetven-
dégségen február 20-án, melynek a
Jaminai Gyülekezeti Házban elmarad-
hatatlan része a fánk elkészítése és el -
fogyasztása. 

Gyülekezeti Munkatársképző Tan -
folyam alkalmai január 14-15-én,
február 4-5-én, és március 4-5-én
voltak. A tanfolyam záróalkalmán
március 6-án, a délelőtt 10 órás isten-
tiszteleten a Kistemplomban D. Sze -
bik Imre nyugalmazott püspök meg-

áldotta a tanfolyam résztvevőit, majd
az ünnepi alkalom közös úrvacsoravé-
tellel zárult.

A református gyülekezeti terem
adott otthont március 4-én az Öku-
menikus Világimanap idei alkalmának
Ezen az ökumenikus istentiszteleten
Dorn Réka szolgált igehirdetéssel. 

Újra Békéscsabán vendégeskedett a
norvég Ten Sing énekegyüttes. Már -
cius 21-én adtak koncertet a KIE
Házban és az Ibsen Házban, valamint
zenéltek a diákistentiszteleten és a
gyülekezeti teremben szervezett al -
kalmon is. 

Április hónapban a hittanosok
kaptak kiemelt feladatot. A jaminai
gyülekezeti teremben először egy gyü-
lekezeti hittanversenyt szerveztünk,
majd egy héttel később a legjobbak az
Egyházmegyei hittanversenyen mér-
hették össze erejüket a Mezőberényből,
illetve Gyuláról érkezőkkel. Az alsósok
jaminai csapata képviselte az Egy -
házmegyét a 20. Országos Hittan ver -
senyen Piliscsabán. 

Május 1-én a jaminai gyülekezet-
részben, 8-án a Kistemplomban volt
konfirmáció. Idén a belvárosban 26,
Jaminában 13 gyermek járult először
az Úr szent vacsorájához gyülekeze-
tünkben. 

Hagyományosnak mondható gyüle-
kezetünkben az 50 és 60 éve konfir-
máltak találkozója. Idén május 7-én
úrvacsorás istentiszteleten voltak
együtt az egykori konfirmandusok,
majd sütemény és tea mellett kötetlen
beszélgetésekben idézték fel élménye-
iket, emlékeiket. 

Május 13-14-én Békéscsabán a köz-
ponti gyülekezeti teremben ülésezett a
Magyarországi Evangélikus Egyház
Zsinata. 

Hírek, események 
a gyülekezet életéből

Ajánlja adója
1 százalékát!

Szolgálatunkhoz, közérdekű 
feladatvállalásunkhoz 

szívesen fogadjuk támogatóink
1%-os felajánlását.

Magyarországi Evangélikus
Egyház 0035

Adója másik 1%-ával támogassa 
a Békéscsabai 

Evangélikus Gimnázium 
oktató, nevelő munkáját.

A kedvezményezett 
adószáma és neve:

18370085-1-04
A Békéscsabai Evangélikus
Gimnáziumért Alapítvány 

Felhívás 
az olvasókhoz
A Csabai Erős Vár szerkesztője és

segítői örömmel várják olvasóinknak a
húsvéti, pünkösdi vagy a karácsonyi
ünnephez köthető verseit, rövidebb
írásait, gyerekek rajzait a következő
lapszámok színesítéséhez. 

A kéziratok és rajzok, továbbá az
esetleges témaötletek leadhatók a
Lelkészi Hivatalban, annak nyitvatar-
tási rendje idejében, vagy bármelyik
lelkésznek. Köszönjük. 

Egyházi oldalak 
a világhálón

Egyházközségünk 

honlapjának címe:

http://bekescsaba.lutheran.hu

Az Evangélikus Egyház honlapja:

www.evangelikus.hu

A Déli Egyházkerület honlapja:

http://del.lutheran.hu
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Egy ilyen program az is, amely a Békéscsabai Evangélikus
Gimnázium önként vállalkozó diákjainak tette lehetővé,
hogy személyenként 30 óra közhasznú közösségi szolgálatot
végezzenek. Az önkéntesek a Réthy Pál Kórház-Rende lő -
intézet Gyermekosztálya mellett a Békéscsabai Evangélikus
Szeretetotthon lakói között dolgoztak. 

A projekt koordinátor pedagógusa, Németh Csilla angol-
tanárként már sokszor hallott a nyugaton olyannyira elter-
jedt és teljesen mindennapi önkéntességről, és már alig
várta, hogy valami hasonló megszervezésében neki is szere-
pe lehessen. Ehhez a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a
Wekerle Sándor Alapkezelő Társadalmi Szolidaritás Prog -
ram támogatása teremtett anyagi forrást. A támogatott
pályázattal összesen 345 ezer forintot nyertek el. A cél vilá-
gos: a felnövekvő nemzedékek körében a szemléletet formál-
ni segítségnyújtással a rászorulók felé. Értelmes elfoglaltsá-
got adni a sokszor önmagukat is kereső, lézengő ifjúságnak.

A Békéscsabai Evangélikus Szeretetotthonban 65 idős
ember tölti mindennapjait, az ő életüket igyekeztek színe-
sebbé tenni a gimnazista fiatalok. Feladatuk az volt, hogy az
idős asszonyokkal és férfiakkal beszélgessenek, a szépen
gondozott kertben velük sétálgassanak, együtt kézműves
foglalkoztatókon részt vegyenek. Tömösi Zoltánné Márta
mentálhigiénés
nővér elmond-
ta, hogy azokon
a napokon, ami-
kor a diákok a
szeretetotthon-
ban dolgoztak,
nyugodtabbak,
derűsebb szem-
léletűek voltak
a gondozottak.

Az önként je lentkező 9-11. osztályos békéscsabai diá-
kokat tréningekkel ké szítették fel a munkára, hi szen
egyáltalán nem könnyű feladat kórházi gyermekosztá -
lyon lévő, sokszor túlzottan is ragaszkodó, szeretethiá-
nyos gyerekekkel foglalkozni, velük szót érteni. Míg az
idősgondozás egészen más kihívásokat rejt. Olyanok is
részt vettek a programban, mint például a 11. osztályos
Petőcz Krisz tina, aki – mint elmesélte – könnyen lehet,
hogy máskor is visszatér beszélgetni az idősekkel, és a
pályaválasztása is ebben az irányba mehet el a szerzett
élmények hatására. A többiek szintén életre szóló emlé-
kekkel és tapasztalatokkal gazdagodtak.  Szegfű Katalin

Gimnazisták önkéntes szolgálaton 
a Szeretetotthonban 

Elképzelhető, hogy a közeljövőben egységesen
meghatározott önkéntes közösségi munkához
kötik az érettségi bizonyítvány kézhezvételét.
Ennek a tervezetnek a híre és a 2011-re meg-
hirdetett Európai Önkéntesség Éve alkalmából
számos projekt igyekszik a fiatalokat önkéntes
munkára buzdítani.

FO
T

Ó
K

: N
ÉM

ET
H

 C
SI

LL
A

 É
S 

SZ
EG

FŰ
 K

A
TA

LI
N



Csabai Erõs Vár6

ISTENTISZTELETEK BÉKÉSCSABÁN
Istentisztelet Békéscsabán a belvárosi és

jaminai templomainkban vasárnaponként 8:45-
től szlovák, 10 órától magyar nyelven. Ünnepna-
pokon és a hónapok első vasárnapján úrvacsorás
istentisztelet.

A Luther u. 1. szám alatti gyülekezeti terem-
ben hétfő reggelenként 8 órától szlovák nyelvű
könyörgést tartunk. 

A Luther utcai kisteremben vasárnap, kedd,
csütörtök, szombat esténként 6 órakor kezdődik
az esti magyar nyelvű istentisztelet. 

A jaminai gyülekezeti teremben kedd dél-
utánonként 5 órától tartunk esti istentiszteletet. 

ISTENTISZTELETEK 
A SZÓRVÁNYOKBAN

Mezőmegyeren az evangélikus imaházban
július és augusztus hónapok kivételével minden
hónap első és harmadik vasárnapján, Nagy -
pénteken; Húsvét, Pünkösd, Karácsony első nap-
ján délelőtt ½ 9-kor, Óév este délutánján 2 órakor.

Újkígyóson az evangélikus templomban min-
den hónap első és harmadik vasárnapján,
Nagypénteken; Húsvét, Pünkösd, Karácsony első
napján délelőtt 10 órakor – július, augusztusban
délután 3 órakor, Óév este délutánján 3 órakor.

Kétsopronyban az Általános Iskolában július
és augusztus hónapok kivételével minden hónap
második vasárnapján, Húsvét, Pünkösd,
Karácsony első napján délelőtt 10 órakor.

Szabadkígyóson a római katolikus templom-
ban július és augusztus hónapok kivételével min-
den hónap első vasárnapján, Húsvét, Pünkösd,
Karácsony első napján délután 2 órakor.

Csabaszabadiban, a volt Általános Iskola épü-
letében július és augusztus hónapok kivételével
minden hónap második vasárnapján, Húsvét,
Pünkösd, Karácsony első napján délután 1 órakor.

Fényesen az evangélikus temetőkápolnában
július és augusztus hónapok kivételével minden
hónap harmadik vasárnapján, Húsvét, Pünkösd,
Karácsony első napján délután 2 órakor.

ISTENTISZTELETEK 
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN

Békéscsabán az Evangélikus Szeretetotthon -
ban minden csütörtökön délelőtt 1/2 9 órakor. 

Békéscsabán a Fília Szeretetotthonban július
és augusztus hónapok kivételével, általában a
hónapok első szombatján délután 2 órakor.

Békéscsabán az Életfa Nyugdíjasházban júli-
us és augusztus hónapok kivételével, általában a
hónapok első szombatján délután ½ 4-kor.

BIBLIAÓRÁK

Békéscsabaán, a Luther u. 1. sz. alatti gyüle-
kezeti teremben minden hétfőn 17 órakor. ugyan-
itt a bibliaóra előtt 16:30-kor imaóra. 

Jaminában szeptembertől május végéig min-
den csütörtökön 16 órakor. 

Békéscsabán az Evangélikus Szeretetott hon -
ban minden kedden délelőtt 1/2 9 órakor. 

IFJÚSÁGI ALKALMAK

Békéscsabán, a Luther utcai gyülekezeti köz-
pontban szombatonként 16 órától várjuk a fiata-
lokat az ifjúsági alkalmakra. 

Istentiszteletek, bibliaórák

Dr. Rück András gyökerei a
mezőberényi német és szlovák
ajkú evangélikussághoz kötik,
mely közösségekkel napjainkig
élő kapcsolatot ápol. Orvosi
pályája Békéscsabára vezette,
ahol szintén bekapcsolódott az
evangélikus gyülekezet életébe.
Csaknem harminc éve a Bé -
késcsabai Egyházközség presbi-

tere, a presbitérium mindig szolgálatra kész tagja.
Egyháza és az egyházi oktatás iránti elkötelezettsége a
Békéscsabai Evangélikus Gimnázium (BEG) újraindulásá-
nak egyik mozgató erejévé tette. Az önkormányzattal
folyó tárgyalásokat többször vezette. 1993 és 2001 között
a Gimnázium Igazgatótanácsának tagja, 1997-től 2001-ig
az Igazgatótanács elnöke. A BEG nehéz időszakában ve -
zette a testület munkáját, segítségével sikerült megoldani
a vezetői nehézségeket. 1998 óta a Kelet-Békési Evan -
gélikus Egyházmegye felügyelőjeként igyekszik tapasztala-
taival, tanácsaival segíteni az egyházközségek és az egyház-
megye életét. Fáradhatatlan munkatársként vesz részt a
feladatok megoldásában. A 2000-res esztendőtől zsinati
tag. 2006-tól ismét bekapcsolódott a Békéscsabai Evangé -

likus Gimná zium, Művészeti Szakközépiskola, Kollégium
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Igazgatótaná -
csának munkájába. Éleslátása, közvetlensége, segítőkészsé-
ge és humora az egyházmegye és intézményeink meghatá-
rozó egyéniségévé tették. 

Szente Béláné régi evangéli-
kus családból származik. Szülei,
nagyszülei hűsége, egyházszere-
tete gyermekségétől fogva
meg határozta életét. A Bé kés -
csabai Evangélikus Egyházköz -
ség aktív tagja. A gyülekezet
diakóniai felelőse. 1990-től látja
el az intézményvezetői feladato-
kat a Békéscsabai Evangé likus

Szeretetotthonban. Akkor 23 gondozottat látott el az intéz-
mény, ma már a bentlakásos otthon mellett házi segítség-
nyújtás és támogatószolgálat is kiegészíti a tevékenységet, s
az ellátottak száma meghaladja a 150 főt. A gyönyörű kör-
nyezetben álló szeretetotthonnak három nagyobb épületfej-
lesztése volt az elmúlt két évtizedben, melyet Kutyej Pál
Albert akkori igazgatólelkésszel együttműködve sikerült
megvalósítani. Szente Béláné irányítása alatt az ellátás tel-
jes körűvé vált: saját konyhával, ételkiszállítással, dietetikai
és gyógytornász szolgáltatással, korszerű technikai és egész-
ségügyi feltételek között működik a Békés csabai
Evangélikus Szeretetszolgálat. 2000 és 2006 között képvi-
selte a szeretetintézményeket egyházunk zsinatában, és
tagja volt az országos diakóniai bizottságnak. Figyelmes, az
élet apró rezdüléseire is érzékeny gondoskodással fogja össze
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat munkáját,
segíti a teljesebb életre a rászorulókat. 

Elismerések a gyülekezet két tagjának
A közelmúltban Dr. Rück Andrást és Szente
Bélánét több évtiezdes egyházi munkásságu-
kért magas elsimerésben részesítették. Dr.
Rück András Prónay-emlékplakettet, Szente
Béláné pedig az év diakónusaként Tessedik-
díjat kapott.
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A KIE Nyitott ház nevű szolgáltatá-
sa 2008 ősze óta elérhető. Eleinte
külön programok nem voltak, maga a
hely állt rendelkezésre, azonban a tava-
lyi évtől ebben jelentős változások tör-
téntek. A je lenlegi kínálat kialakítása
több lépésben tör tént, és a továbbiak-
ban is változhat. Az áttekinthetőség
kedvéért vegyük sorra. 

Szerdánként kéthetente például
Filmklub van, ahol elsősorban animéket,
japán rajzfilmeket lehet megtekinteni. A
köztes szerdákon az Origami klub várja
az érdeklődőket. Péntekenként kéthe-
tente a Póker kör és havonta egyszer
Játék klub érhető el. Szintén pénteken-
ként kéthetente Kreatív Műhelyt tar-
tunk, ahol változatos kézműves techni-
kák kal lehet megismerkedni. 

A Nyitott házban kortársak a mun-
katársaink, ők várják a vendégeket, de
a háttérben egy felnőtt is jelen van. A
Nyitott házba a felső tagozatostól fiatal
felnőttig terjedő korosztályt várjuk.
Akár a fent jelzett foglalkozásokra,
akár netezni, teázni, játszani, beszél-

getni vagy csak eltölteni az időt pl.
buszindulásig. Munkatáraink segítő-
ként is igénybe vehetők, hiszen felké-
szültek arra, hogy személyes problé-
mákkal, konfliktusokkal kapcsolatban
támaszként szolgálhassanak. 

A Nyitott Esték szintén kétheti vál-
tással négy programformát tartalmaz,

a nevéből is következően a koraesti
órákban. Pingpong, közösségi együtt-
lét, közös „zsetonos” játék, és dinami-
kus helyzetjáték is vár. 

Ha valakit egyik-másik lehetőség
meg ragadott, bátran nézzen be. Re mél -
jük, hogy mindenki visszatér és velünk
együtt hasznosan tölti el itt az idejét. 

Programlehetőségek a Nyitott Házban  

Békés megyében a Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági
Egye sület (KIE) látja el az Önkéntesség Éve 2011. Infor -
má ciós Pont feladatait. Feladataink közé tartozik a kap-
csolattartás a megyei civil szervezetekkel, információk
eljuttatása és gyűjtése céljából az önkéntesség témájában
megvalósuló rendezvények kapcsán, ezekhez pályázati
lehetőségek keresése és továbbítása, továbbá helyi médiu-
mok informálása a készülő eseményekről, megjelent cik-
kek, felvételek gyűjtése, honlapunkon való megjelentetése.
Jó gyakorlatok gyűjtése: az évet megelőző kiemelkedő
eredmények önkéntesség terén (akár szervezet bemutatá-
sa, akár program, akár önkéntes beszámolója).

Honlapunkon folyamatosan szeretnénk az eseménye-
ket, rendezvényeket, eredményeket megjelentetni. Várjuk
az információkat, felvételeket, beszámolókat. Elérhető sé -
günk: infopont@kie.hu.

Pluszfeladatot 
vállalt a KIE 

az Önkéntesség
Európai Évében
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Csabai Erõs Vár – Békéscsabai Evangélikusok Lapja 
Megjelenik évente kétszer

Kiadja: Békéscsabai Evangélikus Egyházközség
Szerkesztette: Szegfû Katalin

Tördelte: Durkó Krisztián
Nyomtatásért felelõs: Zahorán György 

HÍREK A BÉKÉSCSABAI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMBÓL

Az év kórusa lettünk!

Április 12-én Orosházán rendezték meg az Éneklő Ifjúság Országos Minősítő Hangversenyt, amelyen iskolánk kórusa „Arany diploma”
minősítést kapott a zsűritől, és elnyerte az „Év kórusa” címet. 

Művésztanárok alkotásai
a múzeum falain

Író-olvasó találkozó

Egyéni és közös utak címmel március 16-án iskolánk pedagógu-
sainak munkáiból nyílt kiállítás a Békés Megyei Munkácsy Mihály
Múzeumban.

Március 22-én iskolai könyvtárunk olvasójában Szilasi
László író, irodalomtörténész volt a vendégünk, akivel Balog
József újságíró beszélgetett. Szilasi László békéscsabai szár-
mazású, és gimnáziumunk épületében érettségizett. A tava-
lyi esztendőben a Szentek hárfája című regényéért Rotary
Irodalmi Díjat kapott.

Lobmayer Nelli, 12/F osztályos diákunk az Országos Kö -
zép iskolai Tanulmányi Versenyen biológia tantárgyból 9. he -
lyezést ért el. Felkészítő tanára Balogh Tamás volt.

Remek tanulmányi eredmény

Csendesnap 
Április 14-én a húsvétra készülve, csendesnapot tartottunk is  -

kolánkban. Ezen a napon Dr. Szabó Lajos rektor úr és Dr. Sza bó -
né Mátrai Mariann püspökhelyettes asszony volt a vendégünk. 


