„Ő engem fog dicsőíteni” (Jn 16,14)

Amikor nagy ünnepeink jelentéséről, tartalmáról szólunk, talán a legnehezebb helyzetben
pünkösdkor vagyunk. Mert ha az Atyáról beszélünk, látjuk, érezzük szeretetének számtalan jelét
a minket körülvevő világban, életünkben. Amikor
Jézusra nézünk, látjuk, mit szerzett számunkra
testté lételével, szenvedésével, halálával és feltámadásával. De ha azt próbáljuk magyarázni, mit
jelent számunkra a Szentlélek, elbizonytalanodunk. Mert a Lélek emberi érzékek számára megfoghatatlan.
Csak
munkáján
keresztül
tapasztalhatjuk
meg
valóságát.
A Szentléleknek
amolyan “díszkivilágítás szerepe” van. Amikor egy épületet jól
világítanak meg, a reflektorokat úgy helyezik
el, hogy azok nem láthatók, így az sem, honnan jön a fény, hol van
a forrása. Csak az látható, amire irányul,
hogy kiemelje annak
nagyságát, monumentalitását, vagy éppen részleteit, szépségét. Ez a
Szentlélek munkája is. Ő a rejtett reflektor, mely
fényét a Megváltóra veti. Soha nem azt várja,
hogy őt nézzük, őt hallgassuk, hozzá menjünk.
A nagypénteken értünk életét adó és húsvétkor
feltámadó Úrra mutat, hogy az ő dicsőségét lássuk, az ő szavát hallgassuk, hozzá menjünk, nála
találjunk örömöt és békességet, nála megmaradjunk, hogy életünk legyen.

Pünkösd annak megértése, hogy saját eszünkkel
és erőnkkel nem tudnánk Jézus Krisztusban hinni,
hozzá eljutni. Szükségünk van a reflektor erős fényére. A Szentlélek hív el, világosít meg és tart
meg a hitben. Csak általa tudjuk megélni a Jézussal való közösséget.
Így pünkösd nem csupán híradás, riport egy egyszer hajdanán történt eseményről, a Lélek kiáradásáról, az egyház születéséről, tömegek
megkeresztelkedéséről. Nem emlék, nem régen élt
emberek ünnepe, hanem lehetőség, hogy a Szentlélek Isten szállást vegyen a mi szívünkben
is, ura legyen érzéseinknek, vágyainknak,
indulatainknak, szándékainknak, és újra és
újra
megélhessük
életújító erejét.
Pünkösd, a Szentlélek
ajándéka, hogy láthatjuk és érezhetjük,
hogy benne Isten jön
felénk. Jön, és azzal,
hogy fényt vet Jézusra
tisztít, zűrzavart oszlat, bátorít, emlékeztet szavaira, tanít, erősít, vígasztal. Nem magunkra utalva kell utat találnunk,
hanem osztatlan szívvel és rendíthetetlen bizalommal Isten Szentlelkére, az ő erejére bízhatjuk
magunkat, aki Jézus Krisztusban életünk egyedül
üdvözítő megoldására mutat.
Lehet, hogy bizonytalan, tétova és homályos a
Lélekről való tudásunk. De adja Isten, hogy
fényében mindig azt lássuk, akit ő dicsőít.
DORN RÉKA

Értékeink

Hitvallás a Várkonyi-életműben
Interjú Várkonyi Jánossal

Várkonyi János festőművész életművéből, közel 300 festményből
negyvenkét olajfestményt ajánlott fel a gyülekezetünknek, mely a
mintegy ötven fő befogadására alkalmas, emeleti gyülekezeti
teremünkben lelt otthonra.
Böjt első vasárnapján ünnepi istentiszteletünket követően került
sor az állandó kiállítás megnyitójára. A különleges felajánlás és az
ünnepség kapcsán beszélgettünk a Művész Úrral.

- Mi indította Önt arra, hogy éppen az evangélikus
gyülekezetre bízza ily formában a képeit?

Édesanyám sokat segített a szeretetvendégségeken, hitüket gyakorló, templomba járó emberek voltak. Mindennapjainkat és az ünnepnapokat is a megélt
keresztyén hittel és szeretettel töltötték meg számomra. Tőlük tanultam meg, hogy alázattal és köszönettel éljem életemet, és tegyek meg mindent
céljaimért. Hálát adok Istennek, hogy megérhették sikereimet, az elismerést, amelyeket kaptam. Messzemenőkig támogattak. Mindennél ékesebben beszél
erről az, hogy édesapámtól kaptam az első igazi festőállványt, különórára járattak. Szép szóval és szerető
szigorral célom megvalósítását segítették.

- Egyrészt szükségét éreztem annak, hogy gondolkodjam képeim jövendőjéről. Képeimmel adni, ajándékozni szeretnék a következő nemzedéknek. Arra
gondoltam, ha valaki otthon édesapjánál, nagyapjánál
lát egy képet tőlem, Békéscsabára látogatva találjon
egy helyet, ahol egyszerre több képet is láthat azért,
hogy látásomat, műveimet megismerhesse. Számomra
kézenfekvő volt, hogy evangélikus gyülekezetemre
bízzam ezt a válogatást. Kézenfekvő a családi, szülői
háttér a neveltetésem miatt, és mert hitem szerint a Jóistentől kapott számtalan ajándékot ebben a formában
is szeretném megköszönni.

- Kérem, beszéljen családjáról, szüleiről!

- Hatalmas emberi és erkölcsi tartást kaptam szüleimtől. Édesapám az evangélikus gyülekezet presbitere
volt, és úri szabóként lutherkabátokat is készített.

- Bizonyára nem volt könnyű ezt az egyházhűséget
és hitet az elmúlt időszakban megélni.
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- Amit szüleimtől és családomtól kaptam, soha sem
okozott hátrányt számomra. Édesapám kisgyermekként kézen fogott, és beíratott a hittanórára. Áldásként
éltem meg, amit Kincses Guszti bácsitól a hittanórákon kaptam. Jól emlékszem, milyen nagy örömmel
készültem-készültünk annak idején Mekis Ádám lelkész úrral a konfirmációra. A bibliai történetek a mai
napig vizuális és lelki élménnyel, forrásanyaggal szolgálnak műveim számára. A Jóisten vezetését két meghatározó területen is vallom.

- Melyek ezek a fontos területek?

Értékeink

- Február 22-én az istentiszteletet követően a kiállítás ünnepi megnyitójára sok barát, tisztelő és
gyülekezeti tag jött el, zsúfolásig
megtelt a nagyterem. Hogyan emlékszik vissza erre az ünnepi órára?

- A személyes életem és művészetem.
Átéltem és vallom a Jóisten vezetését.
Engem nem keserített el egy-egy nehézség, netalán támadás. Jól tudtam,
hogy valaki fogja a kezemet. Sokan
kérdezik, hogyan születik meg egy-egy
kép. Vallom, hogy a Jóistentől jön a
téma, egy kép. Tőle van az, hogy az
egyéniség megszületik a piktúrában.

- Határtalan öröm és meghatottság volt
a szívemben. Örömmel töltött el az is,
hogy amint Kondor Péter esperes úrral
és Kutyej Pál lelkész úrral megosztottam elképzelésemet, nagy örömmel fogadták azt. A gyülekezet, a
presbitérium is egy szívvel támogatta.
Gáncs Péter püspök úr köszöntő szavai
kifejezték, hogy hitvallásomat, melyet
képeimmel is megjelenítek, egyházam
megbecsüli.
A megtisztelő szavakat megköszönve
is azt mondom: ugyanolyan ember vagyok, mint más. Nem rólam szól ez a
történet, hanem arról, amit a Jóistentől
kaptam.

- Ön a Művészeti Alap tagja volt.
Számtalan helyen szerepelt képeivel.
Nem vonzotta a fővárosi – budapesti
– élet?

- Valóban több megkeresés is érkezett
hozzám. Kaptam komoly ajánlatot, és
ígértek számomra jó körülményeket is.
Mindez nem vonzott, mert itt van az én
bölcsőm. Családom, városom, barátaim
nélkül nem lenne teljes az életem.
Elégedett ember vagyok, aki annyi
mindent megkapott az élettől.

- Dr. Szemenyei Sándor méltató
szavaiban utalt Ady Endre egyik
versének sorára, mely az Ön életművét
oly kifejezően összefoglalja: ”Imádni
az Istent és egymást szeretni”. Nekem
pedig a képeket látva és Önnel beszélgetve a szeretet jézusi kettős parancsa
jut eszembe:”Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből,
és felebarátodat, mint magadat!”

- Az életmű kiállítás összeállításakor
milyen szempontok szerint válogatta
ki képeit?

- Szerettem volna megmutatni a számomra fontos témákat és korszakokat.
A csabai arcok és képek a múltból embereket és történeteket jelentenek számomra, melyek előtt tisztelettel adózok.
Hasonló fontossággal bírt, amikor elidőztem egy-egy irodalmi személyiségnél, költőnél vagy történelmi kornál,
amely a festővásznon aztán megjelent.
Nem utolsó sorban fontosak számomra
a keresztyén hithez kapcsolódó szakrális témájú festmények, melyek a díszterem főfalán kaptak helyet.

Kívánom, hogy ez az ige
vezesse továbbra is!
Isten áldása kísérje életét
és művészetét.

P ÉTERNÉ B ENEDEK Á GNES

Az életmű - kiállítás a lelkészi hivatalban történő előzetes bejelentkezés után
látogatható! Bejelentkezni személyesen a Luther u. 1. szám alatti hivatalban
vagy a 66/ 322-162-es telefonszámon lehet!
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Látogatóban

Gyülekezeteink és a társadalmi szerepvállalás
Az idei Evangélikus Bál fővédnöke Krámer György,
evangélikus lelkész a Magyarországi Evangélikus Egyház
Országos Irodájának igazgatója volt.

- Igazgató úr, kedves Gyuri! A kedves
olvasók bizonyára
megengedik nekem,
hogy tegezve tegyem fel kérdéseimet, hiszen ez év szeptemberében lesz 20 éve, hogy a Deák téri
Evangélikus Templomban Dr. Harmati Béla
püspök úr harmadik társunkkal együtt lelkésszé szentelt minket. Lelkész vagy, esperesem
is voltál, egyben püspök-helyettes az Északi Egyházkerületben. Milyen célokkal és tervekkel vállaltad el egyházunk Országos Irodájának
igazgatását?

Nagyon fontos lépésnek tartom, hogy az Országos Irodán létrejött egy új osztály, a Gyülekezeti és Missziói
osztály. Az a tapasztalatom, hogy egészen más hangnemben, egészen más csatornákon keresztül érjük el
így a gyülekezeteket, és végre van egyfajta személyes
törődés a gyülekezetek felé az iroda részéről.
- Jól tudom, hogy Békéscsabához személyes
szálak is fűznek?

Igen édesapám volt itt segédlelkész egy rövid ideig,
én akkor 1 éves lehettem, ez a családi szál kapcsol Békéscsabához. Ugyanakkor most is jó munkatársi, baráti kapcsolatok fűznek a gyülekezet jelenlegi és már
nyugdíjas lelkészeihez is.

- Az idei evangélikus bálunk fővédnöke voltál és
családoddal Békéscsabára látogattál. Miért tartod
fontosnak egyházunkban az ilyen rendezvényeket,
alkalmakat?

- Egyetlen mondatban megfogalmazva az volt célom,
hogy a 18 évnyi lelkészi tapasztalat, az esperesként,
püspök-helyettesként szerzett egyházkormányzási tapasztalat segítségével egy olyan Országos Irodát tudjak vezetni, amelyik a gyülekezetek élethelyzetét
ismerve, valóságos segítséget nyújt a gyülekezeti élethez. Azt terveztem, hogy az első pillanattól kezdve
hangsúllyal megjelenítem az iroda működésében azt a
kérdést, hogy mit jelent egy-egy döntés, változás a
gyülekezeteknek, hogyan segíti őket?

Gyülekezeteink életében fontos a társadalmi szerepvállalás. Fontos az, ha egy város közössége látja, hogy
él, működik egy evangélikus közösség a városban. Ezt
a gyülekezetek megtehetik az intézményeiken keresztül, legyenek azok iskolák, vagy diakóniai intézmények. Megteheti ezt a kifelé történő nyitást a
- Egy esztendő elteltével mit emelnél ki szolgála- gyülekezet egy rendezvényen keresztül is. Ilyen rentod tapasztalatai közül? Mire vagy a legbüszkébb? dezvénynek éltem meg az evangélikus bált is. Az
pedig külön örömre ad okot, ha egy ilyen rendezvény
Nagyon sokfélék a gyülekezeteink, ami teljesen terjótékonysági célokat is szolgál.
mészetes, ugyanakkor nehéz feladatot jelent, ha egyKÖSZÖNÖM AZ INTERJÚT.
séges formában szeretnénk segíteni nekik. Nehéz
ÉLETEDRE, SZOLGÁLATODRA ÉS CSALÁDODRA
például ugyanazokkal a gazdasági szabályozásokkal
ISTEN ÁLDÁSÁT KÉREM.
segíteni egy kis gyülekezetet, ahol kis költségvetéssel,
csak néhány könyvelési tétellel dolgoznak, és egy
nagy gyülekezetet, ahol pályázatok, intézmények
PÉTERNÉ BENEDEK ÁGNES
miatt egészen más a gazdasági kihívás.

A bál bevételéből, a támogató jegyekből, az érkezett adományokból egyházközségünk
rászoruló családok számára tartós élelmiszer csomagot készített,
valamint melegétel osztásre került sor.
4

Pillanat ok

Ha j n al v á rá s

Gyülekezetünkben először húsvétvasárnap kora reggel is tartottunk istentiszteletet.
A felkelő nap sugarai az első húsvét eseményeire emléztették a jelenlévőket.
Egyik szolgálattévő osztja meg velünk gondolatait.

Csendes énekszó, igei gondolatok, bűnbánat,
hálaadás hangjai töltötték be a Kistemplomot. Majd
az átható sötétségbe beúszott a fénysugár, és az Úrvacsora megváltó áldását élhette át minden jelenlevő,
megtapasztalva az önfeláldozó szeretet szinte felfoghatatlan nagyságát. A kétségek eltűntek, békesség és
boldogság járta át a szíveket, hogy Jézus Krisztus feltámadt, ezen alkalommal is feltámadt és eljött közénk.
Bizakodással tölthet el minket ez a csoda, hogy életünk bármely sötét időszaka szertefoszlik egyszer, mint
a nagypénteki fájdalom, és a Feltámadás ünnepében
lelkünk gyógyírt talál. Kívánom, hogy a következő
években minél több testvérünk tapasztalja meg ezt a
különleges áhítatot templomaink közösségében.

Sötétben, fázósan várakozni valakire, akinek
nem ismerjük az arcvonásait. Szorongva gondolkodni
azon, fel fogom-e ismerni az illetőt, eljön-e és egyáltalán, honnan fogom tudni, hogy Ő az? Életünk során,
talán többször kerülünk ebbe a kényelmetlen, gyomorszorító helyzetbe. Nem hasonló érzés, amikor
Jézus feltámadását várjuk, Húsvét hajnalán? Hiszen a
gyermek Jézus arcát például nagyon jól ismerjük, de
kit is kell el képzelnünk, amikor a bűneinkért meghalt,
majd feltámadt Krisztust próbáljuk felidézni? Ez a feszült, kérdésekkel, bizonytalansággal teli légkör érződött a hajnalvárásra összegyűlt kicsiny gyülekezeten
is, amikor hagyományteremtő célzattal, az alkalmat
elkezdte, húsvétvasárnap kora reggelén.

Hálakoncert

BVV

A Magyarországi Evangélikus Egyház egyszázalékos kampányának keretében, a Pécsi Gospel
Kórus szolgálatával 2015. április 12-én, vasárnap Békéscsabán hálakoncertre került sor.
Az evangélikus Kistemplomban mintegy négyszáz ember hallgatta végig a pécsiek előadását.
A házigazdák nevében Kondor Péter esperes köszöntötte a megjelent gyülekezeti tagokat, valamint a kórus
tagjait is. Németh Zoltán lelkész, a Gyülekezeti és Missziói Osztály vezetője szólt arról, hogy idén az
evangélikus egyház 1%-os kampánya a köszönetről szól.
FORRÁS: lutheran.hu

megköszönni ajándékkoncertjével. Az országot járva
jutottak el a Viharsarokba. Népszerű dallamok töltötték meg a remek akusztikájú Kistemplomot, melyben
a hamar feloldódó hallgatóság nagy tapssal köszönte
meg a művészi színvonalú előadást. Többen a kórussal együtt énekelték a jól ismert műveket, mint például az „I will follow him”-et, vagy az „Oh happy
day”-t, melyek az Apácashow című filmből ismeretesek.
Kellemes hangzású zenekari kíséret és jó hangosítás segítette az énekeseket, akik ragyogó szemmel,
hitelesen tolmácsolták a spirituálékat, keresztyén énekeket, valamint Bánki András a kórus vezetője rendkívül fegyelmezetten, művészi alázattal és átéléssel
vezette a műsort. Balogh Éva lelkésznő és Németh
Zoltán lelkész egészítette ki gondolataival az előadást.
Sokáig visszhangzottak a hallgatók szívében
az örömteli dallamok.

Fiatalos lendület, szívből jövő örömteli éneklés, szép, összeszokott kórushangzás jellemezte a
Pécsi Gospel Kórus békéscsabai koncertjét.
Sokakat vonzott a nem mindennapi hangverseny április 12-én az Evangélikus Kistemplomba. Elsősorban a műfaj iránt érdeklődőket, nem csupán
evangélikusokat, hanem más felekezetűeket is.
A közel harminc tagú együttes az evangélikus egyháznak szánt 1%-os adófelajánlásokat kívánta
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SZÁK KOCSIS PÉTER

Visszapil lantó

Hála, köszönet a sok-sok jóért...

2015. április 25-én, szombaton délután
hálatelt szívek töltötték meg Kistemplomunkat, hiszen gyülekezetünk énekkara immáron 25 éves kitartó, szolgálatkész munkájáért adtunk hálát. Az
alkalmat Gáncs Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke is megtisztelte jelenlétével és igehirdetéssel szolgált a gyülekezet közösségében. A
jubileumi koncerten a kórus nagyszámú repertoárjából hallhattunk válogatást. Nagy öröm volt látni
az énekesek felszabadult, lelkes, örömteli arcát és
csillogó szemét. Kutyejné Ablonczy Katalin, az
énekkar vezetője oklevelekkel és érmekkel köszönte
meg azt az alázatos munkát, mely sok kórustag esetében több 10 évben mérhető.
Ennyi idő alatt a dalostársak igazi közösséggé formálódtak, amely megtartja és felemeli az idetartozókat, és egyegy szolgálat során ők maguk is feltöltődnek lelkileg.
Az énekkar néhány darab erejéig kiegészült korábbi tagokkal is. A kórusban közreműködtek és együtt
ünnepeltek az Evangélikus Vegyeskarral a Arrisus Gyermek-és Ifjúsági Vegyeskar diákjai (Gimnáziumunk kórusai), valamint a Calandrella Kamarakórus tagjai.
A kórus egy kiadvánnyal is készül a jubileumi évre, amelyből a következőkben a teljesség igénye nélkül szemezgetünk. A kiadványt, a 2015. június 4-én megrendezésre kerülő évadzáró hangversenyen lehet
majd megvásárolni.
LKG

Az e v an g é l i k u s k ó r u s g y ö k e rei

- Az evangélikus gyülekezetben már a 20. század eleje óta volt énekkari szolgálat. Az első világháború előtt
Gally János, a világháború után Linder László vezette az énekkart, aki a Luther Szövetség elnökeként szívén
viselte a kórus sorsát.
- 1917-ben a kórus taglétszáma 120 fő volt.
- 1946-ban Mekis Ádám lelkész idejében, Zsilák György ipari iskolai tanító volt a karnagy. Szolgáltak nagyobb
egyházi ünnepeken, és 1968-ban, a csabai gyülekezet fennállásának 250. évfordulóján, a mezőmegyeri imaház felszentelésén.
- 1977-ben a felnőtt kórus mellett ifjúsági kórus alakult Győri János Sámuel egyházmegyei segédlelkész vezetésével.
- 1979-ben a felnőttek már nem énekeltek rendszeresen.
- 1982-ben Győri János Sámuel távozása után az ifjúságiénekkar megszűnt.
- 1985-től mintegy húsz fővel ismét működött egy ideig Szák Kocsis Péter vezetésével:
„Ebben az időszakban hoztunk létre egy úgynevezett spirituálé kórust. Szólamonként hárman-négyen voltunk.
Táborszki Laci bácsi volt akkoriban az esperes, aki rendszeresen megkért minket, hogy énekeljünk az istentiszteleteken. Mi ennek örömmel tettünk eleget. Hogy miért szűnt meg? A tagok elkerültek más városokba...sajnáltam, hogy abbamaradt.”

- 1990 Egy évnyi helykeresés után az evangélikus egyház fogadta be a Békéscsabai Munkás Dalkör tagjait. A
karnagy 1992-ig Sutyinszki János volt. A kezdetekre és a Békéscsabai Általános Munkás Dalkör evangélikus
kórussá alakulásának időszakára így emlékszik vissza az egykori karvezető:
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Visszapillantó

„A kórus 1989-ig a dr. Pap István vezette megyei művelődési központhoz
tartozott, melyben több mint 100 csoport működött, köztük világszínvonalúnak mondható művészeti együttesek is. A rendszerváltozáskor megszűnt a
központ fenntartói joga, minden csoportnak saját magának kellet döntenie a
megszűnésről vagy a megmaradásról. Bennem a kórus megszűnésének gondolata fel sem merült! Több próbálkozás után, végül az evangélikus egyház
hajlandó volt sajátjaként befogadni bennünket. Akkor Aradi András volt az
igazgató lelkész, aki maga is szép kóruséneklési múlttal
rendelkezett, és örömmel támogatta jövetelünket.”
Az énekkar alakult, változott, évről évre
bővült a repertoár. A Luther utcai gyülekezeti
teremben voltak a próbák, és a kórus vállalta az
egyházi ünnepeken való szolgálatokat is.
Az evangélikus kórus az elődkórus
hagyományaiból átvette a névnapok megünneplését, más kórusokkal való kapcsolattartást, a fellépésekkel egybekötött kirándulásokat akár
Magyarországon vagy a környező országokban.

Az énekkar jelenlegi vezetője, Kutyejné Ablonczy Katalin 1997-ben vette át a kórus irányítását.
Így emlékszik vissza a kezdetekre:

“Remegő szívvel és lábakkal másztam fel a lépcsőn
1997. október 14-én az első kedd esti próbára, amikor
bemutatkozhattam a leendő énekeseimnek, az első kórusomnak. Istentől kapott bátorsággal és határozottsággal álltam neki a feladatnak, és igyekeztem a belém
vetett bizalmat alázattal megszolgálni. Azóta, 18 éve,
minden kedden 17.00-18.30-ig a próbatermünkben
gyakorlunk szorgalmasan.
Milyen célokat is tűztem ki akkor magam elé?

Amellett, hogy egy tisztán és lélekből éneklő kórust
szerettem volna vezetni, mindenképpen egy jó közösség kialakítása is a vágyaim között szerepelt. Persze
az, hogy az evangélikus gyülekezetek kórusaival
közös koncerteken vehettünk részt, hogy a városban
is elismert énekkarrá váltunk, hogy a 18 év alatt háromszor is arany dicsérettel minősítést kaptunk, hogy
Szlovákiában, Németországban, Erdélyben is többször
járhattunk, az még a legszebb álmaimat is fölülmúlta.”

Énekeljetek hát az Úrnak! Ezt gyülekezetünk
újjászervezett énekkara 25 éve töretlenül teszi. A Békéscsabai Evangélikus Vegyeskar jubileumot ünnepel.
Az ilyen jeles alkalmakkor mindig jobban rá vagyunk
kényszerítve, hogy átgondoljuk a múltat-jelent-jövőt.
Ha ezt megtesszük, felidézzük a 25 illetve 40 esztendő
alatt eltelt események hosszú sorát - a biztosat, a bizonytalant- mindenkinek rá kell jönnie, hogy nem csupán emberek vannak az elért eredmények mögött,
hanem ott van, a sokszor talán számunkra észrevehetetlen, csendben mögöttünk álló Isten. Akinek hitem
szerint köszönetet mondhatunk azért a csodáért, amit
a kóruson keresztül láthatóvá, hallhatóvá tett, és amin
keresztül lelkünket felüdítette.

Hálát adhatunk a sok-sok emberért, akik az
éneklésen és az ének hallgatásán keresztül megérezték, milyen is Isten közelsége. Köszönetet mondunk
ezért Isten mellett az embereknek, akik hétről hétre
gyakoroltak, készültek a szolgálatokra, akik anyagilag
támogatták a kórust, akik imádkoztak érte.
Hálát adhatunk, hogy a békéscsabai gyülekezetnek
van énekkara, mégpedig arany dicsérettel minősített
kórusa. Isten csodája, hogy a 40 illetve 25 esztendő
alatt formálta, alakította az együtt ÉNEKLŐKET, akik
szoros közösséget alkotnak, akik Isten közelségébe
vonzanak énekükkel embereket.

„Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett.” Zsoltárok 98,2

7

ÉNekeljetek, mert Ő valóban csodát TEsz!

Hitoktatás

E LŐZŐ LAPSZ ÁMUNKBAN GYÜLEK EZ E T Ü N K H I TO K TAT Ó I T I S M E R H E T T Ü K M E G
K ÖZELEBBRŐL. A PÜNKÖSDI KIA D V Á N Y B A N A S Z E B E R É N Y I G U S Z T Á V A D O L F
E VA NGÉLIKUS GIMNÁZIUMBAN SZ O L G ÁL Ó H I TO K TAT Ó I N K M U TAT K O Z N A K B E A
GYÜ LEKEZETNE K, AKIK ÓVO D Á N K B A N , Á LTA L Á N O S I S K O L Á N K B A N
ÉS GIMNÁZIUMI OSZTÁ LYA I N K B A N E G YA R Á N T TAN Í TA N A K .

Magamról nehezen írok, van bennem némi szemérmesség ezzel kapcsolatban,
de a felkérés egy bemutatkozó cikk megírására érkezett, így hát lássuk:

Egy ember élete tele van
döntések sorozatával.
Visszatekintve sokkal
tisztábban látjuk mindazt, amiben jól illetve kevésbé
jól,
vagy
egyáltalán nem jól döntöttünk. Feltesszük a kérdést,
vajon mi lett volna, ha akkor nem ezt vagy azt választom. Vajon másképp alakult volna az életem? De tényleg: lehetett volna máshogy, másképp?
Hiszem, hogy az ember nem véletlenszerűen
kerül oda, ahol éppen van és a döntéseink mögött, legyen az jó vagy rossz nem csak mi magunk, hanem az
Isten gondviselő, terelgető keze is ott van. Hálás vagyok azért, mert jóleső várakozással tekinthetek minden új nap kezdetén az előttem álló kihívásokra,
örömökre, bánatokra. Tudom, bárhogyan is alakul,
nem vagyok egyedül, a kéz, amely elindított, továbbra
is kíséri utamat.
2001 augusztusában költöztünk Békéscsabára
a családommal, férjemmel és két gyermekemmel. Lelkészfeleségként a gyülekezeti munka az életem ré-

szévé vált, így néhány fiatal gyülekezeti taggal elindítottuk a jelenleg is működő vasárnapi iskolát.
Az Evangélikus Általános Iskolában alsós napközis
tanítóként és hitoktatóként dolgozom.
Szeretek éjszaka a csendben olvasni. Szeretek tanulni,
játszani, bizonyos sportokban részt venni és nézőként
is jelen lenni, kirándulni, kertészkedni, főzni és egy
hosszú nap után még takarítani is. Szeretek a családommal együtt lenni, a barátaimmal beszélgetni.
Szeretem az állatokat - simogatni és megmenteni.
Szomorú vagyok, ha igazságtalansággal találkozom,
ha nem tudok segíteni, pedig kellene. Fáj, ha másnak
is fáj. Tudok harcolni - másokért.
Szeretek tanítani. Megtelik a szívem szeretettel, ha azokra a gyerekekre gondolok, akikkel minden
nap együtt töltöm a napjaimat, akár a napköziben, akár
a tanórákon. Akiktől annyi szeretetet, örömöt kapok,
ami maga a csoda. Kívánom, hogy mindenkinek legyen csodákban része, hogy találja meg a maga csodaforrását, akár az örök élet forrását, amely csak egy
karnyújtásnyira van, csak nyúlnunk kell érte.

Szigeti Katalinnak hívnak, a
Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium hittantanára,
a 7.b osztály osztályfőnöke, a
Békéscsabai Evangélikus Egyházközség tisztségviselője, illetve a vasárnapi iskola egyik
felelőse vagyok.
Szarvason születtem evangélikus családban. A szarvasi evangélikus ótemplomi gyülekezetben részesültem a keresztség szentségében, és
ott is konfirmáltam. Nagymamám a gyülekezet hitoktatójaként tevékenykedett, így már kisgyermekkorom
óta jártam hittanórára, szerepeltem gyülekezeti alkalmakon, részt vettem a hittantáborokban először, mint
táborozó, majd mint segítő. Gimnáziumi éveim alatt
az ifjúsági csoport tagja voltam, amely meghatározó
szakasza volt az életemnek.

Bár a középiskolai pályaválasztásomnál nem
a hitoktatói szakot jelöltem meg első helyen, mégis ez
lett a hivatásom. Istennek tehát más terve volt velem,
mint ahogy én azt gondoltam. Rádöbbentem, hogy a
nagymamám szerető szigora, tanítói és hitoktatói szolgálata, Kondor Péter evangélikus esperes-lelkész, akkori ifivezetőm, illetve a szarvasi lelkészek által
mennyi mindennel gazdagodtam és épültem. Tudatosult bennem, hogy ami velünk történik az életben,
semmi sem hiábavaló. Visszatekintve felismertem,
hogy életem apró „filmkockái” hogyan állnak össze
lassan egy egésszé, és folytatódnak a jelenben.
2003-ban tanító-hitoktató végzettséggel, fiatalon, friss diplomásként álltam munkába a Békéscsabai Evangélikus Gimnáziumban, mint hitoktató és
programszervező. Kezdőként rengeteg és sokrétű feladatot kaptam, amelyek nagy kihívást jelentettek
számomra.

K ONDOR K LÁRA

„Minden utadon gondolj rá és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” Péld 3, 6
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A hitoktatás mellett számtalan iskolai rendezvény megszervezését és lebonyolítását bízták rám.
Igyekeztem megfelelni az elvárásoknak és megbirkózni a nehézségekkel. Az elmúlt időszakban számtalan területen kipróbálhattam magam: Iskolánk
fennállásának 150. évfordulója alkalmából egy egész
éves programsorozat megvalósításában vettem részt.
Gyerekeket kísértem egyházi rendezvényekre, ahol diákjaink maradandó barátságokra tettek szert. Két
ízben voltam az Evangélikus Pedagógusok Országos
Találkozójának egyik szervezője itt, Békéscsabán. Az
iskolalelkészek megérkezéséig hittan munkaközösségi
feladatokat láttam el. Örömömre szolgált, hogy tanítványaimmal együtt tehettük emlékezetessé az egyházi
és nemzeti ünnepek megemlékezéseit ebben az időszakban.
2013-ban kaptam kézhez a hittantanári egyetemi diplomámat, amely megnyitotta az utat az érettségiztetéshez. Egyetemi éveim alatt, legnagyobb

örömömre, osztályfőnöki feladattal bíztak meg.
Jelenleg hittant tanítok a 3.b osztályban illetve az 512. évfolyamon. Munkám során hittanversenyre és
konfirmációra is készítem diákjaimat. Emellett továbbra is szívesen rendezek és készítek műsorokat, iskolai
rendezvényeket
(például
nemzeti
megemlékezéseket, ballagást).
Hálával tartozom Istennek, az iskola és a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség vezetőségének,
lelkészeinek, kollégáimnak hogy mindig támogattak
terveim, céljaim megvalósításában az itt eltöltött 12
év alatt. Úgy érzem, megtaláltam a helyem, szeretem
azt, amit csinálok. Örülök, hogy gyerekek között lehetek, mert nagyon sokat tanulok tőlük én is.
Bízom Isten Szentlelkének erejében és munkájában,
hogy az általunk elvetett kicsiny magocskák egyszer
gyümölcsöt teremnek majd, hiszen mi, „magvetők”
csak eszközök vagyunk.
SZIGETI KATALIN

1987.október 4.-én születtem
országunk nyugati határán, Sopronban. Az ott található Berzsenyi
Dániel
Evangélikus
Gimnáziumban tanultam és érettségiztem. Az egyetemi éveim
nagy részét Budapesten, az Evangélikus Hittudományi Egyetemen töltöttem, ahol az 5 éves
elméleti képzés után, gyakorlati évemet Cinkotán végeztem, egy igazán szerető gyülekezetben tanulhattam. Ekkor teológus- lelkész diplomát szereztem és
2013 nyarán lelkésszé szenteltek. A teológia mellett
Sopronban kosárlabda edző képzésen is részt vettem
és 2010-ben szereztem meg végzettségemet.

Születési helyemtől 433 km-re itt Békéscsabán
kaptam lehetőséget 2013 szeptemberétől, hogy azt a
szolgálatot, ami hozzám legközelebb állt mindvégig,
az iskolalelkészi feladatokat elkezdhessem. Számomra
fontos, hogy a fiatalok körében végezhetem szolgálatomat. Mindig feltöltődést nyújt számomra egy-egy
jól sikerült tanóra, közös programon való részvétel.
Öröm számomra, hogy a diákok az iskolában is átérezhetik az Isten közösségéhez való tartozás boldogságát, megtapasztalva mindent átható szeretetét.
Szabadidőmben szeretek utazgatni, társaságban lenni, jókat beszélgetni, de igazi kikapcsolódás
számomra egy jó könyv vagy egy izgalmas film is.
HALÁSZ ALEXANDRA

Nyomkereső
tábor
Dánfokon
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2015. július 13-17-ig ismét
sátortábort szervezünk a dánfoki
kempingben!
Várunk örömmel minden érdeklődőt 8 éves kortól.
A Nyomkeresőről bővebben itt:
http://www.kie.hu/bekescsaba/
nyomkereso

Gyülekezetünk eseményei

- Január 18-25 között Békéscsabán, az ökumenikus - Március 22-én vasárnap szupplikáció volt gyülekeimahét istentiszteleteinek, a hagyományoknak zetünkben. A Kistemplomban és a Jaminai Tempmegfelelően, a katolikus, evangélikus, református, lomban teológushallgatók hirdették közöttünk Isten
igéjét.
baptista és az ortodox egyházak adtak otthont.
Ez éven a nyitó istentiszteletet a Kistemplomban
- Március 28-án húsvéti kézműves délutánra hívtuk
tartottuk.
gyülekezetünk hittanosait. A mintegy 60 gyermek a
húsvéti
ünnepkör jeles napjaihoz kapcsolódó szimbó- Február 7-én az ökumenikus imahét offertóriumálumokat készítette el különböző eszközökből.
ból szociális ebédosztás volt a Kossuth téren.

- A húsvéti ünnepkör új istentisztelettel gazdagodott.
- Február 8-án vasárnap „Farsangi fánk délutánt”, Húsvétvasárnap hajnalban a Kistemplomban köszönszeretetvendégséget tartottunk a Jaminai Gyülekezeti töttük a feltámadott Urat.
Teremben. A 2015 év témájáról hangzott el
- Április 10-11-én az Országos Hittanverseny gyüleelőadás: Reformáció és oktatás címmel.
kezeti fordulóján az erzsébethely-jaminai gyermekek
- Február 14-én, szombaton VI. alkalommal került 3 csapattal ( 1.-2. 3.-4. és 7.-8. korosztályban) versemegrendezésre a Békéscsabai Evangélikus Bál a nyeztek, ahol a 3-4. osztályos csapat (Sinka Dalma,
Phaedra Közéleti Központban, melyet az est Nagy Dóra, Bakócz Emese, Nagy Kristóf) III. helyefővédnöke Krámer György, a Magyarországi zést ért el. Április 18-án az Országos Hittanverseny
Evangélikus Egyház Országos Irodájának igazgatója iskolai fordulóján 2 csapattal képviseltettük közösségünket. A Savio Szent Domonkos Iskola 3.-4. osztányitott meg.
lyosai (Hankó Noémi, Hollósi Rózsa, Bálint József,
- Február 22-én böjt 1. vasárnapján Gáncs Péter Dohányos Máté) VI. helyezést értek el, az Evangéelnök-püspök szolgált gyülekezetünkben igehirde- likus Gimnáziumunk 5.-6. osztályosai (Nagy Bertatéssel, majd ezt követően Várkonyi János állandó lan, Szász Adél, Krnács Anna, Frankó Erika) IV.
életmű kiállításának megnyitójára került sor helyezettek lettek.
gyülekezetünk nagytermében.
ORSZÁGOS HITTANVERSENYEK

- Március 21-én az egyházmegyei hittanversenyt az
erzsébethelyi gyülekezeti teremben rendeztük meg.
HÚSVÉTI KÉZMŰVES
DÉLUTÁN

BEG csapata

JAMINAI csapat

Savio csapata
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- Április 12 –én délután a Pécsi Gospel Kórus hálakoncertet adott a Kistemplomban. Egyházunk ezzel köszöni az adók felajánlott 1 %-át. A koncertet mintegy
400-an hallgatták meg Békéscsabáról és a megye
gyülekezeteiből.
- Április 25-én 17 órai kezdettel tartotta a Békéscsabai Evangélikus Vegyeskar 25 éves Jubileumi hálaadó hangversenyét. Az ünnepi alkalmon Gáncs Péter
elnök-püspök hirdette Isten igéjét.

- Idén is ünnepi konfirmációi istentiszteletre hívtuk a
konfirmációs oktatásra járó gyermekeket és családjaikat. Április 12-én a Jaminai Evangélikus Templomban 2 gyermek, április 26-án a Kistemplomban 31
gyermek lépett be gyülekezetünkben az úrvacsorával
élők közösségébe.

KONFIRMÁCIÓ
A BELVÁROSBAN
ÉS JAMINÁBAN

Táboraink 2015 nyarán
G Y E R M E K TÁ BOR

Idén is megszervezzük a hagyományos telekgerendási hittantábort az Evangélikus Egyház támogatásával. Szeretettel hívunk és várunk minden gyermeket,
aki betöltötte a 6. életévét, és nem idősebb 14 évesnél.
Újra egy bibliai személlyel ismerkedünk egész héten,
de természetesen lesz sok-sok játék, beszélgetés,
számháború, sportversenyek, (foci, csocsó, pingpong)
vetélkedő, ki mit tud, akadályverseny.
A hetet szombaton délután szülői esttel zárjuk, amikor a gyerekek előadják a héten tanult színdarabokat,
jeleneteket, énekeket.
A tábor időpontja: 2015. június 15. - június 20.
Helyszín: Telekgerendási Evangélikus Konferenciaközpont
Részvételi díj: 19 000 forint
Jelentkezni hitoktatókon keresztül lehet, szülői nyilatkozat kérésével és leadásával 2015. június 10-ig.
Szeretettel várunk mindenkit!
Táborvezető: Kutyejné Ablonczy Katalin
Elérhetőség: 20/824 29 56

IFJÚ SÁGI TÁBOR

A gyermektábort követő héten, azaz 2015. június 22-27ig a telekgerendási központot az ifjúság veheti birtokba.
Várjuk mindazon középiskolás és egyetemista fiatalokat, akik egy igazán klassz csapat tagjai szeretnének
lenni! Lehetőséged nyílik a hét során:
- elgondolkodni egy-egy témán egyedül és közösségben,
lelkészeink vezetésével
- megélni az Istennel való közösséget
- lelkileg feltöltődni, gyarapodni
- sokat nevetni, játszani, sportolni, társasozni...
Részvételi díj: 15 000 forint
Érdeklődni és jelentkezni a táborvezetőnél, Kutyejné
Ablonczy Katalinnál lehet: 20/824 29 56
NAPKÖZIS TÁBOR - J AM INA

Június 29-től július 3-ig kerül sor a jaminai napközis hittantáborra. Általános iskolás korú gyermekek jelentkezését várjuk. A napközis táborban reggeltől délutánig
tartalmas kikapcsolódást, bibliai ismeretekben való gyarapodást, és felhőtlen szórakozást biztosítunk a gyermekeknek.
Érdeklődés esetén további információkkal szolgál Nagy
Zoltán lelkész; zoltan.nagy@lutheran.hu
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Teljessé válhat az evangélikus oktatás Békéscsabán
Beszélgetés Kolarovszki Zoltán igazgatóval

- Közel 6 esztendővel ezelőtt Békéscsabára érkezve
már az első beszélgetésünkben elhangzott: hamarosan sportcsarnok épül. Egy ideig nem hallhattunk róla, ma pedig a lelkészi hivatalhoz, illetve az
egyházi udvarba érkezők hatalmas munkagépeket
látnak. Mi történt az elmúlt években?
- Valóban 2009-ben történt a terveztetés. A folyamat
két okból lelassult. Az egyik ok, hogy mivel műemléki környezetben épül a sportcsarnok a Kistemplom
közelében, hosszú volt az engedélyeztetési folyamat.
Több zsűri is megtekintette terveinket és tettek kiegészítő javaslatokat. Nemcsak a helyi, hanem az Országos Tervtanács jóváhagyására is szükségünk volt.
2012-ben emelkedett jogerőre az építési engedélyünk.
A másik ok pedig, hogy a fontossági sorrend változott.
Mivel lehetőségünk nyílt arra, hogy elindítsuk az Általános Iskolát, majd az Óvodát is, ezek kerültek első
helyre, amikor építést, felújítást valósítottunk meg.
Most elérkezett az idő, a sportcsarnok megvalósítására
a szerződést aláírtuk, a kivitelező elkezdte a munkát.
- Mit tudhatunk a sportcsarnokról és az építkezés
ütemezéséről?
- Remélem ,hogy a látványterv képek érzékeltetik a
gyülekezet tagjaival, hogy bő egy év múlva milyen látvány fogad bennünket az egyházi udvarba érkezve. A
1.5 méter mélyen a földbe süllyesztett épület 7,5 méter
magasra emelkedik. Alapterülete 1300 négyzetméter,

amelyben egy szabályos kézilabdapálya, 6 öltöző,
szertárak, 300 néző befogadására alkalmas lelátó is helyet kap. A szerződés szerint 2016 májusában készü el
az épület. Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet
a gyülekezet és vezetősége felé, hogy terveinket támogatták. Példátlan az az együttműködés, amely a
gyülekezetet és az iskolát összekapcsolja. Az egyházközség biztosította a sportcsarnok számára a telket, sőt
még 1000 négyzetmétert vásárolt hozzá a várostól.

- A gyülekezet életére milyen hatással lehet a sportcsarnok?
- Az építkezés és a majdani működés közben is fontos
szempontunk, hogy a lelkészi hivatal egyházi jellege
és funkciója semmiféleképpen ne szenvedjen csorbát.
Összetett iskola vagyunk, melyben sok generáció tanul
és nevelődik. A mai oktatásban a mindennapos testnevelés az egészséges életre nevelés része. Nagy szükségünk van erre a sportcsarnokra, mert így válhat
teljessé az evangélikus oktatás Békéscsabán. Azt gondolom, hogy a városi lakosok és a város javát is szolgálni fogja. Gyülekezetünk pedig eddig is
számtalanszor helyt adott egyházmegyei, egyházkerületi rendezvényeknek. Véleményem szerint adottságainkat, lehetőségeinket házigazdaként bővíti ez a
többfunkciós épület. A magunk részéről mindent megteszünk – bízva abban, hogy Isten megáldja fáradozásunkat.

AZ ELMÚLT FÉLÉV

LEGKIEMELKEDŐBB

ESEMÉNYE A BALLAGÁS VOLT.
ÁPRILIS 30-ÁN, 84 DIÁKOT

KONDOR PÉTER ESPERES
BOCSÁTOTT ÚTRA
ISTEN IGÉJÉVEL.

CSABAI ERŐS VÁR
BÉKÉSCSABAI EVANGÉLIKUSOK LAPJA
Megjelenik évente kétszer.

12

Kiadja: Békéscsabai Evangélikus Egyházközség
Szerkesztette: Péterné Benedek Ágnes
Tördelte: Lipták Kata
Nyomda: Colorprint Nyomdaipari Kft.

