
„Menjünk el egészen Betlehemig, és néz-
zük meg: hogyan is történt mindaz, amiről
üzent nekünk az Úr.” (Lk2,15)

Készülünk a szeretet ünnepére.
Várjuk a meghitt pillanatokat, az aján-
dékok bontogatását, a családi találko-

zásokat. Hetek óta várakozással telve,
izgatottal készülünk a szeretettel teli
ünnepre. Karácsony ünnepe azért vál-
hatott a szeretet ünnepévé, mert Jézus
születésében egészen kézzel foghatóvá
vált Isten szeretete.

Az angyalok hírt adtak a pásztorok-
nak – Jézus első köszöntőinek – az
Üdvözítő születéséről. A pásztorok
még nem tudták, milyen utat jár be a
világ Üdvözítője. A pásztorok nem
tudták, hogy a világot Jézus keresztha-
lálával menti meg, és így állítja helyre
kapcsolatunkat Istennel. De a pászto-
rok rögtön elindultak Betlehembe.
Elindultak Betlehembe, hogy meglát-
hassák, hogyan történt mindaz, amiről
az angyalok hírt adtak. Elindultak hit-
tel, bizalommal és azzal a vággyal,
hogy imádják a Világ Megváltóját.

Az angyalok hírt vittek a pásztorok-
nak, és nekünk is üzen újra meg újra az

Isten. Megszólít szeretetével, megszólít
az örömhírrel. Személyre szóló hívása,
üzenete van a számunkra. Mindenkit
ismer egyenként gondjaival és fájdal-
maival együtt. Ismeri gondolatainkat,
ki nem mondott szavainkat, látja

elmorzsolt könnycseppjeinket. Ő nem
akar életünkben magunkra hagyni
minket, hanem magához hív, hogy
igazi életünk legyen Nála és Általa.

Menjünk el mi is Betlehembe! Ne

csupán a kisded Jézus bölcsőjéhez.
Menjünk el Betlehembe, hogy rácso-
dálkozhassunk: Isten hatalmasat cse-
lekedett az emberért, vállalta az
emberi élet gyötrelmét és fájdalmát.
Isten Jézusban nem egy megszokott

életutat vállalt, hanem a kereszthez
vezető utat vállalta. Megszületett a
Világ Megváltója!

Akár rövid, akár hosszabb életútra
nézünk vissza, mindannyian megta-
pasztalhatjuk Isten szeretetét. Átél-
hetjük, hogy „velünk az Isten”, és Ő
gondot visel rólunk. Nem engedi, hogy
elvesszünk a gondok között. Nem
engedi, hogy elvesszünk a világ forga-
tagában. Nem engedi, hogy elvesszünk
a lélektelenségben. Ő békességet, sze-
retetet, életünknek szilárd alapot ad.

Isten szeretete abban vált nyilvánva-
lóvá, hogy Jézus Krisztust elküldte
hozzánk. Ebből a szeretetből élhetünk,
és ez a szeretet tanít arra, hogy mi is
sze ressünk. Menjünk el Betlehembe,
hogy meg újult lélekkel, megújult élet-
tel térhes sünk vissza a hétköznapokba
ka rácsony áldott ünnepe után is!

Péterné Benedek Ágnes

2011. Karácsony

Ó, gyönyörűszép
titokzatos éj

Ó gyönyörűszép, titokzatos éj! 
Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél. 
Kisdedként az édes Úr
Jászolában megsimul 
Szent karácsony éjjel!

Ó fogyhatatlan csodálatos ér! 
Hópehely ostya, csöpp búzakenyér. 
Benne, lásd: az édes Úr
Téged szomjaz, rád borul. 
Egy világgal ér fel.

„Menjünk el egészen Betlehemig!”
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– Milyen út vezetett el Békéscsabán
az evangélikus általános iskola elindí-
tásáig?

– Egyházunk déli egyházkerületének
püspöke, Gáncs Péter hosszabb ideje
szorgalmazza óvoda és általános iskola
indítását Békéscsabán. Mi ezzel egye-
tértve, alulról nyitott rendszerként
kívánjuk kiépíteni a teljes képzési palet-
tát, ami azt jelenti, hogy évről-évre
újabb elsős osztályt indítunk majd. Óvo-
dánk terveink szerint 3-4 év múlva
lehet. Az általános iskola indítását indo-
kolja továbbá, hogy a nyolcosztályos
gimnáziumok sorsa bizonytalan. Nem
világos, hogy a kormányzatnak milyen
tervei vannak ezzel a képzési formával.
Emellett a szülők is nyitottak a teljes
képzési paletta felé, tehát, hogy gyer-
mekük az első osztálytól az érettségiig
egy iskolába járjon. Mindezek figyelem-
be véve kezdeményeztük azt az admi-
nisztratív eljárást, amely előkészítette a
jövő szeptemberi indulást. Mivel az
oktatás felügyelete rövidesen átkerül a
kormányhivatalokhoz, mi a működési
engedélyt még e változások, esetleges
szigorítások előtt szerettük volna meg-
szerezni. Előtte egyébként egyeztettünk
a Békéscsaba Megyei Jogú Várossal és
római katolikus egyházzal, amely szin-
tén működtet Bé késcsabán általános
iskolát. Ami pedig a szigorúan vett kro-

nológiát illeti: 2010 októberében az isko-
la igazgatótanácsa, Kondor Péter elnök-
letével döntött az alapító okirat módosí-
tásának szándékról, ezt idén áprilisban a

fenntartó Magyarországi Evangélikus
Egyház Presbitériuma jóváhagyta, a mó -
dosított engedélyt augusztusban adta ki
a kormányhivatal oktatási irodája.

– Milyen feladatok várnak ebben a
tanévben az iskola vezetésére, a taná-
ri karra, az egyházközségre a beiskolá-
zásban?

– Alapvető feladatunk annak az
épületrésznek az átalakítása és korsze-
rűsítése, amely befogadja az általános
iskolát. Ez egyébként a Luther utca 1.
szám alatti épület lesz. Ránk váró fel-
adat az új alsó tagozaton tanító kolle-
gák megkeresése. Kiválasztásuknál az
egyházhoz való elkötelezettség és a
ma gas szakmai tudás lesz elsődleges.
Szükséges továbbá minden lehetséges
fórumon ismertetni az evangélikus
általános iskola indítását. A személyes
megkeresésben hiszek, ezért meg fog-
juk keresni valamennyi 6-7 éve keresz-
telt gyermek szüleit, a gimnázium
diák jainak kisebb testvéreit és kihasz-
náljuk az óvoda hittanoktatást is. Szak -
mai szempontból a pedagógiai alapdo-
kumentumok elkészítése vár még
ránk. A 2012/2013-as tanévben egy el -
ső osztályt indítunk, így nyolc év alatt
lesz teljes a struktúra.

– A gyerekek létszámának csökkené-
sét, a demográfiai viszonyokat figye-
lembe véve jól átgondolt-e egy új álta-
lános iskola indítása?

– Az adatok szerint Békéscsabán az
elmúlt 10 évben nem csökkent a szüle-
tésszám, évente 450-500 közül mozog.
A születések számának csökkenése
korábban volt érezhető, egyébként arra
válaszul a város az iskoláinak struktú-
ráját megváltoztatta, összevonásokat
hajtott végre. Úgy gondolom, hogy egy
jól működő iskola esetében ezek a de -
mográfiai adatok nincsenek hatással a
beiskolázásra. A mi intézményünknek
karakteres arca és elsősorban a gimná-
ziumok között igen jó híre van, melyre
építeni lehet. Mindezek alapján úgy
ítéljük meg, hogy egy első osztály gond
nélkül feltölthető.        Szegfű Katalin 

Elsősök ülnek iskolapadba Békéscsabán
A KÖVETKEZŐ TANÉVTŐL EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INDUL

Új korszak kezdődik a jövő szeptembertől a Békéscsabai Evan -
gélikus Gimnázium, Általános Iskola, Művészeti Szakközép -
iskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
életében. A következő tanévtől egy első osztállyal, felmenő
rendszerben megkezdi munkáját az általános iskola. A változás
hátteréről és a benne rejlő lehetőségekről Kolarovszki Zoltánt,
az intézmény igazgatóját kérdeztük.

A 2011/2012-es tanévre 838 diák iratkozott
be a békéscsabai evangélikus iskola kép-
zéseire, közöttük 198-an most kezdték
meg tanulmányaikat az intézményben –
mondta el Kolarovszki Zoltán igazgató.
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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

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 
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Az egyházi esztendőnek ebben a részében egyházközségünk első
zenei alkalma Endreffy Attila orgonakoncertje volt a Nagytemp -
lomban május 6-án. 

Május 7-én újra megrendezésre került az 50-60 éve konfirmáltak
találkozója a Luther utcai gyülekezeti teremben. Ezen az alkalmon
híveink felidézték konfirmációjukat, és együtt kértek erőt
Mindenható Urunktól további életükhöz. 

A Déli Egyházkerület Missziói Napja idén Bonyhádon, május 28-án
volt. Erre az alkalomra egyházközségünkből két kisbusszal tudtak
elutazni az érdeklődő gyülekezeti tagok. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata idei kihelyezett ülé-
sét egyházközségünkben tartotta meg. A Luther utcai gyülekezeti
terem volt az ülés színhelye, a zsinati tagok a Bé késcsabai Evangélikus
Gimnázium kollégiumában szálltak meg. Egyház községünk meg-
nyugtatóan tudta biztosítani a zsinat törvényhozó munkájához szük-
séges feltételeket és körülményeket. 

Június 19-én a Fényesi Evangélikus Temetőkápolnában ünnepi
istentisztelet keretében került megáldásra a hősi halált halt fényesiek
emléktáblája. Az emléktábla korábban a régi fényesi iskola falán volt
elhelyezve. Innen került áthelyezésre a kápolna falára. Ezzel méltó
emléket állítottunk a hősi halottaknak. 

A nyári időszak elengedhetetlen és nagyon fontos része gyülekeze-
ti életünkben a táborozás. Telekgerendáson június 20-tól gyerektá-
borban, június 27-től ifjúsági táborban lehettek együtt gyülekeze-
tünk gyermekei és fiataljai. Július 4-től Jaminában a gyülekezeti ház-
ban napközis tábort tartottunk. 

Jaminai evangélikus templomunkban július 3-án zenés áhítatot tar-
tottunk, melyen a jaminai gyülekezet kántora, Nagy Gerda orgonált. 

Augusztus 21-én a jaminai gyülekezet szlovák istentiszteletén
vendégünk volt egy nyitrai énekkar. Szlovák vallásos népénekekkel
gazdagították istentiszteletünket. 

Szeptember 6-án Harmati Béla László, az Evangélikus Országos
Múzeum igazgatója látogatott el jaminai egyházközségünkbe. Megte -
kintette a templomot, valamint a templommal egyidős lelkészi albát. 

Az egyházközség zenei életét gazdagította koncertjével Kolarovszki
Sarolta énekművész és Kuzma Levente orgonaművész, akik szeptem-
ber 8-án közös hangversenyt tartottak a Nagytemplomban. 

Egyházközségünk is bekapcsolódott a Békéscsabai KIE 20. szüle-
tésnapja alkalmából rendezett ünnepségsorozatba. Szeptember 17-
én a Luther utcai nagyteremben ünnepi Irodalmi Kávéház és szere-
tetvendégség volt a KIE-születésnap alkalmából.

Alföldi Csaba kántorunk és Boross Mária idén ősszel két alkalommal
is zenélt közösen gyülekezetünkben. Hangver se nyük re szeptember 17-
én és október 29-én került sor, melynek mindkét alkalommal a
Nagytemplom volt a helyszíne.

Egyházközségünk is bekapcsolódott a Liszt-év eseménysorozatába.
Szeptember 23-án Szotyori Nagy Gábor orgonakoncertjén Liszt
Ferenc műveit szólaltatta meg a Nagytemplomban.

Október 9-én ünnepi istentisztelet és családi nap volt a
Telekgerendási Evangélikus Templomban a templom alapkőletételé-
nek 20. évfordulója alkalmából. 

Halottak napi áhítatokat tartottunk a felsővégi, alsóvégi, tabáni,
Tompa utcai, fényesi és mezőmegyeri temetők ravatalozóinál novem-
ber 1-én délután. 

November 13-án került sor a hagyományos disznótoros szeretet-
vendégségre Jaminában. Ezen az alkalmon Laczi Roland Szarvas-
Újtemplomi evangélikus lelkész szolgált előadással valamint áhítattal.

Örökélet vasárnapján idén is megemlékeztünk azokról a testvére-
inkről, akiket az elmúlt egyházi esztendőben kísértünk utolsó földi

útjukra. Mécses gyújtással emlékeztünk meg róluk a Kistemplomban
és Jaminában november 20-i istentiszteletünkön. 

November 26-án, advent első vasárnapját megelőző szombaton
közös koszorúkészítéssel készültünk az érkező adventi időszakban
következő gyertyagyújtásra. A Luther utcai gyülekezeti teremben szá-
mos gyermek és szülő készült így együtt az ünnep előtti időszakra. 

A Jaminai Ökumenikus Advent eseménysorozatába jaminai gyüle-
kezetünk december 11-én kapcsolódott be. Gyermekek mézeskalá-
csot készíthettek, majd a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium kará-
csonyváró műsorát láthatták az érdeklődők. Ezután a templomban
került sor az adventi gyertyagyújtással egybekötött áhítatra, melyen
egyházközségünk énekkara működött közre.

Hírek, események a gyülekezet életéből

Szeptember közepén hosszú idő után léptem be a KIE-ház ajtaján,
de mintha sem mi sem történt volna… Az egyesület 20. esztendejé-
ben nem tölt hettem annyi időt az egyesületben, mert Budapesten
tanultam az elmúlt időszakban. Az esetek többségében csak elektro-
nikusan kapcsolódtam be a munkába, e-mailek jöttek-mentek, igye-
keztem képben lenni a SZÜLINAPI HÉTVÉGÉT illetően. 

Egy nappal a
program kezde-
te előtt toppan-
tam be a csapatba,
akkor, amikor már
tényleg a hajrában
volt a ké szülődés.
Csak kapkodtam a
fejem, mert igazi „kiés” hoz-
záállással mindenki tudta, hol
a helye, mi a dolga. Fel kellett
vennem a fordulatot, ugyanis a
kon ferencia egyik házigazdájaként a
kisujjamban kellett lennie a tenniva-
lóknak. Egy nappal a konferencia megnyitása előtt már tudtam, nem
lesz baj. A pár együtt töltött órának köszönhetően rögtön éreztem,
hogy itthon vagyok! Pénteken pedig elkezdődött a „buli”, amire
nagyon sokat ké szült a csapat. Persze a konferencia előadásai is kel-
lettek a nagy egészhez. Új összefüggéseket fedezhettünk fel, tanulhat-
tunk egymástól, en nek ellenére a következő pillanatok maradnak
sokáig emlékezetesek…

…a Kemény Gitárklub nagyszerű hangulatot varázsolt a legki-
tartóbbaknak

…megjött a Tappancs, egy váratlan pillanatban toppant be
szülinapos sapkákban négy jókedvű tapis a messzi Budapestről

… éljen a háromszög, élőkép a Jókai előtt
… délutáni lazulás, megállhattunk egy percre a nagy rohanásban
… 20 év 2 órában, azaz különleges kávéházi koncert
… születésnapi gondolatok, még azoktól is, akik „nem számí-

tottak arra”, hogy köszöntőt mondanak majd
… a nagy csokitorta
… lefutottunk két évtizedet, csatangoltunk a csabai éjszakában
… méltó zárás - óriás pizzákkal és „tánccal a romokon”, azaz

rend a lelke mindennek
Remélem, hasonlóan gazdag lesz a következő 20 év! Még egy-

szer fülünk érjen bokáig!                                               davide

Boldog születésnapot
Keresztyén Ifjúsági Egyesület!
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HÍREK A BÉKÉSCSABAI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMBÓL

A Békéscsabai Evangélikus Gim ná -
zium oktató-nevelő munkája 155 évre
tekint vissza. Az iskolánk szellemiségét
az evangélikus hagyományoknak meg-
felelően az ökumené, a világra való nyi-
tottság, az idő próbáját kiálló értékek
felismerése és megbecsülése jelenti.
Mindig is kiemelkedő helyen kezelte a
gimnázium a tehetségek felismerését és
gondozását. Schéner Mihály festőmű-
vész, Ezüst Györy festőművész, Sík Fe -
renc rendező, Rábai Miklós koreográfus,
Pátkai Ervin szobrászművész, Gyóni
Géza író, Dér Endre író, Lipták Pál fes-
tőművész, Dévényi János ötvösművész,
Cs. Pataj Mihály festőművész, Mazán
László festőművész, Mokos József festő-
művész, Balázs Samu színművész, Orosz
János zongoraművész neve jó példa arra,
hogy milyen országosan, illetve nemzet-

közi szinten is ismertté vált tehetségek
kerültek ki az iskolából. 

A múlt alapjaira, a jelen lehetőségei-
re támaszkodva 2011 februárjában te -
hetségpontként regisztrálták a Békés -
csabai Evangélikus Gimnáziumot és
Művészeti Szakközépiskolát.

Mit jelent a tehetségpont, milyen
feladatai vannak? 

A tehetségpontok elsődleges funkci-
ója a tanácsadás, a pályaorientáció, a
lehetőségek, az információk személyre
szabott megmutatása a tehetséges fia-
talok számára.

A tehetségpontok abban segítenek,
hogy az érdeklődő fiatalok hatékony
se gítséget kapjanak tehetségük felis-
meréséhez és kibontakoztatásához, mi -
nél teljesebb és minél személyesebb in -
for mációhoz jussanak a különböző
tehetséggondozó lehetőségekről.

2011. október 26-án a Pátkai Ervin
szobrászművészről elnevezett tehetség-
pont ünnepélyes névadására került sor.
Az ünnepi istentiszteleten a művész
bátyja, Pátkai Róbert, nyugalmazott
evangélikus püspök hirdetett igét. Ezen
alkalmon vendégünk volt Bajor Péter, a
Nemzeti Tehetségpont igazgatója is.

Pátkai Ervinről nevezték el a Tehetségpontot

Október 31-én ünneplik világszerte a reformáció napját.
Azonban az idén ezt egy különleges esemény előzte meg. A
Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma
október 28-án második alkalommal adta át a Sztehlo
Gábor-ösztöndíjat tehetséges, de szociálisan rászoruló, egy-
házi középiskolában tanuló evangélikus diákoknak, köztük
gimnáziumunk négy tanulójának.

Az elismerést arról a híres evangélikus lelkészről nevezték
el, aki a svájci Vöröskereszt támogatásával 1944-ben több
mint másfél ezer zsidó gyermeket mentett meg. 32 otthonban
szervezte meg a gyermekek elhelyezését és ellátását. Ezért a
tevékenységéért 1972-ben a Világ Igaza címet is megkapta.
Az általa létrehozott Pax gyermekotthon 1950-es államosítása
után segédlelkész volt különböző budapesti gyülekezetekben.
1956-ban családja Svájcba költözött, de ő Magyarországon
maradt, mert folytatni kívánta munkáját. Az evangélikus
egyház keretén belül szeretetotthonokat szervezett. Ő ihlette
a Valahol Európában című film történetét és a főszereplő
alakját. 2009. szeptember 25-én, születésének 100. évforduló-
ján avatták fel szobrát a budapesti Deák Ferenc téren.

Az ösztöndíjat iskolánkból az idén Balán Viktória (12/A),
és Benedek Gábor, Kocsis Adél, valamint Szák Bettina
(13/D) osztályos tanulók vehették át. Gratulálunk a díjazot -
taknak, akiknek az elnyert pénzösszeg felsőfokú tanulmá-
nyaik megkezdéséhez nyújt majd segítséget.

Szeptember 23-án az aratási hálaadó istentiszteleten népviseletbe
öltözött diákok vitték a gazdag termést: a kenyeret, a bort és a külön-
böző gyümölcsöket, melyekért imádságban adtak hálát a résztvevők.

Tehetség ígéretek
Tehetség ígéretek címmel nyílt kiállítás a Munkácsy Mihály

Múzeum galériájában október 26-án. A művészeti szakközép-
iskola diákjainak Pátkai Ervin szobrászművész alkotásaira
készített parafrázisokból nyílt kiállítását Bakay Péter evangéli-
kus lelkész nyitotta meg. 

Aratási hálaadásSztehlo Gábor 
ösztöndíjasaink
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