
A K Õ S Z E G I  E VA N G É L I K U S  E G Y H Á Z K Ö Z S É G  L A P J A
VIII. évfolyam, 1. szám 2011. Pünkösd

SZEGLETKO’’’’

Szentlélek jöjj, lobogó láng!
Szentlélek jöjj, a világ vár!
Szentlélek jöjj, viharos szél!
Jöjj, áradj szét!

Amikor elõször hallottam ezt az éneket, akkor néhány
percnyire voltunk az elsõ Határátlépõ Fesztivál megnyitó-
jától. 2005. Pünkösdhétfõ. Jó nagy körben, egymás kezét
fogva álltunk a JUK-ban. Sokan fiatalok, meg néhány
idõsebb asszony és férfi. A szervezõk. Katolikusok, refor-
mátusok, baptisták, evangélikusok. Elõtte sokat imádkoz-
tunk, dolgoztunk, terveztünk, és reméltünk. Reméltük,
hogy eléri célját ez a fesztivál. Mindannyiunkat átjárt a re-
megés, az izgalom: milyen az, amikor kilépünk a templom
falai közül, és hirdetjük az evangéliumot.

Sokat ötleteltünk a fesztivál elnevezésén is. És amikor
végre megszületett, sokat kellett magyarázni. Nem Rõtfal-
vára megyünk, hanem azokon a határokon akarunk átjut-
ni, amelyek bennünk vannak, amelyek elválasztanak min-
ket egymástól, azokat a határokat akarjuk ledönteni, ame-
lyek megakadályozzák, hogy megvalósuljon közöttünk a
csoda. A csoda, amiért Jézus imádkozott: egyek legyenek.

Azóta eltelt jó néhány év. Emberek-jöttek mentek. Vál-
tozott a lelkesedés. A Szentlélek éneket azonban énekel-
tük. Igaz bennem olyan erõvel azóta sem szólt. 

Az ember sokszor szeretné megismételni az elsõt, visz-
szakapni az elsõ élményt. Ugyanazt a lelkesedést, ugyan-
azt az erõt, ugyanazt a hitet.

Az elsõ pünkösd nem ismételhetõ. Annak akkor és ott
volt meg a maga helye. Jézus feltámadása után 50 nappal,

Jeruzsálemben. A Mátyással kiegészülõ tanítványi körrel.
Az apostolok hirdetik Krisztus halálát és feltámadását. 
Az emberek értik a Szót. Megkeresztelkednek. Azon a na-
pon mintegy háromezer lélek csatlakozik hozzájuk.

Jó lenne, ha az így ismétlõdne! Jó lenne a Szentlélek hí-
vó ének ugyanazzal a szent remegéssel szólna, mint egy-
kor… De az elsõ Pünkösd nem ismételhetõ. A pünkösdi
csoda azonban ismétlõdik. Nem mindig úgy, ahogy sze-
retnénk, nem mindig azzal az erõvel, nem mindig ugyan-
azon keretek között, mint amit elterveznénk. De a pünkös-
di csoda ismétlõdik. 

Jézus ígérete nem korhoz, idõhöz, térhez kötött. Kérje-
tek Szentlelket. Kérjétek azt, aki fölötte áll minden fásult-
ságnak, megfáradásnak, közönynek. Kérjétek azt, aki képes
vigasztalni, megeleveníteni, megerõsíteni. Szentlélek jöjj…

És a csoda újra átélhetõ, talán nem olyan kirobbanóan,
nem olyan látványosan, nem olyan hangosan, de valóságo-
san. Nem ugyanaz a csoda ismétlõdik, de csodák újra várnak
ránk. Isten Szentlelke – ott ahova hívják – ma is munkálko-
dik. Ahogy az ünnep õsi zsoltára is mondja: „Ha kiárasztod
Lelkedet, élet támad, megújul a földkereksége.” (Zsolt 104,30)

Szentlélek jöjj, lobogó láng, Szentlélek jöjj a világ vár!
Szentlélek jöjj, viharos szél, jöjj áradj szét!
Jöjj, reményünk ébreszd fel! Jöjj kegyelmeddel!
Jöjj el, néped gyûjtsd egybe, jöjj az alvót ébreszd fel!
Szentlélek jöjj, lobogó láng, Szentlélek jöjj a világ vár!
Szentlélek jöjj, viharos szél, jöjj áradj szét!

B. Rohn Erzsébet

Ha kiárasztod Lelkedet, élet támad Zsolt 104,30
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Amikor a Szeretetotthon fennállásának 10 éves évfordu-
lóját ünnepeljük, néhány szót arról szeretnék szólni, hogy
a kõszegi gyülekezetben hála Istennek a diakónia, a szere-
tetszolgálat gyökerei sokkal mélyebbek. Erre is érdemes
néhány percre visszagondolni. 

Városunkban már az 1700-as évek vége felé indult vá-
rosi és katolikus egyházi vonalon a szeretet szolgálatának
ügye. (Egyrészt a Jurisich várban, másrészt Kelcz Imre
jezsuita szerzetes és Adelfy Antal táblabíró támogatásával:
innen Kelcz-Adelfy!) 

Evangélikus vonatkozásban a diakónia ügye a legnehe-
zebb idõben indult akkor, amikor 1681-tõl 1781-ig, száz
évig Kõszegen evangélikusnak tilos volt istentiszteletet
tartani, a mi lehetõségünk és otthonunk is Nemescsó volt.
Ebben az idõben született meg Sartoris (Szabó) János
lelkész vezetésével az elsõ evangélikus „Alumneum”
(tápintézet, kollégium) Nemescsón. Az egész országból
tudunk diákokról, akik szegényen itt kaptak szállást és
tanítást. Levéltárunkban van egy Számadó Könyv 1756-
ig, amelyben a kõszegi fillérek is benne vannak, és a
kõszegi lelkészek neve is, hiszen õk Nemescsón szolgál-
tak akkor. Ez az elsõ nyoma az evangélikus diakóniának
itt, és ez az otthon a miénk is volt!

Az új élet gyülekezetünkben igazán 1783-ban lendült
fel, templomunk felépítésével. Ezzel a nagy építkezéssel
együtt gyülekezetünk a Gyöngyös utcában házakat vásá-
rolt a lelkészek és az iskola számára. Ezzel indult az épít-
kezés és erõsödés szakasza. 

1810-ban született meg a Pallisch-Alapítvány (Pallisch
evangélikus kereskedõ ember volt), 1575 Ft tõkével és két
házzal, amely igazán elindította a kõszegi gyülekezetben
is a szeretetmunkát a terv szerint „10 elaggott protestáns
egyén szállásával, teljes ellátásával, és 4 ösztöndíjjal sze-
gény tanulók támogatására.” 1836 és 1843 között alakult
ki a gyülekezetünk házának mostani formája az emelettel,
benne a lelkészek lakásával, az iskolával és persze egy a
mainál szerényebb szeretetotthonnal. 1843-ban történt az
épület felszentelése. Kezdetben három, majd hat személy-
rõl gondoskodtak. Itt szeretném a figyelmet felhívni az
épület utcafrontján a homlokzatra: Jézus és gyermekek
képére. Igen, ez az épület ezt a szolgálatot végezte az
iskolával és az árva gyermekek befogadásával. Úgy tûnik
tehát, hogy az otthonban késõbb inkább gyermekek vol-
tak? Errõl részletekre nincs idõ, nyom is kevés, csak any-
nyit, hogy az intézet 1917-ig, 74 éven keresztül, mû-
ködött. Nyilván az akkori világháborús helyzet „zárta be
az otthon kapuit.”

A szeretetszolgálat azért továbbra is mûködött. 1920-
ban a gyülekezet komolyan latolgatta egy evangélikus
kórház létrehozatalát, aztán inkább a városi kórházat
támogatta azzal a feltétellel, hogy evangélikusokat is fel-
vesznek oda. 

1929-tõl a szeretetszolgálat újabb ága indult a diako-
nisszák szolgálatával. Ettõl kezdve szolgáltak a középis-
kolában (Gyurátz!), a leányinternátusban, 1930-tól bõvült
létszámuk és szolgálatuk a gyülekezeti tagok látogatásá-
val. 1931-tõl a Dreiszker szanatóriumban is végeztek be-
tegápoló szolgálatot. Talán még van, aki emlékszik a  „dia-
konissza házra”. 

A szeretetszolgálattal kapcsolatban szólni kell gyüleke-
zeti egyesületeinkrõl is. Több ilyen volt, most csak a Kõ-
szeg Evangélikus Nõegyesületet emelném ki. Napokban
kaptam egyik kõszegi barátomtól egy 1946-os jelentést
munkájukról. A rengeteg, színes alkalom mellett a szere-
tetszolgálatról is jelentést tesz. „Az inflációs idõben is
támogattuk szegényeinket, de a kimondhatatlanul magas
számú összegeket nem állíthatjuk mérlegre. Betétünk és
készpénzünk értékét veszítette” – írja a jelentés. Abban az
évben azonban a bevételük és kiadásuk meghaladta a
2000 forintot, ami nagy összegnek számított akkor, s ame-
lyet szegények támogatására fordítottak. 

Ezután azok az évek következtek, amikor az egyházi
szolgálat és szeretetszolgálat keretei beszûkültek külsõ
nyomásra, aztán mégis lassan eljött a szeretetotthon
„megálmodásának” és születésének ideje, de ez már a kö-
vetkezõ fejezethez tartozik. 

Keveházi László

Elhangzott 2011. április 3-án, a Kõszegi Evangélikus 
Szeretetotthon 10 éves jubileumi ünnepén.

A KÕSZEGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA
Felelõs kiadó: a Kõszegi Evangélikus Egyházközség
Cím: 9700 Zrínyi u. 6. Telefon/fax: 94/361-145
E-mail: koszeg@lutheran.hu Honlap: koszeg.lutheran.hu
Felelõs szerkesztõ: Baranyay Csaba
Nyomdai elõkészítés: Mezõ Beatrix
Készült a Projekt Nyomdában, Kõszegen

Megjelenik Kõszegen, évente két alkalommal.

SZEGLETKO’’’’

A DIAKÓNIA GYÖKEREI
Gyülekezetünk történetébõl XIII.

ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet 
(ünnepnapon és minden hónap elsõ 
vasárnapján úrvacsorai istentisztelet)

10.30 Családi istentisztelet (tanévben)
(A családi istentiszteleteket a
gyülekezeti teremben tartjuk.)

KEDD 16.00 Gyülekezeti bibliaóra (Minden hónap
elsõ keddjén a Szeretetotthonban)

17:00 Echo próba
SZERDA 16.00 Konfirmációi óra 

18.00 Német nyelvû istentisztelet 
(minden hónap elsõ szerdáján)

18.30 Kóruspróba
CSÜTÖRTÖK 10.00 Baba–mama kör (minden 2. héten)

15.00 Bibliai játszóház (a hónap 1. hetén)
15.00 Gyülekezeti felsõs hittanóra

(5. osztályosok)
16.00 Konfirmációi elõkészítõ csoport
19.00 Fiatal felnõtt kör (minden 2. héten)

PÉNTEK 14.00 Bridgebuilders Club 
(minden második héten)

19.30 Ifjúsági óra

Hétközi bibliaórákat a nyári szünetben nem tartunk. 
Az órák idõpontja szeptembertõl változhat. 
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Az elmúlt 10 év az otthon életébõl
Interjú Koczor Lajossal 

Az elmúlt tíz évre visszatekintve, mi az, amiért különösen
is hálás vagy az Istennek? Gondolok itt az eredményekre,
megvalósult dolgokra, személyes emlékekre.

– Az elmúlt tíz évet nagyon sok átgondolt, megharcolt év
elõzte meg. Elõször is 1992-ben az egyházi ingatlanok
visszaigénylésével kell kezdeni. A gyülekezet presbitériu-
ma úgy döntött, hogy a régi konvent épület egykor állam-
osított részét visszaigényli, és ott szeretetotthont hoz létre.
Az egykor szintén egyházi tulajdonú, Gyöngyös utca 27.
számú épületért pénzbeli kártalanítást kér az államtól. 
A kártalanítási összeg átutalása után a munkálatok elkez-
dõdtek, hamarosan bebizonyosodott, hogy a befolyt ösz-
szeg nem ad fedezetet az
otthon teljes kiépítésére. 

A gyülekezet vezetése
úgy döntött, hogy alapít-
ványt hoz létre, melyre
adományok és az ÁFA
visszaigénylés folyhat
be. Az országos egyház
támogatásával az intéz-
mény 2001. április else-
jével megkezdhette mû-
ködését. Akkorra már a
személyzet a beköltözõk
fogadására készen állt. 

El kell mondanom,
hogy a 28 év szövetkeze-
ti múltam, 7 év banki,
majd 2 év egyéb helyen
töltött szolgálatom után
egy teljesen ismeretlen
terület gazdasági veze-
tése nagy kihívás volt
számomra. Azért is volt
nehéz, mert az otthon
megnyitása elõtti évben, az akkor még gyülekezeti lel-
készt, Ittzés Jánost, 2000-ben püspökké választották, így
a gyülekezet új lelkésze, Dr. K. Remport Péter lett, aki 
a szeretetotthon irányítását is átvette. Új lelkész, új intéz-
mény és teljesen ismeretlen terület. Istennek hála, az ott-
hon megkezdhette szolgálatát. A beköltözõk megelége-
déssel és hálával fogadták az otthontól kapott szolgál-
tatást. Rövid idõ után azonban bebizonyosodott, hogy 
a meglévõ férõhely kevésnek bizonyul, így a korábban
hitoktatói lakás átalakításával újabb öt férõhely kialakítá-
sára kerülhetett sor. 2005-ben ismét lelkészváltás volt,
amikor is Benneteket választott lelkészeivé a Kõszegi
Gyülekezet. Az újabb befolyt kártalanítási összegbõl új
gyülekezeti házat és lelkészlakást építettünk a Zrínyi utcá-
ban. Így a megüresedett lelkészlakás átalakításával nyolc
lakrésszel bõvült az otthon. Az átalakítással nem csak a
lakrészek, de a fürdõk, mellékhelyiségek akadálymente-

sítése is megtörtént. 2010-ben az egész intézmény fûtés-
korszerûsítése is megvalósult. 

Hogyan indultak a nyugdíjas idõszak elsõ hónapjai? Mi-
vel töltöd idõdet mostanában? 

– Bevallom, az utolsó munkanapon még nem tudtam,
hogyan fognak telni nyugdíjas éveim. A Nyugdíjfolyósító
Intézet 47 év és 27 nap szolgálati idõt igazolt. Azt gondo-
lom, elég tisztességes idõ a megérdemelt pihenésre. De
nem adom fel! Hála Istennek, itt van a családom, három
unokám, akikre mostantól vigyázhatok. Vihetem õket
iskolába, óvodába. Hobbim a fõzés és a sütés. Szívesen

teszem, és ha a család
elégedetten áll fel az
asztaltól, nagyon boldog
vagyok.

A nyugdíjba vonulás
csak a gazdasági vezetõi
feladat alól mentesít,
hiszen gyülekezeti felü-
gyelõként tovább szol-
gálsz még. Mik a terveid
a gyülekezet életére néz-
ve? 

– A nyugdíjba vonulás
igazából csak egy álla-
pot. Nem kell minden-
nap idõben megjelenni a
munkahelyen. Az otthon
Igazgatótanácsa megvá-
lasztott az Igazgatóta-
nács elnökének. Így az
intézmény mûködésé-
ben továbbra is részt

veszek. Szoros kapcsolatban vagyok az otthon vezetõ-
jével, Freyler Ernõnével akivel az otthon megnyitásától
kezdve együtt irányítottuk és vezettük az intézményt.
Utódommal, Schwahofer Péter gazdasági vezetõvel is
nagyon jó kapcsolatban vagyok. Örülök, hogy biztos
kezekben tudhatom az otthon gazdasági irányítását.
Megmaradtak a jó kapcsolataim az ellátottakkal. Amikor
belátogatok, szívesen fogadnak, elbeszélgetünk. Jó érzés
megtapasztalni szeretetüket. 

A gyülekezetben – egy évig, a választásig – egyházköz-
ségi felügyelõ vagyok. 

Azt mondják, hogy a csúcsról idõben kell lejönni. Én
mégis úgy gondolom, ha egészségi állapotom engedi, és a
gyülekezet igényt tart a szolgálatomra, szívesen vállalom
a felügyelõi tisztséget továbbra is, ha megválasztanak erre
a most már talán nem olyan látványos, de mindenképpen
fontos szolgálatra.                                                  B.Cs.

A tíz évvel ezelõtt útjára indult szeretetotthoni szolgálat motorja Koczor Lajos gyülekezetünk felügyelõje volt,
aki az idei évtõl nyugdíjba vonult, helyét Schwahofer Péter vette át az otthon gazdasági vezetõjeként. Fel-
ügyelõurat ebbõl az alkalomból kerestük meg, hogy meséljen nekünk a kezdetekrõl! Milyen emlékei vannak az
indulásról? Kik voltak a társai, milyen örömök és nehézségek voltak az indulás körül?
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Az elõadó kérdéssel kezdte: mindenki
mondja el, milyen önkéntes munkát
végez a gyülekezetben? Feleletként
színes kép rajzolódott ki elõttünk.
Van, aki az oltár körüli munkákat
végzi: tisztán tartja az oltárterítõket,
más a vasárnapi virágokról gondos-
kodik. Vannak az istentiszteleteken
„felolvasók”, akik az evangéliumot

olvassák és imádkoznak. Megint más
a templomban elhangzó istentiszte-
letek kazettára vett igehirdetéseit
betegekhez viszi, azokhoz, akik nem
tudnak már részt venni a gyülekezeti
alkalmakon. Ezek az „összekötõk”
együtt imádkoznak a betegekkel, és
információkat adnak a gyülekezet
életérõl.  Megint mások „baba-mama
körben” tevékenykednek az édes-
anyákkal és kicsinyeikkel. Vannak
már olyan fiataljaink, akik ének- és
zenekarban tömörültek, és alkalman-
ként szolgálnak.

A férfiak inkább fizikai munkát
vállalnak: ilyenek a templompadok
rendbehozása és rendben tartása. Egy
sikeres pályázat következtében lehe-
tõség lesz a templomban szükséges
javítások elvégzésére és a templom-
kert gondozására. Ebben még a szom-
szédos evangélikus iskola tanulói is
besegítenek majd. A hölgyek–asszo-

nyok pedig a templompadok párnái-
nak kicserélésére, felújítására vállal-
koznak. 

Egy következõ csoport azt a felada-
tot vállalta, hogy szeretetotthonunk
lakóival rendszeresen találkozik és
foglalkozik. A hét több napján fel-
keresik a lakókat. Van, aki irodalmi
programot szervez, felolvas, vagy

éneket tanít, számon tartja a lakók
születés- és névnapját, sütemények-
kel lepi meg õket. Ez a munka ne-
hezen indult, mára már összetartóbb
közösséggé váltak a lakók. Már

igénylik az alkalmakat, együttléteket,
ez életszükséglet, hiszen otthonukból
kiszakadva élnek itt.

Beszélgetés közben többször elõ-
került a még mindig friss élmény,
amikor egy viharban templomunkat
elöntötte a hegyekrõl lezúduló szeny-
nyes ár, özönvíz a közelmúltban. 
A tragédia és nagy kár mellett ez is
pozitív élménnyé vált az önkéntes
segítõk révén. A váratlan csapás nem-
csak a gyülekezet aktív tagjait moz-
gatta meg, hanem munkával, adomá-
nyokkal segítségünkre siettek más
felekezetek tagjai, városunk lakói,
sõt külföldiek is. 

A délután során játszottunk is. Az
elõadó felszólított minket, hogy
álljunk körbe, csukjuk be szemünket,
nyújtsuk ki elõre mindkét kezünket,
induljunk a kör közepe felé, akinek
kezét megérintjük, szorosan fogjuk
meg. S amikor kinyitottunk szemün-
ket, megláthattuk, hogy kihez kap-
csolódtunk, milyen „csomópontok”
képzõdtek. Ez arra emlékeztetett,
hogy összekapcsolódva, csomópon-
tokban folyik a szolgálatunk a gyüle-
kezetben.

Arra is rájöttünk, hogy ebben az
önkéntes munkában többet kapunk,
mint adunk, mi gazdagodunk. Mind-
nyájunk feladata, hogy nálunk és
minden gyülekezetben többet és tu-
datosabban „kérjük az aratás Urát,
hogy küldjön munkásokat aratásá-
ba.”

Keveháziné Czégényi Klára

Önkéntesek délutánja Kõszegen
Május 27-én, péntek délután rendhagyó alkalomra került sor a kõszegi gyülekezetben. Buda Annamária, egyhá-
zunk diakóniai osztályának vezetõje és a gyülekezetben önkéntes tevékenységet végzõk, szolgálók találkoztak. 

2011 – AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE
Az Önkéntes Központ Alapítvány pályázatán elnyert támogatásnak köszön-
hetõen lehetõségünk nyílt a templomban és a templom körül többféle munka
elvégzésére.
Az elnyert pénzbõl az anyagokat, hozzávalókat vesszük meg, a munkák
elvégzésében pedig gyülekezeti tagjaink és az EMKISZKIK fiataljaira számí-
tunk.
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A tavaly nyári templomszentelési ün-
nep, valamint a szarvasi Szélrózsa
Találkozón való éneklés jelentette az
Echo együttes számára az elsõ szárny-
bontogatást, amit idén márciusban
egy önálló koncert követett a Zrínyi
utcai gyülekezeti házban. Elmúlt
õsszel pedig hatalmas lehetõséget
kapott zenekarunk, amikor kiderült,

hogy felléphetünk a drezdai Kirchen-
tag evangélikus fesztiválon. 

Azóta csapatunk sokat gyakorolt 
és nagyon nagy izgalommal készült 
a külföldi fellépésre. 

A Drezdában töltött pár nap hatal-
mas élmény volt, hiszen egyikünk
sem látott még egyszerre ennyi ke-
resztény embert egy helyen. Renge-
teg koncert, beszélgetés, illetve
egyéb más program várt a több mint
száztízezer résztvevõre. Már elsõ este
megtapasztalhattuk, valóban mennyi
mindenkit megmozgatott a fesztivál,

mikor az Elba partján több ezren
gyújtottunk gyertyát és énekeltünk
együtt. 

A város hangulata is az egész csa-
patunkat magával ragadta, nagyon
élveztük a sétálgatást a városban, a
villamoson való éneklést, a régi ba-
rokk épületek látványát. Legjobbak
talán azok a pillanatok voltak, mikor

a zenekar hangsze-
rekkel felszerel-
kezve kiült a sétá-
ló utca padjára és
saját, illetve mások örömére zenélni
kezdett. A közös éneklések alatt nem
csak az elõttünk álló koncertekre
tudtunk gyakorolni, de általuk még
némi reklámot is sikerült csinálnunk
magunknak. 

Az elsõ hivatalos fellépésünkön
ugyan még viszonylag kis közönség
elõtt játszottunk, mégis akik ott vol-
tak nagyon élvezték, hiszen végig ve-

lünk énekeltek és tapsoltak. Második
koncertünk elõtt azt hiszem, mindan-
nyiunk nevében mondhatom, sokkal
jobban izgultunk, hiszen nagyon so-
kan biztosítottak minket jelenlétük-
rõl. Nem is kellett csalódnunk, szinte
telt ház elõtt kezdtünk bele a zené-
lésbe. Az izgulást szerencsére az elsõ
szám után már átváltott a jó kedv és
az egész fellépés alatt mosolyogva és
vidáman játszottunk, annyira élvez-
tük, hogy ott lehetünk. A koncert be-
fejeztével mondhatni szóhoz sem
jutottunk a látványtól – közönségünk

állva tapsolt.
Saját zenélése-

ink mellett a töb-
bi magyar zene-
kar koncertjeire
is ellátogattunk,
mint például a
Szélrózsa band
vagy a Korall-
sziget elõadásá-
ra, illetve estén-

ként együtt zenélgettünk velük. 
Bár sok csodás élményt szereztünk,

mégis a legnagyobb pozitívumként
azt emelném ki, hogy az együtt töltött
idõ alatt zenekarunk egy igazi csapat-
tá alakult, akikkel így a sikereken és
jó élményeken felbuzdulva nagy iz-
galommal várjuk a következõ lehetõ-
ségeket…

Baranyay Zsófia

Az Echo együttes
a drezdai Egyházi Napokon

Az Echo együttes
a drezdai Egyházi Napokon

Az Echo együttes
a drezdai Egyházi Napokon
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KONFIRMÁCIÓ
2011. május 1-jén, Húsvét
utáni elsõ vasárnap tartottuk
a konfirmációi és aranykon-
firmációi ünnepet gyülekeze-
tünkben. 
A kétéves felkészülés után
nyolc fiatal konfirmációjára
került sor ezen a hétvégén.
Az aranykonfirmandusok kö-
zül tizenöten vettek részt az
ünnepen.
Az istentiszteleten Simon
László apácai lelkész is se-
gédkezett az úrvacsorai szol-
gálatban. Az Erdélybõl érke-
zett lelkész az egyik konfir-
mandus fiatal, Marton Leven-
te keresztapjaként vett részt
az ünnepen.

Akiket továbbra is hordoz-
zunk imádságban:
Csuka Ivett 
Horváth Eszter 
Kiss Eszter 
Kozma Barbara 
Kunfalvi Álmos 
Marton Levente 
Nagy Fruzsina 
Németh Zsófia

Az 1961-ben konfirmáltak: 
Bánadi János, 
Bráder Lajos, 
Freyler Alice, 
Klafszky Anna, 
Koperecz Sarolta, 
Lackner Hilda, 
Németh Hajnal, 
Nemes Zoltán, 
Nemes László, 
Nemes Ibolya, 
Õsze Ibolya, 
Paár Edit, 
Pillisz György, 
Róth László, 
Rusznyák Judit, 
Rusznyák Annamária, 
Schläffer József,
Schrödl Erzsébet, 
Schätzl József, 
Schwahofer József, 
Schwahofer Márta, 
Schwahofer Teréz, 
Szendrõ Gyöngyi, 
Szendrõ Zsuzsanna, 
Szil Elemér, 
Szil Zsuzsanna,
Weinberger Judit, 
Wächter Gyula
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egyházmegyei hittanversenyen. Az országos döntõben pedig 14 csoport
közül negyedikek lettek. A csoport tagjai: Becze Domonkos, Németh
Márk, Potyondi Dénes és Potyondi László voltak.
• Április 10-én szupplikáció volt gyülekezetünkben. Istentiszteleteinken
Németh Gábor másod évfolyamos teológiai hallgató hirdette Isten igéjét.
• Április 17-én közösen készültünk a konfirmandusokkal és szüleikkel 
a konfirmációi ünnepre.
• Április 18–22. között templomunkban Nyitott ajtó címmel, egy inter-
aktív nagyheti imaösvényt lehetett végigjárni. 
• Május 1-jén tartottuk a konfirmációi ünnepet. Ezen az alkalmon része-
sültek Isten áldásában a jubiláns konfirmandusok is. 
• Május 8-án Vasi Hálaadó Nap volt Répcelakon, melyen gyülekeze-
tünkbõl is sokan részt vettünk.
• Május 27-én Önkéntes Nap volt gyülekezetünkben. Vendégünk volt
Buda Annamária, a MEE Diakóniai Osztályának vezetõje.
• Június 5-én a családi istentisztelet keretében adtunk hálát az idei tanévért.

Elõttünk álló alkalmak
• Ökumenikus istentisztelet. Június 13-án, pünkösdhétfõn 10
órától ökumenikus istentiszteletet tartunk a Jézus szive plébánia-
templomban. A Jurisics-vár és a belváros felújítása miatt idén
nem lesz Határátlépõ fesztivál. Az ökumenikus istentiszteletre
szeretettel várunk mindenkit!
• Családos tábor. Június 16. és 19. között kerül megrendezésre
gyülekezeti családos táborunk, melyet idén is Gyenesdiáson tar-
tunk. Szeretettel várjuk a családok jelentkezését!
• Ittzés János püspök búcsúzása. Június 18-án, szombaton a
gyõri öregtemplomban kerül sor Ittzés János püspök búcsúztatá-
sára.
• Hittanhét. Június 20. és 24. között rendezzük meg az idei hit-
tanhetet. A tábor hétfõtõl csütörtökig 8–13 óráig tart, a pénteki
napon pedig kirándulni megyünk. Részletes információ a hit-
oktatóknál illetve a lelkészi hivatalban.
• Szemerei János püspök beiktatása. Június 25-én lesz Szemerei
János – a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület megvá-
lasztott új püspökének – beiktatása a gyõri öregtemplomban.
• Táncol a Napkirály – a Custos Consort viola da gamba és lant
koncertjére kerül sor templomunkban a Kõszegi Várszínház
szervezésében június 24-én, pénteken 19 órakor. Jegyár: 1200 Ft.
• Kézmûves tábor Kõszegen. Június 26. és július 2. között lesz
Kõszegen az Országos Kézmûves tábor, melyre a MEE Ifjúsági
Osztályán keresztül lehet jelentkezni.
• A kõszegi ifjúság finnországi útja. Július 1. és 7. között
ifjúságunk 20 fõs csoportja a finnországi mikkeli testvérgyüle-
kezetünk vendége lesz. Az egy hetes úton az Echo zenekar
koncertjére is sor kerül majd Mikkeliben.
• Helyettes szolgálat Bükön és Szakonyban. 2011. júliusától a
kõszegi lelkészek végeznek helyettesítõ szolgálatot a büki és a
szakonyi gyülekezetben. Simon Réka lelkésznõ szülési szabad-
sága idején a megbízott helyettes lelkész Baranyay Csaba lesz.
• Kerületi Konfirmandus Tábor Gyenesdiáson. Augusztus 1.
és 6. között kerül megrendezésre Gyenesdiáson az a Kerületi
Konfimandus Tábor, ahová a frissen konfirmált, vagy konfirmá-
cióra készülõ fiatalokat várják a szervezõk. Jelentkezni a MEE
Ifjúsági Osztályán keresztül lehet.
• Atlantic Bridge tábor Csehországban. Augusztus 8. és 14.
között lesz az AB. idei nyári tábora a csehországi Litvinovban,
melyre a kõszegi csoport fiataljai is készülnek.
• Hatodéves szolgálat. 2011. szeptembertõl ismét lesz hatod-
éves lelkészjelölt gyülekezetünkben. Németh Katalin kezdi meg
gyakorlati évét Kõszegen. 

Gyülekezeti események
2011. elsõ felében

• Január 16–23. között megtartottuk az ökumenikus imahetet. Igehirde-
téssel szolgáltak: Baranyay Csaba ev. lelkész, Keveházi László ny. ev.
lelkész, Donatin Tamás ref. lelkész, Baranyayné Rohn Erzsébet ev.
lelkész, Ipacs Bence rk. diakónus, Mikolás Attila rk. káplán, Kakucs Adél
Petra domonkos nõvér, Juhos Ferenc verbita tartományfõnök.
• Január 21-én, az ökumenikus imahét keretén belül ifjúsági isten-
tiszteletet tartottunk. 
• Január 30-án volt a vízkereszti kiszsidányi kiszállás.
• Február 13-án hittanos farsangot tartottunk a gyülekezeti házban.
• Február 20-án ifjúsági istentiszteletet tartottunk, melyen a zenei szol-
gálatot az Echo zenekar végezte.
• Február 25–27. között gyülekezetünk konfirmandusaival és az ifjú-
ság tagjaival Balatonszárszón töltöttünk egy hétvégét. A felkészülést
idén is a szombathelyi gyülekezettel együtt szerveztük.
• Március 6-án tartottuk  a Nõk Ökumenikus Világimanapja kõszegi
alkalmát. Az idei imanap témáját a chilei asszonyok állították össze. 
Az igehirdetést Keveháziné Czégényi Klára végezte.
• Március 10-én az Országos Hittanverseny egyházmegyei elõdöntõje
Szombathelyen, az egyházi iskolák területi fordulója Sopronban volt. 
A versenyeken gyülekezetünket négy hittanos csoport képviselte.  
• Március 18-án a zsúfolásig megtelt gyülekezeti teremben volt gyüle-
kezetünk ifjúsági zenekarának, az ECHO együttesnek az elsõ koncertje.
• Március 20-án énekkarunk vendégszolgálaton volt Nemeskoltán. 
Az orgonaszentelõ istentiszteleten Cs. Szász Judit kántorunk szólaltatta
meg az orgonát.
• Április 2–3. között Egyházkerületi Konfirmandus Találkozó Sopron-
ban, melyen koncertet adott az Echo zenekar is. A soproni találkozón
gyülekezetünkbõl 13 elõkonfirmandus vett részt. 
• Április 3-án úrvacsorai istentiszteleten adtunk hálát Istennek a 10 éve
mûködõ szeretetotthonunkért. Az istentiszteleten Ittzés János püspök
hirdette Isten igéjét. Az istentisztelet utáni szeretetvendégségen emlé-
keztünk az elmúlt tíz esztendõre. 
• Április 7-én a bibliai játszóház keretében vettük birtokba azt a játszó-
várat – csúszdát és hintákat –, melyet Pekka Huokuna adományából
készített Bokor Gábor a gyülekezeti ház udvarára.
• Április 9-én Piliscsabán volt az Országos Evangélikus Hittanverseny
döntõje, amely egyben egy jubileumi gyermeknap is volt, hiszen 20 éve
rendeznek egyházunkban országos hittanversenyt. Erre az alkalomra
gyülekezetünk alsós csoportja készült, akik elsõ helyezést értek el az

A 2011/2012-es tanévben 
a következõ hittancsoportok indítását tervezzük:

Béri Balog Ádám Általános Iskola
1–2. és 3–4. osztályosok részére
5. és 6. osztályosok részére (gyülekezeti ház)

Bersek József Általános Iskola
1–2. és 3–4. osztályosok részére
5. és 6. osztályosok részére (gyülekezeti ház)
Horvátzsidányi Tagiskola, alsós csoport

Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény
Beszédjavító Általános Iskola
alsós és/vagy felsõs csoport

Az Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Is-
kolában a hittanórákat heti két alkalommal az órarend
szerint tartjuk mind az alsó-, mind pedig a felsõtago-
zatosok számára.
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Gyerekeknek
Összeállította: 

Martonné Némethy Márta 

KEDVES GYEREKEK!

Ha imádkozunk, akkor nem magunkban beszélünk, ha-
nem Istennel folytatunk személyes párbeszédet. Hittel
szólni Istenhez – ez az imádság lényege. Pünkösdkor a ta-
nítványok is együtt voltak és imádkoztak. 
Tudod-e, hogy az alábbi imádságokat kik mondták? Pró-
báld meg a neveket és az imákat összepárosítani!

jÁldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét, és
váltságot szerzett neki. Erõs üdvözítõt támasztott nekünk
szolgájának, Dávidnak házából, ahogyan kijelentette azt
szent prófétái által örök idõktõl fogva…Te pedig, kisgyer-
mek, a Magasságos prófétája leszel, mert az Úr elõtt jársz,
hogy elõkészítsd az õ útjait.
k De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is,
akik az õ szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan
egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én
tebenned, hogy õk is bennünk legyenek, hogy elhiggye a
világ, hogy te küldtél el engem.
l Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint
a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a
vámszedõ is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok
mindenbõl, amit szerzek.
m Isten, légy irgalmas nekem, bûnösnek. 
n Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong
Isten, az én Megtartóm elõtt, mert rátekintett szolgálóle-
ánya megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldog-
nak mond engem minden nemzedék.
o Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint
békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, ame-
lyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megje-
lenjék világosságul a pogányoknak, és dicsõségül néped-
nek, Izráelnek. 
p Ó, Uram, URam! Emlékezz meg rólam, és erõsíts meg
engem még most az egyszer, én Istenem, hogy bosszút áll-
hassak a filiszteusokon a két szememért!
q Tudom, merész dolog, hogy szólok az én Uramnak, bár
én csak por és hamu vagyok. De ha az ötven igaznak öt
híja lesz, elpusztítod-e az öt miatt az egész várost?
r URam, Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek Istene!
Hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten
Izráelben, én pedig a te szolgád vagyok, és mindezt a te
parancsodra tettem! Felelj nekem, URam, felelj nekem,
hadd tudja meg ez a nép, hogy te, az ÚR, vagy az Isten, és
te fordítsd vissza szívüket!
s Uram, Izrael Istene, teljesítsd tehát ígéretedet, amelyet
szolgádnak, Dávidnak, az én atyámnak tettél, amikor azt
mondtad: Ha fiaid vigyáznak útjaikra, és megtartják
szövetségemet, ahogyan te megtartottad, akkor utódod
sose fog hiányozni színem elõl, Izrael királyi székérõl.

a) Ábrahám (1Móz 18,27-28)
b) Farizeus (Lk18,11-12)
c) Illés (1Kir 18,36-37)
d) Jézus (Jn 17,20-21)
e) Mária (Lk 1,46-47)

KÉPÍRÁS 

Ha az alábbi képek alá odaírjátok a nevük kezdõbetûjét,
megtudjátok, hogy mit tapasztaltak a tanítványok a Szent-
lélek kitöltésekor.

NÉVROKONOKAT KERESÜNK 

A Bibliában néhány személynév többször elõfordul, így
találkozhatunk különbözõ személyekkel, akiket ugyanúgy
hívtak. Az egyik oszlopban nyolc nevet találsz. A másik
oszlopban tizenhat meghatározást, amelyek tizenhat
személyt rejtenek. Minden névhez két személy tartozik.

SZÍNEZÕ

f) Salamon (2Krón 6,16)
g) Sámson (Bír 16,28)
h) Simeon (Lk 2,29-32)
i) vámszedõ (Lk 18,13)
j) Zakariás (Lk1,68-70;76)

A legfiatalabb apostol, a szeretett tanítvány

Apostol, Alfeus fia (Mt 13,55)

Apostol, Iskáriótes a másik neve

Apostol, Zebedeus fia (Mt 10,2)

Az utolsó bibliai levél szerzõje

Farizeus, akinek a házában a bûnös nõ meg-
kente Jézus lábát (Lk 7, 40-44)

Jákób és Ráchel fia, álomlátó-álomfejtõ

Jákób harmadik fia Leától (1Móz 34)

Jézus anyja

Jézus elõhírnöke

Jézus keresztjét vitte, elõneve Cirénei

Lázár lánytestvére, aki a jobbik részt válasz-
totta

Máriának, Jézus anyjának a férje

Máté neve, mielõtt Jézus tanítványa lett

Özvegy prófétaasszony, aki 84 éves korában
a gyermek Jézusban felismerte a Messiást,
amikor szülei bemutatták a templomban

Sámuel próféta édesanyja, aki fiát Silóba
vitte Éli fõpaphoz

ANNA

JAKAB

JÁNOS

JÓZSEF

JÚDÁS

LÉVI

MÁRIA

SIMON


