
 

RENDSZERES PROGRAMJAINK 

Vecsésen minden vasárnap 10 órakor istentisztelet  

- minden hónap első vasárnapján úrvacsoraosztás, második vasárnapján 

családi, gitáros istentisztelet, negyedik vasárnapján a születésnaposokat 

áldjuk meg 

- kedden 15 órakor bibliaóra  

- hétfőn 17 órakor énekkari próba 

- pénteken este fél 7-től ifjúsági óra  

- kéthetente csütörtökön délután baba-mama kör 

Gyálon a hónap 1. és 3. vasárnapján ½ 3-kor istentisztelet  

- a hónap harmadik vasárnapján úrvacsoraosztás  

A gyáli gyülekezeti alkalmakat a Zrínyi utcai református imateremben 

tartjuk. 

Üllőn a hónap 1. vasárnapján 16 órakor istentisztelet  

Az üllői alkalmainkat a Kossuth utcai református templomban tartjuk.  

 

ÜNNEPI ALKALMAINK 

November 6. 10 óra Alapkőletétel és ünnepi istentisztelet a BÁKK-ban 

November 12-től szombat délelőttönként 10 órától gyerekkarácsonyi 

színdarabpróba 

November 26-án adventi lelki napot tartunk. Varga Gyöngyi jön közénk.  

November 27-én, advent első vasárnapján délelőtt a Petőfi téren adventi 

jótékonysági vásárt tartunk a templomépítés javára.  

November 13-án és december 11-én családi gitáros istentiszteletet tartunk.   

December 24. 15 óra szenteseti istentisztelet a gyerekek színdarabjának 

bemutatásával a Petőfi téri templom  

December 25. 10 órakor Vecsésen, ½ 3-kor Gyálon és 4 órakor Üllőn 

ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással.  

December 26. 10 óra istentisztelet úrvacsoraosztással Vecsésen. 

December 27. 10 óra istentisztelet a decemberben születettek ünneplésével 

December 31. 17 óra óév esti istentisztelet Vecsésen 

Január 1. 10 óra úrvacsorás istentisztelet Vecsésen 

Január 3. Istentisztelet mindhárom városban a megszokott időben  

Január 6. Vízkereszt. 18 órakor istentisztelet Vecsésen.  

Január 8. családi-gitáros istentisztelet. Az aznapi perselypénz 

templomépítésünket szolgálja.  
 

V E L E 
 

A Vecsési Evangélikus Egyházközség Lapja   

VII. évf. 1. szám  2016. november 6. Alapkőletétel 

 

 

INDULJUNK! 
ÜZENET A TEMPLOMÉPÍTÉS ÜNNEPÉRE 

 
Örülök, ha azt mondják nekem: „Az Úr házába megyünk!”  

(Zsolt 122, 1) 

 

Elsős tanítványom kicsit megszeppenve kérdezi tőlem: „Ugye vasárnap 

nem kellett templomba mennem?” Megmosolygom. Legszívesebben 

megölelném. A katolikus iskolába jár, ahol az a rend, hogy a tanulóknak 

kötelező egy hónapban egyszer a saját felekezetük szerinti templomba 

elmenni.  Őszinte a kérdés, sőt az arcán látom, hogy tényleg be szeretné 

tartani a szabályt, és a szívből jövő megfelelés vezérli. Nincs benne még 

semmi a „jaj, már megint menni kell” unott, utált kényszeredettségéből.    

Ahogy olvasom a zsoltáros vallomását, előttem áll a szerző alakja. 

Egy ujjongó, táncra perdülő fiatal férfit látok. Ott van benne a készülődés 

izgalma, a várakozás öröme. Az egyik fordítás így írja: „Öröm töltött el, 

amikor jelezték: indulunk az Úr házába.” Nincs semmi erőlködés, 

kényszer, az indulásnak való nekiveselkedés. Egy kedves hívő asszony 

vallotta meg nekem, hogy bizony van, hogy neki belső harcot jelent a 

templomba való elindulás. A testi fáradtság, a kényelem, betegség sokszor 

le akarja gyűrni Isten hívását, a belső örömöt. Igen, tudom, hogy nem 

könnyű elindulni, tudom, hogy nem könnyű rászokni a templomba járásra.  

Amikor először indultam el a pécsi templomba, tizenéves 

koromban, a torkomban dobogott a szívem, hiszen semmit sem tudtam 



 

arról, hogyan kell egy templomban viselkedni, nem tudtam, hogy hogyan 

fogadnak majd, mi fog ott érni. Nem fogták a kezem, a családból nem jött 

velem senki. De hajtott valami belső kényszer. És nem csalódtam. Istennel 

találkoztam ott, ez a nap jelentette az ünnepnapot számomra. Nem azért, 

mert vasárnap volt, hanem mert Isten hívott, mert ott volt a szívemben az 

öröm. Bizony voltak miatta konfliktusaim. A szüleim nem értették, hogy 

ez nekem miért fontos, nem vették jó néven, hogy az én hóbortomhoz 

kellett igazítani a családi programot.  

A zsoltáros azt írja: megyünk, indulunk. Jó lehetett neki, mert a 

templomba való zarándoklat, a készülődés, az út közösségi élmény volt. 

Isten nem arra hívott el minket, hogy egyesével éljük meg a hitünket. Nem 

magányra rendelt. Az Úr háza arra van, hogy merjük egymást 

megszólítani, vagy együtt jönni. Ő azt szeretné, ha ismernénk egymást, ha 

egymásba kapaszkodnánk, ha bátorítanánk egymást.  

Az Isten házába szabad hívogatni másokat. „Örülök, ha azt 

mondják nekem” – vallja a zsoltáros. Tudom, nem mindenki fog 

lelkendezni, amikor megszólítod őt, hogy jöjjön veled. Tudom, van, akiről 

már le is mondtál. Van, akit semmilyen körülmények között nem 

hívogatnánk, hiszen ki szereti a visszautasítást... Mégis lehet, hogy van, 

aki csak arra vár, hogy társa légy, hogy elindulj vele. Jó tudni, hogy 

Istennek semmi sem lehetetlen!  

Egyszer engem is megszólított valaki. Egyszer téged is 

megszólított valaki, hiszen akkor nem lennél itt.    

Most én szólítalak meg mindnyájatokat! Gyertek! Ez a templom 

nekünk épül, hogy lelki otthonunk legyen, hogy egymásra találjunk 

benne, hogy lelki társai legyünk egymásnak. Nem Istennek van szüksége 

épületre, mert Isten mindenhol jelen van, hanem nekünk van szükségünk 

rá, hogy együtt ünnepelhessük Isten jelenlétét. Ha megszólít minket Isten, 

bizony semmi sem tarthat vissza bennünket attól, hogy ujjongva táncra 

perdüljünk, mert az ő jelenlétében megtapasztaljuk, hogy Öröm az ÉLET.  

         Heinemann Ildikó lelkész 

ÚRISTEN, STOP! 
ÜZENET A TEMPLOMÉPÍTÉS ÜNNEPÉRE 

 

„Levetve tehát minden gonoszságot, 

… járuljatok őhozzá mint élő kőhöz, 

…ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá...”  

(1Pt 2, 1-5) 

 

Mindnyájunk számára ismerős a tiltó tábla, amit a turisták által gyakran 

látogatott templomokban helyeznek ki szertartás idején: TOURISTEN STOP! 

Egy szóvicceket kedvelő lelkész ismerősöm egy ilyen tábla mellé állva, 

kezével a T és az O betűt kitakarva készített fényképet magáról. Úristen, 

stop. Szellemes.  

Valójában ezt a táblát nagyon jól ismerjük mi magunk is. Észre 

sem vesszük, mennyire sokszor használjuk! Mi meg tudjuk állítani Őt, a 

kapuinkat bezárva. Már csak akkor eszmélünk, amikor a szívünk 

irigységgel és haraggal van tele, amikor nem tudunk megbocsátani, 

amikor tönkremennek kapcsolataink. Ekkor már érezzük, hogy a táblát be 

kellene szednünk, mert nincs más segítség: 

egyedül az Úr. Nélküle csak sokasodnak 

elrontott helyzeteink, növekszik 

szeretetlenségünk. Be kell engednünk őt 

életünk rejtett zugaiba, sötét ösvényeibe.  

Az első keresztények életében az 

együtt elköltött vacsora nagy jelentőséggel 

bírt. Összejöveteleiken a tanítás és az 

imádkozás mellett központi szerepet töltött be 

a kenyér megtörése, az utolsó vacsora 

újraélése, a communio. Az első 

háztemplomokban az Utolsó Vacsora terme 

jelentette a tulajdonképpeni templomteret.  



 

Jó lenne, ha épülő templomunknak is Krisztus és az ő meghívása 

állna a középpontjában. A mai evangélikus templomok között kevés olyan 

van, amelynek az oltár áll a középpontjában vagy a keresztmetszetében. 

Legtöbbször elölről szól a meghívás: „Vegyétek, egyétek!” – Nem körben 

állva, hanem egymás mellett térdelve. Így lesz az új vecsési templomban 

is. Mégis jó lenne ezt a fajta közösséget megélni! Jó lenne szomjazni 

hétről hétre a legmagasabb szintű együttlétet, az együtt (l)evést egymással 

és Jézussal.  

Ennek a templomnak Jézusra kell épülnie. Ő, az élő kő, naponként 

ad erőt a rosszindulat legyűrésére, lendületet a derűs hozzáálláshoz, 

bátorságot a megbocsátáshoz, kitartást a türelemben, örömöt a 

békességben. Ezt megtapasztalva nekünk is élő kövekké kell válnunk: a 

Krisztusra mutató forrássá mások számára. S ha közösségünk templommá 

lett, akkor építhetünk csak igazi téglákból igazi épületet a Károly utca és 

az Erkel Ferenc utca sarkán. Így legyen! 

Koczor Kinga 

 

 

„A MINDENNAPJAIM RÉSZE LETT ISTEN” 
INTERJÚ HALG ASNÉ TAK ÁCS MÓNIKÁVAL  
 

Építési szakemberként vesz részt az új templom körüli 

munkálatokban Halgasné Takács Mónika, gyülekezetünk presbitere, 

aki a templomtervezés sikereiről és kudarcairól, és személyes hitéről 

is vallomást tesz nekünk.  

 

Mikor vetődött fel a templomépítés ötlete? Hogyan kapcsolódtál be 

a folyamatba? 

2010-ben gondolt először a presbitérium a templomépítésre: ahogy a 

gyülekezet szépen bővült, a templom megtelt élettel, és az ünnepi 

alkalmakon már nem fértünk el. Én az első felújítási terv kész verzióját 

láttam először. Ez a tetőtér beépítését, a vizesblokk kialakítását és az 

épület külső megszépítését célozta. Mivel én építőmérnökként végeztem, 

a munkám során épületgépészeti, építőipari generál kivitelezési 

tapasztalatokra is szert tettem, megbeszéltük, hogy becsatlakozom az 

egyeztetési munkálatokba. Az anyagi lehetőségekhez próbáltuk igazítani 

az akkor készült verziót, de az egyházi hatóság több ponton sem tartotta 

alkalmasnak az alaprajzi elrendezést. Az újabb verzió elkészülte közben, 

2012-ben az akkori forrást biztosító szerződést felbontatták a 

gyülekezettel, így lekerült a napirendről az átalakítás, de akkor már 

folyamatosan a terveinkben volt. Időközben – a presbitérium 

megújításakor – presbiternek választott a gyülekezet, és elsődleges 

feladatként a tervezéshez, építkezéshez kapcsolódó ügyintézéseket 

vállaltam.  

 

Mi lendítette tovább a templomépítés ügyét? 

Folyamatosan figyeltük a pályázati lehetőségeket, és 2014 decemberében 

sikerült is nyernünk 9,6 millió forintot. További támogatás reményében a 

következő évi pályázatot is beadtuk. A gyülekezet lelkesen 

bekapcsolódott, hogy hozzájáruljon a költségekhez: kulturális nap 

szervezésével és a Káposztafeszten is gyűjtést rendeztünk. 2015 

januárjában kiderült, hogy az első verziót készítő tervezővel nem tudunk 

tovább együtt dolgozni, így 2015 júniusában Schliszka Csaba tervező 

úrral állapodtunk meg, akinek a javaslatára teljesen új koncepciót 

alakítottunk ki. A pályázati lehetőség reményében egy lényegesen 

tetszetősebb, látványosabb – a régi épülethez kapcsolódó – új 

templomteret tervezett. Novemberig folytak az egyeztetések az 

önkormányzattal, illetve az egyházi főépítésszel. 2015. december 3-án az 

egyházi építési osztály a kész dokumentációt anyagi fedezet hiányára 

hivatkozva elutasította, és kérte, hogy a meglévő épülettömeget bővítve 

egy egyszerűbb tervet készítsünk. Akkor már nagyon szorított bennünket 

az idő, mivel a megnyert pénzzel 2016. május 31-ig el kellett volna 



 

számolnunk. A lelkesedésünk alábbhagyott, de nem adtuk fel! 

Hosszabbítást kértünk december 31-ig, és nekiláttunk az új koncepciónak. 

A második pályázaton 22,3 millió forintot nyertünk. Elkezdődtek az újabb 

egyeztetések, és megszületett a jelenlegi verzió. Októberben pedig végre 

elindult az építkezés! 

  

Nem tántorítottak el a kudarcok? 

Sokat gondolkodtam, tépelődtem az 

elmúlt évek kudarcai során, hogy vajon 

tényleg szükség van-e új templomra. 

Talán tavaly előtt, egy adventi 

istentisztelet alkalmával körülnéztem a 

templomban, és belém nyílalt az érzés: 

miért akarom én bántani ezt a templomot? 

Az istentisztelet hangulata tökéletes volt. 

Aztán arra gondoltam, hogy a kudarcok 

nem az új templom szükségességét 

kérdőjelezik meg, hanem megtanítanak 

becsülni az oda vezető úton nyert 

tapasztalatokat, élményeket, 

kapcsolatokat.  

Megerősödtem abban, hogy a templom kibővítése, átépítése 

nélkülözhetetlen. Az épület külső megjelenése nem nekünk fontos, akik 

már oda járunk, akik tudjuk, hogy ennek nincs szerepe Istennel való 

kapcsolatunkban. Erre azért van szükség, hogy a még be nem tért 

embereket is be tudjuk csalogatni a csillogó-villogó élményeket nyújtó 

rohanó világból. Hogy ne elbújjunk a hitünkkel, hanem akár – jó 

értelemben vett – magamutogatással is felhívjuk a figyelmét azoknak, 

akik ezt még nem tapasztalták meg. Hogy legyen lehetőség megmutatni a 

közösségünk adta örömöt még több fiatalnak, akik – betérve hozzánk – 

maguk is megtapasztalhassák, hogy mi az igazán fontos.  

Persze az épített térnek fizikai korlátai vannak, így nekünk is fontos, hogy 

minél többen elférjünk, hogy lehessen helyben keresztelőt, esküvőt 

tartani. Hogy az istentiszteleten Istenre és magunkra tudjunk koncentrálni, 

ne a levegőtlenségre, hidegre, vagy az álló emberek mocorgására… Szép 

környezetben könnyebb ünneplőbe öltöztetni a lelkünket is!  

 

Milyen érzésekkel gondolsz az építkezési munkálatokra? 

Nagy öröm számomra, de a neheze most jön még igazán. Sok munka van 

hátra az építkezés megvalósulásáig. Számunkra, akik napi szinten 

foglalkozunk az építkezéssel, ez nagyobb felelősséget is jelent. Most kell 

igazán odafigyelni, hogy a rendelkezésre álló pénzből minden előírást 

figyelembe véve a lehető legjobbat, legtöbbet hozzuk ki. A még hiányzó 

anyagi fedezetet is elő kell teremteni. A lelkésznő és a gyülekezet 

mindennapjai is felbolydultak az építkezés miatt. A gyülekezeten is úrrá 

lett egyfajta izgalom, amit jó irányba kell terelnünk közös erővel, hogy a 

közösségünk épüljön ezáltal. Lelkesen készül mindenki az alapkőletételi 

istentiszteletre és a november végi adventi adománygyűjtésre is.  

 

Jelent változást az Istennel való kapcsolatodban az, hogy az 

építkezésnek aktív részese vagy? 

Természetesen, ahogy sok minden változik körülöttem, újabb és újabb 

kérdések merülnek fel bennem, más nézőpontból látok dolgokat, máshogy 

értékelek embereket, történéseket. A templomépítés, bárhogy tagadnám 

is, egy különleges dolog számomra. Többször nézek magamba, hogy 

méltó vagyok-e a feladatra; hogy jogom van-e befolyásolni döntéseket és 

hogy tényleg tagja vagyok-e a közösségnek. Többet imádkozom, a 

mindennapjaim része lett Isten. 

 

A Schliszka Csaba tervezővel készített interjúnkat a Vele 2015. decemberi 

számában olvashatják.  

 



 

MIT JELENT SZÁMODRA A TEMPLOM? 
KÖRKÉRDÉS  

 

Mit jelent nekem a templom? Egy hely a civilizációban, ahol a 

figyelmemet teljesen az Istennel való kapcsolatra összpontosíthatom. 

Endreffy Zsolt (27), ifjúsági vezető  

 

A fatemplom jut eszembe. Látom magam előtt az alakját, érzem az illatát. 

Édesanyám épp a napokban említette, hogy abban a templomban 

kereszteltek. Ott kántorizáltam először egy szeretetvendégségen. A „Mint 

a szép híves patakra” kezdetű korált játszottam, amit a zongoratanárnőm 

tanított meg. Mindenki nagyon örült nekem, csak én izgultam, és 

egyáltalán nem tartottam tökéletesnek a játékomat…  

A fatemplom felhúzása előtt az 1944-ben lerombolt templom 

alapjai között többször fényképezkedtünk. Amikor szeptember végén 

megláttam, hogy ezt az 1971-ben épült templomot félig elbontották, 

sírhatnékom támadt.  

A templommal egységet képvisel a benne megszólaló lelkész, aki 

Isten igéjét közvetíti. Ebben a mostani templomban, Ildikó igehirdetése 

által, emberközeli lett számomra a hit.   Károly Kata, kántor 

 

A templomban mindig Isten közelségét tapasztalom meg. Kifejezetten az 

igehirdetésért járok, de van, amikor egy imádság, vagy egy ének mondata 

fog meg, és nyújt vigasztalást. Nagyon sokat jelentett nekem a fatemplom. 

Ott konfirmálkodtam és ott esküdtem.  

Gyerekkoromban sose küldtek a templomba, mindig vittek: 

édesanyámmal együtt jöttünk. Amikor már olyan gyenge volt, hogy nem 

tudott eljönni a templomba, azt mondta, hogy neki nagyon hiányzik a 

templom, és tudtam, hogy igazán így gondolja, mert az egész élete erről a 

templomszeretetről, Istenhez való ragaszkodásról tanúskodott.     

Szabó Dénesné (71), másodfelügyelő 

 

Sokféle hely játszik szerepet az életemben. Az otthonom, ahol a 

családommal lehetek, az iskola, ahol tanulhatok, és a templom, ahol 

megnyugvást találok. A hétköznapok nagyon hosszúak és fárasztóak 

tudnak lenni. Ezek után mindig jól esik egy kis kikapcsolódás, egy kis 

feltöltődés. Azonban tudom, hogy ez a feltöltődés nem merülhet ki csak a 

fizikai pihenésben. A lelkemnek ugyanúgy meg kell újulnia. Ehhez pedig 

a templomra van szükségem. A templomra: arra a helyre, ahol azzal a 

dologgal tudok foglalkozni, ami igazán fontos az életemben. Ami a 

legfontosabb az életemben. Vagy legalább is annak kéne lennie. 

Isten háza ugyanakkor egy varázslatos hely is számomra. A 

hétköznapok alatt gyakran megfogalmazódik bennem egy-egy kérdés. 

Nemegyszer volt már rá példa, hogy választ kaptam rájuk a vasárnapi 

istentiszteleteken. Ilyenkor mindig nagyon elcsodálkozom. Ekkor érzem 

át igazán, hogy az Úr tényleg létezik, és meghallgatja még a 

gondolataimat is.  

A templomban olyan embereket ismerhetek meg, akik semmiféle 

előítélettel nem rendelkeznek, akik elfogadnak úgy, ahogy vagyok. Olyan 

embereket, akikre mindig számíthatok. 

Az énekkar szintén fontos szerepet játszik az életemben. Nagyon 

szeretek járni és minden tőlem telhetőt megteszek azt remélve, hogy így 

én is hozzá tudok járulni a templom életéhez, és hogy tudok adni valamit 

viszonzásul a gyülekezet tagjainak és Istennek. 

Baranyi Ádám (17), az ifjúsági kör tagja 

 

A TEMPLOM. Így, csupa nagybetűvel, mert bennem mindig így élt, és 

emlékként is így él gyermekkoromtól a mai, épülő templomunkig. Most 

úgy gondolom, hogy Reményik Sándor gyönyörű verse tömörebben 

kifejezi érzéseimet a TEMPLOMMAL kapcsolatban. Ajánlom szeretettel.  

Csorba Béla (56), felügyelő 

 



 

 „A templom üres, a lelkem tele. 

Megértjük egymást, pedig nincs szavunk, 

itt állok, szemben állok Ő vele 

s nem látja senki, hogy együtt vagyunk. 

 

Állok, térdre nem hajt a vágy hatalma 

Csak fürkészem a nagy Akaratot; 

Úgyis addig állok, míg Ő akarja 

S ha nem akarja: összeroskadok.” 

 

(Reményik Sándor: Üres templomban. Részlet) 

 

Imádkozzunk az áldás szavaival! 

Most hát boríts be minket, Istenünk, reményruhába, őrizz az úton, és taníts 

szeretetből szeretni. Legyen életünk a halálból életre támadás példázatává, és 

minden értelmet meghaladó békességed, amely mélyebb kétségeinknél, 

erősebb hitünknél, határtalanabb reménységünknél, őrizze meg szívünket 

bátor bizalomban, gondolatainkat őszinte nyitottságban, tetteinket igaz 

mondatokban, életünket, egész valónkat Krisztus Jézusban, az értünk jött 

kegyelemben! Ámen  

 

Kérjük, hogy aki tud beteg, ágyhoz kötött testvérünkről, aki szívesen venné, 

hogy meglátogassuk, vagy szívesen venne úrvacsorát, jelezze. 
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