
„ Angyalzenéje, gyertyafény – kincses kezem
hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi mást, csak
jó, meleg simogatást.” írja Áprily Lajos Karácsony-est
című versében. Ez a versrészlet visszaadja az ilyenkor ka-
rácsony táján oly sokakban ott bujkáló vágyakat, érzése-
ket. Sok szívben és mondatban ott rejlik az igyekezet és a
vágyódás. Igyekezünk a szeretetünket kifejezni és meg-
mutatni szeretteinknek, mieinknek. Vágyódunk arra, hogy
tökéletes lehessen az ünnepünk. S csendes nosztalgiával
emlékezünk régmúlt karácsonyokra, amikor a kevesebb
több volt. Több volt a család melege, az együtt eltöltött
idő, a csendes áhítat, sőt többen fogták meg egymás kezét
a fa mellett, vagy a családi asztalnál. Igyekezünk és vá-
gyódunk, de a kincseink mégis
kevesebbet érnek a kezünk-
ben?

Áprily verssorai mel-
lett mind erősebben hangzik
bennem - így ádventi időben -
az angyalok kórusának dala.
Nemcsak azért, mert ez a di-
csőítés elhangzik minden isten-
tiszteletünkön. Nem is azért,
mert jól emlékszem arra, aho-
gyan egyszer valaki megszólí-
tott, hogy a „Dicsőség
mennyben az Istennek” ének nélkül nem igazi az ünnep.

Inkább azért, mert az angyalok kórusa megszólít
és kérdez. Azt kérdezi tudom-e örömmel és hálával hall-
gatni ezt az éneket. Azt kérdezi tőlünk, hogy be tudunk-e
kapcsolódni a fenséges kórusba a saját hangunkkal.

„ Dicsőség a magasságban Istennek, és földön bé-
kesség, és az emberekhez jóakarat.” Ez az ének elmond
mindent arról a csodáról, amit karácsonykor ünnepelünk,
hogy az Isten értünk emberré lett. Ez az ének hirdeti ne-
künk Isten szeretetét. Nem karácsonyi álmot, romantikát,
erővel-kényszerrel összetartott békét hirdet a karácsonyi
angyali kórus, hanem igazi békességet hirdet a Megváltó
által.

Mi emberek sokszor vagyunk hasonlatosak egy
karácsonyi legenda angyalához.A történet szerint az egyik

angyal dacosan abbahagyta az éneket karácsony éjszaká-
ján. Az elnémult angyal a kérdő szóra azt mondta, ő látja
a sok békétlenséget a földkerekségen, az emberek között
és az emberek szívében is. Látja, hogy nem tudnak meg-
békélni másokkal, önmagukkal, az életükkel, hát hogyan
tudna ő ebben a világban a békességről énekelni. A főan-
gyal így válaszolt: igazad van. Most nincs békesség, de
Urunk azért küldte Fiát a földre, hogy békesség legyen.
Általa a mennyei világ békessége és a földi világ békét-
lensége között híd épült. Megszületett az Isten Fia, aki
életében, szolgálatában az isteni szeretetet, a tiszta békét
hozta el a földre. A dacos angyal megértve az isteni szán-
dékot örömmel énekelt ezután.

Karácsony ünnepén nem-
csak vágyakozhatunk a bé-
kesség után az életünkben,
családunkban. Karácsonykor
nemcsak keressük másban és
másutt a békét és a jóakara-
tot. Az angyalok dala töltse
be a mi szívünket, hogy lás-
suk meg ezen a karácsonyi
ünnepen is Isten minden kö-
rülmények között jelenlévő
és megtalálható szeretetét.
Békességet átélni és szerete-

tet adni, csak az Isten Fia által tudunk. Kincseink, ajándé-
kaink nélküle kevésnek bizonyulnak. Az angyalok
kórusába kapcsolódjon be a mi énekünk és életünk is. Hi-
szen bennünk és körülöttünk a megszületett Isteni gyer-
mek teremt békességet.
Ezt kérjük Urunktól, Ordass Lajos imádságával:
„ Uram! Tégy engem karácsonyi emberré. Mária aláza-
tát, József engedelmességét, a pásztorok hűségét add szí-
vembe. És így elkészített szívembe jöjj el Te magad. Ahol
te vagy, ott van angyaljárás. Virrasztó töprengésem sötét
éjszakájába fényt hoznak. Nyomorúságom tehetetlen só-
haját fölviszik a hatalom Urához és helyébe, cserébe tőle
erőt és örömöt hoznak. Nem miattam jönnek hozzám.
Hanem miattad teszik boldoggá életemet. Ámen.”

PÉTERNÉ BENEDEK ÁGNES

„ Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”
Lk 2, 14
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Kertész Botond könyvének első fejezete röviden
összefoglalja Szeberényi János püspök (1780-1856) élet-
pályáját, és bemutatja az első és a második generáció lel-
készeit, hiszen gyermekei, Gusztáv Adolf (1816-1890)
és a fiatalabb testvér András is pappá lett, s az ő gyer-
mekeik közül is ketten-ketten. Szeberényi János állhata-
tosságának gyümölcse egy lelkészdinasztia, s az
Olvasónak itt fel kell figyelnie a könyv első üzenetére, az
atyai örökség jelentőségére, mely munkált Szeberényi
Gusztáv lelkésszé válásában, majd fiának, Lajos Zsig-
mondnak (1859-1941) választásában is.

A könyv második fejezetében Szeberényi Gusz-
táv életének első nagy szakaszával ismerkedhetünk meg,
születésétől püspökké választásáig, míg a harmadik fe-
jezet teológiai felfogásához visz közelebb, s hogy köny-
nyebb legyen az Olvasó dolga, egy jól összefogott
segédanyagot is kapunk a 19. század hitvitáiról. Azzal,
hogy Szeberényi Gusztáv folyamatos változtatásokat
hajtott végre, újításokat vezetett be mind a csabai gyüle-
kezet életében, mind pedig püspökként egyházkerületé-
ben, nem forradalmasításokat jelentett, nem szakítást a
régivel, hanem pragmatikus gondolkodást, következetes
fejlesztőmunkát, a meglévő alapokra történő építkezést.

A negyedik fejezet témája a kétnyelvűség kér-
dése. Szeberényi Gusztáv minden megnyilvánulása egy
célra utalt, hogy mentse szeretett egyházát a szakadás-
tól. Ez az egyensúlyt kereső, pontosabban az „előreha-
ladást” szolgáló építkezés érdekében biztos talajt kívánó
gondolkodás jellemezte mindvégig.

Ezért gondolhatjuk róla, hogy mai szóval „reál-
politikus” volt saját korában, s életterében. Ezért beszélt
„tótul” a „tótul” beszélőkkel, s épített egy ma is álló és
működő, magyar nyelvű evangélikus gimnáziumot Csa-
bán.

Az ötödik fejezetben megismerkedhetünk Sze-
berényi Gusztáv bányai püspökké választásának körül-
ményeivel, egyházszervező munkásságával.

A záró fejezet a „tanító egyház”-ról és Szeberé-
nyi Gusztáv iskolaügyi munkásságáról szól, arról, hogy
a fejlődés biztos útjának az ifjúság megfelelő színvonalú
nevelését látta. Eredményessége imponáló - tizenkét új
népiskola építése, s egy gimnázium létesítése – s általuk
Csaba műveltségi helyzetének új alapokra történő he-
lyezése. Nevelési elvei szigorúak és következetesek vol-
tak, s nem csak iskolaépületekre, sőt nem elsősorban az
iskolaépületekre, hanem Isten házára vonatkoztak: a
minden napi ige fontosságára, Isten üzenetének, a hitnek
mindennapiságára.

A legnagyobb elismerés hangján kell szólnunk a
szerzőről, Kertész Botond történészről, dicsérve kiváló
minőségű munkáját, s köszönve, hogy ezzel a kutatók-
nak egy nagyszerűen használható, sok-sok kortörténeti
adalékot és érdemi megállapítást tartalmazó forrásmun-
kát, az érdeklődő olvasóknak egy nyitott látásmódú, ol-
vasmányos monográfiát alkotott.
Különösen fontos tény, hogy egyházunk egy kimagasló
alakja, s általa Békéscsaba kiemelkedő családja kapott
méltó ismertetést a gimnáziumunk által kiadott könyv-
ben.

Szeberényi Gusztáv Adolf élete
Kertész Botond: Békeidők küzdelmei című könyvéről
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Békéscsaba újkori története a 18. század elejéről
datálódik. Ebből az időszakból egyetlen összefüggő do-
kumentum áll rendelkezésére a Békéscsaba újjáalaku-
lása, betelepülése, első évtizedei iránt érdeklődő
laikusoknak, kutatóknak – ez az 1722-ben megkezdett
(pontosabban 1722-től fennmaradt) és 1752-ben befeje-
zett, a békéscsabai evangélikus lelkészek által vezetett
anyakönyv.

Ez, az elsősorban keresztelési (születési), házas-
ságkötési és temetési adatokat a kora kívánalmainak
megfelelő, számunkra mégis hiányos és következetlen
bejegyzés-füzér, a sorok közt elejtett, elrejtett sok apró
megjegyzéssel, történeti utalással, töredékes felvillantá-
saival megnyitja annak lehetőségét, hogy városunk első
évtizedeinek egyházi, de össztársadalmi viszonyairól
legalább némi elképzelésünk kibontakozhasson. Hogy
ez valóban megtörténhessen, szükség volt Mekis Ádám
egykori békéscsabai evangélikus lelkész, esperes kitartó,
lelkes munkájára, a téma ötletgazdag megközelítésére és
szakszerű feldolgozására.

Miként számomra izgalom volt a Békéscsabai
Evangélikus Levéltárban őrzött kéziratról lefújni a
három évtizede rárakodó port és ajándék elmélyedni tar-

talmában, úgy vagyok biztos benne, hogy mindazok,
akik kézbe veszik ezt az egyedülálló munkát, frissnek,
érdekesnek találják, szellemi izgalommal olvassák, és
végigtanulmányozása után megelégedéssel teszik majd
le,hogy aztán újra és újra kézbe vegyék. Igaz, találunk a
tanulmányban ismétlődéseket, olykor szinte szájbará-
gósnak tűnő részletező kifejtéseket, de mindezt tudjuk
be annak a jó lelkészi tulajdonságnak, hogy az igaz lel-
kész egyben tanító is, aki mindenkoron ismerete, tudása
(hite tekintetében meggyőződése) legérthetőbb formá-
ban történő legtökéletesebb átadására törekszik, a meg-
értetés céljából, az emlékezetbe vésés megkönnyítésére.

Elidegenedő világunkban ezen munkáján ke-
resztül közel kerülhet hozzánk a könyv szerzője, Mekis
Ádám. Közel kerülhet hozzánk Békéscsaba születése,
régmúlt története és így maga a – közben megyeszék-
hellyé lett – város is. De egy láthatatlan, ugyanakkor ér-
zékelhető háló szálain egymáshoz is közelebb
kerülhetnek mindazok, akik kézbe veszik és elolvassák
ezt az egyedülálló művet. S legfőképpen közelebb ke-
rülhet hozzánk a Mekis Ádámot vezető, városunkat
mindeddig megtartó és minket oly igen szerető Isten.

Evangélikus kéziratok sorozat 2.
Mekis Ádám: A békéscsabai evangélikus gyülekezet életmódja

BAKAY PÉTER

A Csabagyöngye Kulturális Központ Hun-
garikum klubjának helyiségében nyílt meg
2014. május 29-én az a kiállítás, amely a
Szeberényieket volt hivatva a ma emberéhez
közel hozni.
Dr. Harmati Béla László az Evangélikus Or-
szágos Múzeum igazgatója tárlatmegnyitó-
jában elmondta, hogy a békéscsabai
Munkácsy Mihály Múzeummal közösen
szervezett kamarakiállítás az életművek fel-
vázolásán túl az identitás felvállalásáról, a
kultúraközvetítésről, és a közösségépítésről
szólt.

Megjelent az evangélikus kéziratok sorozat második kötete, melyet december 15-én,

egy adventi estén mutattunk be. Ajánlóként álljon itt Bakay Péter írása, mely a könyv előszava.

Az evangélikus kéziratok sorozat 1. és 2. kötete, valamint
a Békeidők küzdelmei - Szeberényi Gusztáv Adolf élete című könyvek

megvásárolhatóak gyülekezetünk Luther utca 1. szám alatti hivatalában.
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- Már látni az egyházi sajtóban híreket, eseményeket,
plakátokat a 2017-es évfordulóval kapcsolatban.
Városunkban, gyülekezetünkben mire fektetjük a hang-
súlyt a megemlékezések kapcsán?

- A reformáció kezdetének történelmi jelentőségű esemé-
nyét 500 év múlva úgy szeretné megünnepelni az Evangé-
likus Egyház Békéscsabán, hogy ezzel a következő
évezredre át tudja örökíteni annak értékeit. Ezért a meg-
emlékezéssel szeretnénk felhívni a figyelmet néhány kér-
désre, így például, hogy hogyan szolgálhatja a békés
egymás mellett élést és a fejlődést Luther hite az új évez-
redben? Miként tehető értékesebbé az emberek élete a XXI.
században? Mit kell tennie ezért az evangélikus közösség-
nek? Az évfordulóra meg szeretnénk erősíteni közössé-
günket.

- Milyen tervek, elképzelések fogalmazódtak meg a
gyülekezeti projekt kapcsán?

- Fel kell újítani és bővíteni kell közösségi tereinket, új
funkciókkal kell ellátnunk épületeinket. A XXI. század ki-
hívásaira adott válaszokat közösen kell megkeresnünk az
evangélikus közösség és a hozzánk kapcsolódó közösségek
tagjaival, ezért párbeszédet kell folytatnunk az ifjúsággal,
a határon túli és távoli országokban élő baráti evangélikus
közösségekkel, de a reformáció céljainak megvalósításá-
ban részt venni kívánó minden más szereplővel is: művé-
szekkel, tudósokkal, politikusokkal, vállalkozókkal.

- A közösségi terek felújítása, megújítása alatt mit kell
értenünk? Milyen új funkciók épülhetnek be templo-
mainkba, gyülekezeti házunkba?

- Pályáztunk a Nagytemplom és Kistemplom felújítására,
melyek gyülekezetünk és egyben a Szeberényi Gusztáv
Adolf Evangélikus Gimnázium közösségi terei is.

Terveink szerint a Kistemplomban egy városi kilátópont is
létesülne. Egy panzió létrehozása is szerepel a pályázatban,
mely a város határon átnyúló és nemzetközi kapcsolatainak
erősítését, és az evangélikus közösségi hálózatokhoz kap-
csolódó rendezvények kiszolgálását látná el. Terveztünk
egy interaktív bemutatóteret, mely az 500 éves történelem
erejét kívánja felhasználni a jelen kérdéseinek megvála-
szolására és a jövő alakítására. Mindez a generációk
együttműködését és az előttünk álló évszázad formálását
támogatja. Rengeteg dolgot lehet és kell is fejlesztenünk,
épp ezért a város vezetésével közösen is gondolkodtunk,
így született meg a Kossuth tér felújításának ötlete is, mely
kiváló rendezvényhelyszín lehetne és ahol helyet kapna egy
zsánerszobor Luther Mártonról.

- Épületeink bővítésén és renoválásán túl gyülekeze-
tünk tagjai és a városlakók készülhetnek-e más ünnepi
rendezvényekre is?

- Természetesen. Egy Luther életéről szóló színmű szín-
padra állításáról már született megállapodás a Jókai Színház
igazgatójával, Fekete Péterrel. Ezen kívül tervezünk gyer-
mekeknek szóló rajzversenyt, vetélkedőt, ifjúsági feszti-
vált, kórustalálkozót testvérvárosaink között,
konferenciasorozatot, valamint szeretnénk kapcsolódni a
nemzetközi reformációi emlékünnepekhez.

Nem elhanyagolható az sem, hogy ebben az időszakban,
egész pontosan 2018-ban békéscsabai gyülekezetünk 300
éves fennállását ünnepeljük, hiszen közösségünket 1718-
ban a vallásszabadság és a jobb élet reménye hívta életre –
és ez a következő évszázadok reményének alapja is.
Szeretnénk ha mind a reformációra, mind pedig gyüleke-
zetünk alapítására emlékezve ezek a tervek Isten áldásával
és a közösség erejével megvalósulhatnának.

LKG

A reformáció 500. évfordulóját ünnepeljük a 2017-es esztendőben, így tehát egy
fontos időszak elé néz az evangélikusság szerte a világon. Külföldön is, itthon is,
sőt egészen közvetlen környezetünkben is ünneplésre, emlékezésre hív majd ben-
nünket egyházunk. Gyülekezetünk lelkészei is szeretnének az eseményre helyi
szinten is nagy hangsúlyt fektetni, ezért már beadásra került egy komoly pályá-
zat, hogy az elképzelések, tervek megvalósulhassanak.
A projektről Kutyej Pál lelkész úrral beszélgettünk.

Reformáció 2017
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2014. júniusától új szolgáltatással bővült a Békés-
csabai Evangélikus Szeretetszolgálat.

2012-ben pályázat keretében 50 millió forintot
nyert új szolgáltatás indításához, és ezzel kapcsolatos épü-
let létesítéséhez a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszol-
gálat a Magyarországi Evangélikus Egyház keretén belül.
A pályázat beadása előtt felmérést végeztünk, hogy a város
szociális ellátórendszerében melyik az a szolgáltatástípus,
ami iránt nagy az érdeklődés, ahol sok az ellátatlan felnőtt.
Így találtunk rá a fogyatékosok nappali ellátására. Vártuk
azon látás,- hallás,-mozgás, és értelmi fogyatékkal élők csa-
ládjainak jelentkezését, akiknél a fogyatékos családtag –
kikerülvén az oktatási rendszerből – felügyelete nem volt
megoldott, vagy olyan nehézséget jelentett a család szá-
mára a felügyelet, hogy valamelyik szülő nem tudott mun-
kát vállalni emiatt.

A szolgáltatás a hét minden munkanapján 8-16 óra
között nyújt segítséget szociális, egészségügyi, mentális ál-
lapotuknak megfelelően.

Fogyatékosságuk mértékének figyelembevételével
egyénre szabott gondozási terv szerint nyújtanak segítsé-
get számukra, szakképesített dolgozóink.

Rendszeres mozgásukról gyógytornász gondosko-
dik; természetesen a kötetlen játékok, és a tv-nézés semma-
radhatnak ki napi programjukból.
ABékéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat hetedik szol-
gáltatásaként indult el a Fogyatékosok nappali ellátása.

Jelenleg működő szolgáltatásaink:
- idősek bentlakásos otthona
- házi segítségnyújtás: idősek otthonukban történő segítése
munkanapokon
- támogató szolgálat:kizárólag fogyatékosok részére
munkanapokon
- idősek klubja: nyugdíjasok részére 8-16 óráig
munkanapokon
- szociális étkeztetés nyugdíjasok részére
- tanyagondnoki szolgáltatás
1. Kisrét területén munkanapokon
2. Felsőnyomás területén munkanapokon
- fogyatékosok nappali intézménye:fogyatékosok részére
munkanapokon 8-16 óráig.

Szolgálatunk alapja Jézus Krisztus evangéliumát szavak-
ban, és tettekben tanúsítani a világban, a jelentkező szük-
ségletekre reagálva végezni, és közben soha nem
felejthetjük el, hogy a reánk bízottakra, a segítségre szoru-
lók felé fordulva lássuk el feladatainkat.

BÉKÉSCSABAI EVANGÉLIKUS SZERETETSZOLGÁLAT

SZENTE BÉLÁNÉ

INTÉZMÉNYVEZETŐ

Új szolgáltatási ág az evangélikus szeretetszolgálatban
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Hittanórák az órarendbe illesztve
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Gyülekezetünkben mindig is sokféle formában
foglalkoztunk gyermekekkel. Tanítunk, tanítottunk hittant
és igyekszünk változatos formában és módokon megis-
mertetni a kicsinyekkel: Isten szeretetét, Jézus tanítását,
evangélikus egyházunk és gyülekezetünk jellegzetességeit.

A 2013/14-es tanévtől kezdődően azonban egy új
lehetőség is megnyílt előttünk a hitoktatásra. A gyüleke-
zeti alkalmak, vasárnapi iskolai foglalkozások, táborok,
fakultatív hittanórák, a felekezeti iskolák hittanórái mel-
lett az általános iskolákban bevezetésre került a hit-és er-
kölcstan oktatás. Ez azt jelenti, hogy tavaly az 1. és 5.
évfolyamon, majd ez évtől már 1., 2., 5., 6. évfolyamon a
gyermekeknek heti 1 órában van hittan vagy erkölcstan
órájuk. Minden szülő a beiratkozáskor, illetve a felső ta-
gozatba lépéskor nyilatkozik, hogy melyiket választja.

Jó lehetőség ez a szülőknek arra, hogy egyházuk
tanításával, a keresztyén értékrenddel megismerkedhessen
a gyermekük. Jó lehetőség ez a gyermekek számára, mert
nem egyfajta különóraként, hanem életük, napirendjük,
órarendjük természetes részeként jelen van, jelen lehet a
hittan.

Mint minden új rendelet alkalmazásakor az érin-
tettekben van némi bizonytalanság. Az első nyilatkozatok
előtt tartottunk szülői tájékoztatókat, eljuttattuk egyházunk
figyelemfelhívó plakátját, szórólapjait az iskolákba.

Bizony izgatottan vártuk a létszámokat. Örömmel mond-
hatjuk, hogy Békéscsabán szinte minden iskolában elin-
dulhatott a hittanoktatás. Ebben az évben 160 tanulót
tanítunk az állami iskolákban heti 33 órában.

Jelen írásunkban egyrészt az első év tapasztalatait
mutatjuk be. Nagy öröm, amikor nagyünnepeink előtt kis-
iskolásainkkal nemcsak az ünnepet, hanem templomain-
kat és gyülekezetünk szokásait is megismertethetjük. Nagy
öröm, hogy találkozunk családjaikkal, a szülőkkel és re-
méljük, hogy kapcsolatuk szorosabbra fűződik gyülekeze-
tünkkel. Öröm megtalálni az „elveszettet” és találkozni a
„keresőkkel”.

A hívogatás, tájékoztatás, minden év tavaszán új-
raindul. Egyházunk új tankönyvcsaláddal készült, mely a
gyermekek életkorának megfelelő módon szeretne bibli-
kus válaszokat adni hit és erkölcsi kérdésekre egyaránt.

Gyülekezetünkben a hittanoktatás sok örömet
nyújtó és roppant felelősségteljes szolgálatát többen vég-
zik akár főállásban, akár önkéntesként. Összeállításunk-
ban két hitoktatónk mutatkozik be, akik már régóta
szolgálnak gyülekezetünkben, de az elmúlt tanév óta mind-
ketten főállásban tevékenykednek a hitoktatás ezen új te-
rületén is.

Isten áldása kísérje a kicsinyekért végzett szolgálatunkat!
PÉTERNÉ BENEDEK ÁGNES, LELKÉSZ

Lipták Kata vagyok, gyüleke-
zetünkben hitoktatóként szol-
gálok. Még kisgyermekként
részesültem a keresztség szent-
ségében, elsősorban nagyszü-
leim kérésére. Emlékeimben az
óvodai hittanórák még élénken
élnek, nagyon élveztem őket,
de más jellegű egyházi kötődé-

sem nem volt egészen a gimnáziumunkba való bekerülése-
mig. 2003-ban nyertem felvételt az Evangélikus
Gimnázium 9. e osztályába, és az itt megkezdett tanévem
gyökeresen megváltoztatta gondolkodásomat, életvitele-
met, látásmódomat.Aktív gyülekezeti életet élő osztálytár-
saim és néhány tanárom hitéletükkel, szeretetükkel,
iránymutatásukkal példát adtak számomra és egy új úton
indulhattam el, az Isten által kijelölt úton.

A gimnáziumi évek alatt váltam aktív gyülekezeti
taggá. Először gyülekezetünk ifjúságához csatlakoztam, a
telekgerendási és jaminai táborokba segítettem a táborve-
zetők munkáját, illetve a gimnáziumban is igyekeztem kor-
társaim között a lelki élet egyik mozgatórugójává válni.
Így hívott el Isten a arra a szolgálatra, amelyet most is vég-

zek a gyermekek között. Érettségi után felvételiztem az
Evangélikus Hittudományi Egyetemre és katechéta-lelki-
pásztori munkatárs szakon végeztem 2013-ban.

Egyetemi éveim alatt is sokfelé szolgáltam, így
például a Balatonszárszói Konferenciaközpontban nyaran-
ként gyermekfoglalkozásokat és áhítatokat tartottam, egy-
házunk ifjúsági rendezvényeinek szervezésébe is
belebonyolódtam, így kerültem a Magyarországi Evangé-
likus Egyház Gyermek-és Ifjúsági Osztályára, mint Szél-
rózsa (Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó) “jobbkéz”
és gyermek referens. Az itt eltöltött idő is megerősített hi-
vatásomban, majd 2013 őszén hazaköltöztem és azóta tel-
jes állásban, hitoktatóként igyekszem megmutatni Isten
szeretetét a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Is-
kola és néhány állami intézmény gyermekeinek.

Természetesen sosem voltam egyedül, az Isten
mindig küldött mellém segítőtársakat, akik szeretetükkel
vettek körbe, bátorítottak, ha elcsüggedtem, és ott voltak
örömeimben is. Osztálytársaim, tanáraim és később az ifi
közössége, a lelkészek, a gyülekezet tagjai, régi és új bará-
tok és a tanítványaim is áldásként vannak jelen az életem-
ben. Számomra ez az Isteni gondviselés ad mindig erőt,
türelmet és szeretetet szolgálatom végzéséhez.

LIPTÁK KATA

Bevezető gondolatok



Hitoktatás

A hit- és erkölcstanoktatás a Békéscsabai Evan-
gélikus Egyházközséget is új helyzet elé állította. Hála Is-
tennek a hitoktatás iránt felmerült igényeket sehol nem
kellett elutasítanunk. Több mint egyéves tapasztalat után
sok következtetést levonhatunk. Most kettőt emelek ki
ezek közül.Ahit-és erkölcstanoktatásnak van egy jelentős
hozadéka és egy felelősségteljes feladata számunkra.

A hozadék, hogy minden általános iskolában
rendszeressé vált egy lelkész vagy hitoktató jelenléte. Ez
a személy az adott helyen az evangélikus egyházat képvi-
seli.

Ha jól végzi feladatait, akkor a gyerekek, szülők,
tanárok szemében az evangélikus egyház lesz vonzóbb, és
elérhetőbb közelségű. Az új helyzetnek számunkra adott
feladata, hogy a hittant tanuló, gyülekezettel más módon
kapcsolatot nem tartó gyerekeket integráljuk a gyülekezet
közösségébe. Mutassuk meg nekik, hogy a hittanos cso-
portok meghitt néhányfős közösségén túl van egy na-
gyobb, teljesebb közösség is. Ha ez sikerül, gyülekezetünk
jövőjének építésében komoly lépést teszünk.
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Szikora Mihályné Tuska Mária vagyok. Mint Egy-
házközségünk főállású hitoktatója szeretnék bemutatkozni
gyülekezetünknek:Békéscsabán születtem, itt kereszteltek,
majd itt a Kistemplomban konfirmáltam, és ennél az oltár-
nál kötöttem házasságot is 23 esztendeje. Egy immár nagy-
korú gyermekünk van Isten ajándékaként. Rövidebb
megszakításokkal gyerekkorom óta itt élek Békéscsa-
bán.1986-ban kezdtem ifjúsági Bibliaórára járni a Szent Ist-
ván térre Bakay Péterhez. Majd tagja lettem az ifjúsági
körből 1991-ben megalakult KIE-nek, ahol sokféle terüle-
ten tevékenykedtem, így a Nyomkereső című gyerekfog-
lalkozások, táborok előkészítésében
és lebonyolításában. 7 éve a titkári-
teendőket is ellátom.

Tavaly nyár végén a kétso-
pronyi Szent István Általános Iskola
hittanóráinak megtartására kértek
meg, majd tanév kezdésre kitűnt,
hogy az újonnan bevezetett hit-és er-
kölcstan tantárgy hittanóra igényei-
hez több hitoktatóra is szükség
lesz.Eleget téve a megtisztelő kérés-
nek, ezekbe az órákba is bekapcso-
lódtam.

Örömmel, és a közel 20
éves „nyomkeresős” tapasztalattal vágtam bele a munkába.
Még hitoktatói tanulmányaim alatt találkoztam ezzel a szá-
momra meghatározó élményt jelentő módszerrel. Igyekez-
tem az ebben gyakorolt kreatív, játékos feldolgozást
alkalmazni a tananyag, Isten végtelen szeretetének, elfoga-
dásánakátadásában. Sokat segített, hogy a Nyomkeresőben
is különböző korosztállyal foglalkozunk. De így is kihívást
jelentett, mindenki számára életkorának megfelelően tol-
mácsolni Isten igéjét. Különösen igaz ez az óvodásokra,
akik hihetetlen nyitottsággal, gyermeki lelkülettel fogadják
mindazt, amit mondunk, teszünk. Rengeteg szeretettel öle-
lik át az embert, és legalább ennyi kérdéssel! Eddig is tud-
tam, hogy felelősek vagyunk minden kimondott szóért, de

itt tapasztalom ennek valódi súlyát. És mindez igaz egész
személyünkre: test, lélek, szellem egységének megélésére,
továbbadására. Nemmindegy, hogyan jelenünk meg a gye-
rekek és kamaszok között, mit közvetítünk számukra. Fon-
tos látniuk, hogy a szentség, Isten szeretete, nem a világtól
elfordult életet jelenti, hanem mindannak megőrzését, ér-
tékelését, amit Istentől ajándékba kapunk és kaptunk.

Az idei tanévben heti 20 órában tanítok evangéli-
kus hittants a város néhány iskolájában, óvodájában és Két-
sopronyban. Nem elhanyagolható mennyiségű készüléssel,
és kihívással jár mindez a számomra, de Isten ajándéka,

hogy a munkámban is Igéjével
foglalkozhatom.Az Ő kegyelme,
segítsége nélkül nem tudnék be-
menni egy-egy órára, különösen
a problémásabb csoportokhoz.
Nem minden gyerek motivált
arra, hogy a hittanórákon dol-
gozzon, érdeklődéssel vegyen
részt. Nehéz megtalálni a fegyel-
mezés és a szeretettel való elfo-
gadás egyensúlyát. De micsoda
ajándék, ha megtapasztalhatom
olykor, hogy a szeretettel való
biztatás mennyire sokat jelent

nekik is. Érdekes látni, mennyire különböző háttérrel ér-
keznek a gyerekek: némelyek hívő családból jönnek,
mások még az imádság szót se ismerik.

Öröm és ajándék viszont egy-egy csoport nyitott-
sága mind a beszélgetésre, mind a játékra, a Biblia forga-
tására.Néhányan már otthon is előveszik a Szentírást!

Hálával és köszönettel tartozom Istennek a lehető-
ségért, és a meghívásért a lelkészeknek, egyházunknak.
Nem utolsó sorban pedig férjemnek a háttér biztosításáért.
Istentől kapott nyitott ajtó, nagy lehetőség, hogy hittanórá-
kat tarthatunk az iskolákban!Az Úr kezében van az is, med-
dig végezhetjük, végezhetem ezt a munkát.

Szikora Mihályné

NAGY ZOLTÁN, JAMINAI LELKÉSZ

Záró gondolatok
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Ez volt a mottója és igei
alapja a 10. Szélrózsa Or-
szágos Evangélikus Ifjú-
sági Találkozónak, mely
Soltvadkerten került
megrendezésre 2014. jú-
lius 16-20. között. Máso-
dik alkalommal volt
szerencsém ellátni a Szél-
rózsa koordinátori felada-
tokat. Még az előző,
2012-es Szélrózsánál fo-
galmazódott meg ben-

nem, hogy Szélrózsát szervezni kegyelmi állapot. Mert
hiába minden gondos előkészület, bármikor beüthet a
krach.Az idei szervezésnél is voltak váratlanul felbukkanó,
azonnali megoldásért kiáltó helyzetek. Az, hogy ezekre si-
került megoldást találni, legtöbb esetben a gondviselésen
múlott. Mert pont akkor, pont úgy, pont ott jött egy ember,
egy levél, egy telefonhívás, ami segített, és a szekér gurul-
hatott tovább. Hiába raktam bele magam részéről sokszor
a 110%-ot, a szervezés ezer szála miatt ez sokszor kevésnek
bizonyult. A kiegészítést pedig az Úr adta hozzá.
A legnagyobb kegyelem az időjárás volt. Rettegve néztem
az előttünk lévő hét fesztiválképeit, ahol esőben és sárban
dagonyáztak a résztvevők. És habár remek helyen voltunk,
tartós eső esetén felborult volna minden, és csak alig taka-
rékon működhettek volna a programok.

Amásik dolog, ami nélkül nem lett volna olyan a Szélrózsa,
amilyen lett: a munkatársak. Nagyon hálás vagyok Isten-
nek azért, hogy ilyen emberekkel dolgozhattam együtt. Én
csak a hátteret adtam, az adminisztrációt intéztem, de a
programok megtervezése és lebonyolítása már az ő érde-
mük. Hatalmas köszönet nekik ezért ezúton is! :)
Többen érkeztek Békéscsabáról is, köztük sok munkatárs is
volt, akik a főbb szervezési feladatok mellett háttérmunkát
is vállalva a találkozó minden napján dolgoztak. Színházi
előadások szervezése, hostess, kávéházi, sofőr és beszer-
zős feladatkörökben tevékenykedtek leginkább. Ezúton is
köszönet azoknak a felnőtteknek, akik felvállalták, hogy
elkísérnek egy csoportot a találkozóra, és ehhez toboroz-
tak diákokat, sőt, azért, hogy részvételi díjuk kedvezőbb le-
gyen pályázatot adtak be csoportjuk érdekében.

Számokban kifejezve a Szélrózsa:

-2 színpad, 5nap, 10 év, 12 főszervező, 14 áhítat,
-20 programhelyszín, 35 zenei fellépő, 50 munkaág vezető,
500 önkéntes, 2400 résztvevő (37 békéscsabai), megszám-
lálhatatlan élmény, találkozás, új kapcsolatok születése.
-A jövő pedig: 2016.-ban megrendezzük a 20 éves 11. Szél-
rózsát. A helyszín és a téma még a szervezők számára is
kérdés, de folyamatos informálás várható.

CSIZMADIA NÓRA

A 10. SZÉLRÓZSA KOORDINÁTORA

SZÁRNYALJ!
„De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok…” Ézs 40,31a

Szélrózsa – egy résztvevő szemével

Egy hirtelen jött meghívásra döntöttem úgy, hogy kipróbálom ezt
a fesztivált, hiszen sok jót hallottam róla és nem utolsó sorban a ba-
rátnőm is elkísért. Szerencsére nem kellett csalódnom. Pont azt az
élményt kaptam, ami egy fesztiválhoz kell. A helyszín ámulatba
ejtett, a tópart melletti hatalmas tér, a nagy sátrak tele emberekkel,
a camping övezet, a hatalmas színpadok és a légkör. Teljesen csa-
ládias volt a hangulat, sok ismerős arcra leltem itt a Szélrózsán.
Hozzáteszem ez volt az első Szélrózsás fesztiválom, és ha jól sej-
tem nem az utolsó. Minden napra jutott valami program, valami kis
plusz, ami teljessé tette a napot. Színes és jól megtervezett prog-
ramokkal vártak minket a szervezők. Mindennek volt rendszere,
minden programról pontosan értesülhettünk, már csak a programfüzetből is, amit a fesztivál elején mindenki kapott. Tet-
szett, hogy nem voltak kötöttek a programok, szabadon választhattuk meg, hogy melyikre megyünk és mikor. Sok új do-
loggal gazdagodtam, és ami a legfontosabb új barátokra is leltem. Játékos feladatokkal lehetőséget adtak egymás
közelebbi megismerésére. Az esti kuckós éneklések voltak a legjobbak, mert meghitt és családias volt a hangulat, no
meg persze a meghívott zenekarok és énekesek is felejthetetlen koncertélményt nyújtottak. Igazi fesztivál hangulat volt.
Rátett még egy lapáttal a tűző nap és a gyönyörű idő. Rengetegen kaptunk kedvet a fürdőzéshez, hogy lehűtsük magun-
kat. Nyerő volt víz mellé szervezni ezt a fesztivált. A Lehetőségek piacán több szervezettől is jöttek bemutatkozni (szá-
momra ismeretlen szervezetek) így megismerkedhettem velük és a tevékenységükkel is. (72 óra kompromisszumok
nélkül)Valamint gyönyörű kézimunkákra és elgondolkodtató könyvekre lelhettem. Egybe véve mindent, nagy élményt
nyújtott számomra ez a fesztivál, a közösség. Kár, hogy csak 2 évente rendezik meg! PETŐCZ SZILVI
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Bizonyára sokan hallották, hogy a KIE nyom-
keresős csapata a nyáron eljutott Norvégiába.
Ám azt már kevesebben tudják, hogy mi előzte
meg ezt.
Kb. két héttel a Norvég táborozás előtt, bicik-
likkel elindultunk Békés-Dánfokra. Mire meg-
érkeztünk, az autóval jövők már ott vártak a
felállítandó sátrakkal együtt.
Miután elkészítettük lakhelyünket, elindultunk
ebédelni. Nagyon jó volt az ellátás, az elején ki-
csit kevés, de aztán rendes adagokat kaptunk.
A tábor alatt nagyon sok mindent megtanultunk,
többek között, hogy hogyan kell valakit stabil
oldalfekvésbe rakni. Sok volt a játék és a stran-
dolás, és amit a legfontosabbnak tartok, hogy
ezek által megismertük egymást.
Nagyon összekovácsolódott a társaság, és min-
denki segítette a másikat. Minden nap volt áhí-
tat, Norvég nyelvtanulás, és természetesen
estimese. Rendkívül hasznos volt a tábor Nor-
végiára nézve. Nagyon jól éreztem magam, re-
mélem lesz még lehetőség ilyenre.

DOMINIK

Nyomkereső sátortábor Dánfokon

Nagyon jól éreztem magam, legjobban talán az a nap tetszett, ame-
lyiken a vízi csata volt. Én őriztem a zászlónkat, egy rózsaszínű ron-
gyot. Egy vízi bomba még az elején kidurrant a zsebemben.A többit
el sem kellet használnom. Mikor már teljesen besötétedett lefeküd-
tem a fűbe és a hullócsillagokat számoltam. A végén még nyertünk
is. Tetszett még a bicikli túra a dobozi hídhoz és a híd alatti fürdő-
zés. Az erdőben való túra nagyon jó volt Mazán Zsolti vezetésével.
Finom vad szedret ettünk! Visszafelé még rövidebbnek tűnt az út,
mert hosszasan beszélgettem Hannával. Még a kajakozás volt ami
tetszett. A kerékpáros túrát Dánfokra és visza KIE-házhoz is szintén
élveztem! LIPTÁK PÉTER

IFJÚSÁGI KLUB

Gyere, nézz be hozzánk minden szombaton este 7 és
11 óra között! Várunk, ha elmúltál 14, de nem vagy
még 24!

KOREPETA

ABékéscsabai KIE Kortárs és munkatárs képzésének
speciális ajánlata azoknak, akik szívesen tanulnak
együtt fiatalabbakkal.
A köz javára végzett tevékenységek ideje elszámol-
ható közösségi szolgálat gyanánt – az iskolával kötött
megállapodás esetén.
Ko-repeta – együtt ismétlést, együtt tanulást jelent.
Aktuális infók honlapunkon.

BIBLIAÓRÁK

Péntekenként 19.00 órától vagyunk együtt Isten igéje
körül. Rá és egymásra figyelve, örömmel.

FOLTVARRÓ KÖR

Lényegében aY's Men klub programja immár, de szí-
vesen látunk mindenkit kéthetente pénteken 15.00 órá-
tól.

KIE alkalmak
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Január 19-26 között Békéscsabán, az ökumenikus imahét
istentiszteleteit, a hagyományoknak megfelelően, a katoli-
kus, evangélikus, református, baptista és az ortodox gyüle-
kezetek együtt ünnepelték. A záróistentiszteleten az
Evangélikus Kistemplomban a részt vevő egyházak kórusai
szolgáltak.

Szeptemberben az Egyesült Államokból önkéntesként
gyülekezetünkbe érkezett Dan Purtell, aki gimnáziu-
munkban végez szolgálatot.

Október 30-án, a Nagytemplomban reformációi orgona-
hangversenyt tartottAlföldi Csaba, gyülekezetünk kántora.

Október 31-én reformációi ünnepi istentiszteletet a pro-
testáns felekezetek a református templomban együtt ün-
nepelték. Igét hirdetett Aradi András Péter.

Február 9-én vasárnap, „Farsangi fánk délutánt”, szere-
tetvendégséget tartottunk a Jaminai Gyülekezeti Terem-
ben.

Február 22-én, szombaton V. alkalommal került meg-
rendezésre a Békéscsabai Evangélikus Bál a Phaedra Kö-
zéleti Központban, melyet köszöntőjével megnyitott az est
fővédnöke: Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus
Egyház elnök - püspöke. Február 23-án, vasárnap pedig a
délelőtt 10 órakor kezdődő magyar istentiszteleten Püspök
Úr hirdette Isten igéjét.

Március 7-én az Ökumenikus Világimanap alkalmából
ökumenikus istentiszteletet tartottunk a Jaminai Evangéli-
kus Gyülekezeti Teremben.

Március 16-án vasárnap, szupplikáció volt gyülekeze-
tünkben. A Kistemplomban Magyar Tamás, a Jaminai
Evangélikus Templomban pedig Farkas Ervin teológus hall-
gató hirdette Isten igéjét.

Március 16-án déli 12 órától ökumenikus szociális ebéd-
osztás volt a Kossuth téren, amely az ökumenikus imahét
offertóriumából és az Evangélikus Bál bevételéből valósult
meg.

Idén is ünnepi konfirmációi istentiszteletre hívtuk a
konfirmációs oktatásra járó gyermekeket és családjaikat.
Április 27-én a Kistemplomban 32 gyermek, a Jaminai
Evangélikus Templomban 9 gyermek lépett be gyülekeze-
tünkbe, az úrvacsorával élők közösségébe.

Május 1-4. között a Mikkeli testvérgyülekezetünkből Hil-
veliisa Ukkonen lelkésznő látogatott hozzánk, aki utódja a
testvérkapcsolatok gondozásában a nyugdíjba vonult Marja
Kosonen lelkésznőnek.Látogatása során megismerkedett
gyülekezetünkkel, intézményeinkkel és részt vett alkalma-
inkon.

Május 17-én, szombaton a több, mint 40 éve konfirmált
testvérek találkozóját tartottuk a Luther utcai gyülekezeti
házban. A találkozóra érkezők előbb úrvacsorás istentiszte-
leten vehettek részt, majd szeretetvendégség és kötetlen be-
szélgetés várta a résztvevőket.

Május 17-én, Cantate vasárnapja alkalmából evangélikus
kórustalálkozónak adott otthont gyülekezetünk. A Kis-
templomban 6 kórus szolgált.

Május 29-én, Mennybemenetel ünnepén 15 órakor került
sora a Csabagyöngye Kulturális Központban a Szeberényi
GusztávAdolf életéről megjelent monográfia bemutatójára
és „Tanító egyház – Szeberényiek és Békéscsaba” című ki-
állítás megnyitójára.

Május 31-én, szombaton a Déli Evangélikus Egyházke-
rület Orosházán tartotta Kerületi Missziói Napját, melyen
gyülekeztünk mintegy 60 tagja képviselte a békéscsabai
evangélikusokat. A gyülekezetekben évtizedeken keresz-
tül tevékenykedő nem lelkészi munkatársak szolgálatát
minden évben kerületi hűségéremmel köszönik meg. Ez
évben Bánszki Mihály testvérünk, gyülekezetünk tagja
vette át a kerületi hűségérmet.

Június 5-én énekkarunk évadzáró hangversenyére került
sor a Nagytemplomban, melyen közreműködtek a gim-
názium gitáriskolájának növendékei, a gimnáziumi kórus
és az Alföld Vonósnégyes.

Június 16-20-ig a Telekgerendási Konferencia Központ-
ban zajlott gyülekezetünk gyermektábora 50 gyermek
részvételével. A nyári szünet második hetében pedig 60
fiatal számára ifjúsági tábort tartottunk.

Gyülekezetünk ifjúságának egy csoportja részt vett a
Szélrózsa – Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozón
július 16-20-ig.

Gyülekezetünk az iraki keresztyének megsegítésére
közel 100.000 Ft adományt juttatott el ez év augusztusá-
ban.

November 23-án, Örök élet vasárnapján nevük felolva-
sásával és mécsesek gyújtásával emlékeztünk meg az el-
múlt egyházi esztendőben elhunyt hittestvéreinkről.

November 23-án, délután a jaminai gyülekezeti terem-
ben “hurka-kolbász szeretetvendégséget” tartottunk, me-
lyen Horváth Z.Olivér tartott előadást.

November 29-én ádventi koszorúkészítő alkalomra hív-
tuk gyülekezetünk hittanosait. A közel 100 gyermekkel és
szüleikkel együtt készülődtünk az adventi időszakra.

2014 karácsony
- december 24-én Szenteste 1700 órától az evangélikus

Kistemplomban tartunk istentiszteletet, melyre Betlehe-

mes játékkal készülnek a gyermekek

- december 25-én 845-től szlovák, 1000 órától magyar is-

tentisztelet és úrvacsora lesz a Nagytemplomban

- december 26-án 845-től szlovák, 1000 órától magyar is-

tentisztelet és úrvacsora lesz a Kistemplomban

ÜNNEPI ALKALMAINKRA SZERETETTEL

HÍVUNK MINDNEKIT!
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Az általános iskola sikeres beindítását követően fo-
galmazódott meg az oktatási intézmény óvodai nevelési in-
tézménnyel történő kibővítése. 2013-ban az egyeztetések
és a tervező munka elvégzése után megkezdődtek a kivite-
lezési munkálatok. Három óvodai csoportszoba került ki-
alakításra az előírt kiegészítő helyiségekkel.

Így ebben a nevelési évben azAlapító Okiratban
meghatározott létszámkeretek betartásával, három gyer-
mek csoport kezdte meg a munkát, 77 kisgyermek-
kel.Óvodánk honlapján ( www.begart.hu) az érdeklődők
rendszeresen tájékozódhatnak és betekintést nyerhetnek
a „Csodavár”, a „Zengőerdő” és a „Meserét” csoport élet-
ének mindennapjaiba, ahol változatos nevelőmunka fo-
lyik a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve.
Kihasználjuk a belváros adta lehetőségeket, sokat sétá-
lunk és szinte minden kulturális rendezvényre ellátoga-
tunk. Gyermekeink közül sokan járnak zene-oviba,
szivacs kézilabdára és ovi-focira. A csoportok életét szí-
nesítik a gimnáziumból érkező közszolgálatot teljesítő ta-
nulók. Az ovisok is örömmel fogadják őket és játszanak,
incselkednek, viccelődnek a „nagyokkal”.

A három csoport indulásával kinőttük az óvodaud-
vart, de nagy örömünkre kialakításra került egy másik udvar,
melyet az általános iskolás gyermekekkel közösen tudunk
használni. Az Evangélikus Egyház nyújtott számunkra se-
gítséget, amikor rendelkezésünkre bocsátotta a lelkészla-
káshoz tartozó hatalmas udvart. Itt lehetőség van a
letelepített játékokon túl egy nagy füves területen a szabad
mozgásra, de biztosított a lehetőség a nyugodtabb asztali já-
tékokra, rajzolásra, társasozásra. Mivel egy kis konyha is be-
építésre került, a gyermekekkel itt akár tízóraizni, illetve
uzsonnázni is lehet.
Intézményünk nyitott, bármikor be lehet nézni hozzánk. Bí-
zunk abban, hogy a tőlünk kikerülő gyermekek megállják a
helyüket az általános iskola első osztályában.

SEBEN PÁLNÉ

MESERÉTCSODAVÁR

ZENGŐERDŐ

Augusztus végére az ünnepélyes tanévnyitóra si-
került az intézmény egész területét családiassá, otthonossá
varázsolni és szeptembertől egy homogén kis csoport és
egy nagy csoport kezdte meg működését.

Óvodánkba Békéscsaba egész területéről lehet je-
lentkezni, de a város vonzáskörzetéből érkezőket is fo-
gadjuk. Elsősorban az iskolás testvérgyerekeket, az
evangélikus vallású családok gyermekeit várjuk, illetve fe-
lekezeti hovatartozás nélkül azon szülők gyermekeit, akik
elfogadják óvodánk szellemiségét, a keresztyén erkölcsi
értékek szerinti nevelést és segítenek annak megvalósítá-
sában.
A 2014 augusztusában az emeleten berendezett harmadik
csoport is megkapta az induláshoz szükséges működési en-
gedélyt.
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A Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimná-
zium, Művészeti Szakközépiskola, Általános Iskola,
Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium életében
jelentős volt a 2013/2014-es tanév. Ez két információval
támasztható alá: ebben az évben ünnepeltük a békéscsabai
evangélikus oktatás újraindításának 20 éves évfordulóját,
és ehhez kapcsolódva vette fel az iskola a Szeberényi Gusz-
táv Adolf nevét.

A 2013/2014-es tanév ünnepi eseményeinek elő-
készítése korábbra nyúlik vissza, mint a tanév első napja.
Az akkor még Békéscsabai Evangélikus Gimnázium igaz-
gatótanácsa Kondor Péter esperes, az igazgatótanács elnöke
vezetésével először a 2011/2012-es tanévben tárgyalta az
iskola 20 éves újraindításának megünneplését és annak le-
hetőségét, hogy az iskola nevet válasszon. Viszonylag
hamar előtérbe került Szeberényi Gusztáv Adolf neve és
annak a lehetősége, hogy az intézmény ezen a néven mű-
ködjön tovább.Az igazgatótanács valamennyi tagja hozzá-
járult, hogy Békéscsaba egykori püspökének nevét vegye
fel az intézmény.

A 2013/2014-es tanév ünnepi istentisztelettel kez-
dődött, ahol Gáncs Péter elnök-püspök szolgált. Az igehir-
detésében, mely az 1. Móz. 2.13. alapján történt,
lényegében iskolakeresztelő tanévnyitót tartott. Az évnyitó
istentiszteletet természetesen nagy számban megtisztelték
a Szeberényi család tagjai. Külön örömet jelentett, hogy Dr.
SzeberényiAndor, aki az Evangélikus Gimnázium Öregdi-
ákok Baráti Körének elnöke, néhány gondolattal köszön-
tötte a jelenlevőket.

A tanév újabb fontos eseménye volt az Öregdiákok Baráti
Körének pályázata, melyre irodalmi és képzőművészeti
munkákkal lehetett jelentkezni. A téma adott volt: A Sze-
berényi család. Számtalan pályamű és művészeti alkotás
született, ezeket 2013 októberében a baráti kör közgyűlé-
sének keretében mutattak be a diákok számára. Itt díjazták
a legjobb kutatómunkát végzett diákokat, valamint a lege-
redetibb művészeti alkotásokat létrehozó tanulókat.

A 2013/2014-es tanév legnagyobb vállalkozása és
az utókor számára legtöbbet adó projektje egy Szeberényi
Gusztáv Adolfról írt monográfia volt. A monográfia meg-
írására Dr. Kertész Botond az evangélikus múzeum mun-
katársa lett felkérve.Amű megírása jelentős kutatómunkát
és több eddig ismeretlen információ tisztázását igényelte,
így 2014. május 29-én került bemutatásra nagyszámú ér-
deklődő előtt a Csabagyöngye Kulturális Központban. A
könyv címe: Békeidők küzdelmei – Szeberényi Gusztáv
Adolf élete. A könyv tartalmát és szerzőjét Szente Béla is-
mertette meg a jelenlévőkkel.

A könyv megjelenéséért köszönet illeti a lektori munkát el-
végző Bakay Pétert és Flóra Virágot, iskolánk grafikus mű-
vész tanárát, aki a megjelent könyvet tervezte, tipografálta.
Fontos volt az elmúlt tanév, de hisszük és reméljük, hogy a
mindenható Isten kegyeméből az elkövetkező években is
hasonlóan szép alkalmak várnak ránk.

Szeberényi Gusztáv Adolf nevét vette fel
20 éves iskolánk

KOLAROVSZKI ZOLTÁN

CSABAI ERŐS VÁR
BÉKÉSCSABAI EVANGÉLIKUSOK LAPJA
Megjelenik évente kétszer.

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


