
Sok minden köti össze az Ószövetséget 
az Újszövetséggel. Párhuzamok és 
ellentétek, várakozás és beteljesedés. 
De az idei szentesti evangéliumi ige egy 
új kapcsolatot mutatott meg nekem. 
Keresztelő János arról beszél, hogy az, aki 
utána jön, nagyobb nála, a saruja szíját sem 
méltó megoldani. Az Ószövetség egyik 
legfontosabb jelenetében, a csipkebokor 
jelenetben, Mózes azt a parancsot kapja, 
hogy vegye le a sarut a 
lábáról, mert szent az 
a hely, amelyen áll. A 
saru levétele a tisztelet 
jele, a megrendültség, 
a hódolat jele. Amikor 
az ember találkozik 
a szenttel, a naggyal, 
akkor leveszi a saruját, 
leveszi a kalapját, meghajtja 
a fejét, a szájára teszi a kezét, 
valamiképpen jelzi, hogy megadja 
a tiszteletet. Megadja a tiszteletet 
a felfoghatatlan hatalom, az élet, a 
tisztaság, a tudás számára. Ez a tisztelet 
mindenképpen összeköti a két világot. 
Ahogyan az ember megáll egy hatalmas 
szikla, a tenger hullámai, a természet ereje 
előtt, úgy megremeg a születés és a halál 
közelében is. Így ábrázolták a régiek a 

pásztorokat a jászol előtt, megilletődve, a 
kucsmájukat a kezükben tartva állnak és 
szólni sem tudnak. Így döbbent meg Péter 
a nagy halfogás után, így álmélkodtak 
Jézus hallgatói a Hegyi Beszéd után. 
Talán ez a megrendültség hiányzik 
legjobban ünnepeinkből. Örülünk, 
nevetünk, vagy aggódunk, szervezünk, 
sietünk és késünk, de mindig valamit 
csinálunk, aktívkodunk. Ha pihenünk, 
a z t is a sok teendő árnyékában 

tesszük. Tele jó szándékkal, tele 
szeretettel, aggódva, készülve, 
de valahogy mégsem lesz 
ünnep az ünnep, mert ez 
a megrendültség hiányzik. 
Persze ezt nem lehet előidézni, 

ezt nem lehet eljátszani sem. 
Mert megrendülni csak a nagy, a 

szent, a különleges közelében lehet, 
szemtől szembe vele. Azt kívánom 

mindenkinek, hogy akár csak egyetlen 
pillanatra is, de ez a karácsony se múljon 
el megrendültség nélkül, mindenki élje 
át a Különlegessel való találkozást! 

Ócsai Zoltán

János így válaszolt nekik: „Én vízzel keresztelek. De közöttetek áll az, akit ti 
nem ismertek, aki utánam jön, és akinek saruja szíját megoldani sem vagyok 

méltó.” Jn 1, 26-27
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A Kék Elefánt 
Evangélikus Óvoda 
hírei

Ez év szeptemberétől új vezetője van óvodánknak Horváth 
Henriette Krisztina személyében, a korábbi óvodavezető,   
Kiss-Tóth Zsuzsanna helyettes vezetőként 
dolgozik továbbra is az óvodában. 

Az újonnan kinevezett óvodavezető több alkalommal 
bemutatkozott már a gyülekezetben, az újság hasábjain 
is olvashatnak róla 
most néhány személyes 
bemutatkozó sort a testvérek. 

„Anyai ágon felvidéki 
evangélikus családból 
származom. A második 
világháború, a kitelepítés 
borzalmai közepette nekik 
az evangélikus közösséghez 
tartozás, a hit jelentette a 
megtartó erőt. Nagyszüleim 
örökségeként lettem evangélikus, 
keresztelőm a Dischka 
Győző utcai templomban 
volt 1971-ben. Később itt is 
konfirmáltam 1984-ben, majd 
az ifi alkalmaira jártam főiskolás 
éveim alatt. Szüleimmel 
Komlón éltem, ahol édesanyám 
a gyülekezet aktív tagja.  

Jelenleg Siklóson élek 
férjemmel és három 
lányunkkal. A legnagyobb gyermekem már felnőtt, 
református iskolában tanít, miközben végzős hallgató a 
PTE fizika szakán. Középső lányom kiválóan hegedül, 
több alkalommal szolgát már a gyülekezet alkalmain is. 

Az óvoda vezetését hosszas gondolkodás és imádkozás után 
vállaltam el, úgy érzem, helyesen döntöttem. Az eltelt 4 hónap 
alatt sok öröm ért a közösség tagjaival megélt mindennapokban 
és ünnepekben is. Isten áldását kérem az óvoda és a 
gyülekezet életére és áldott ünnepeket kívánok szeretettel!” 

Az óvoda életének főbb eseményei 2018. szeptember és 

december között:

Szeptemberben a nevelési évet közös istentisztelettel kezdtük, 
melyet Hajduch-Szmola Patrik tartott a gyerekeknek. 
Lelkipásztorunk minden hónap második csütörtökén látogatja 
meg a csoportokat, a felnőtteknek a hónap első szerdáján tart 
áhítatot. A Bibliával szeptembertől az óvodai tevékenységekbe 
szervesen illeszkedő játékos foglalkozásokon ismerkednek 
a gyerekek, ez mindenkit érint.  Örömmel vettünk részt a 
kápolnában rendezett kiállítás megnyitóján óvodásainkkal, 
a Baldauf Gusztáv Szeretetotthon lakóival és munkatársaival 
együtt. Az adventi időszakban 12 gyermekkel látogattuk meg 
Pogányban az időseket. Nagyon kedves műsorral készültek 
a gyerekek, meghitt pillanatokat élhettünk át. Csodálatos, 

saját készítésű ajándékokkal 
lepték meg a gyerekeket. 

Óvodai szintű rendezvényeink 
voltak szeptemberben a  
Népmese Napja a pedagógusok 
fergeteges előadásával, 
októberben az Állatok 
Világnapja, ebből az alkalomból 
kutyás bemutató és lovaglási 
lehetőség színesítette a 
programot.

Novemberben a Márton napot a 
csoportok műsorával, kiemelten 
a német nemzetiségi csoport 
előadásával ünnepeltük az 
óvoda udvarán. Ezt lámpás 
felvonulás és falatozás követte.
Ebben a hónapban a Kék Elefánt 
egészséghét zajlott számos 
érdekes programmal.

Decemberben a Mikulás látogatása, az adventi készülődés 
határozta meg az ünnepi hangulatot. December 20-án ismét 
közös karácsonyváró istentiszteleten leszünk együtt az óvodában, 
ezzel zárul az esztendő.

Hálás szívvel köszönjük a gyülekezet és a Luther Rózsa 
Alapítvány támogatását, amelyből elsősorban a hitéleti nevelés 
eszközeinek bővítését tudtuk megvalósítani!

Horváth Henriette Krisztina
óvodavezető

Szlovén vendégeink voltak

December 1-én, szombaton két busszal érkezett Pécsre a Szlovéniai Evangélikus Egyház női köreiből álló csoport. A több gyülekezet 
összefogásával szervezett kirándulásra minden évben sor kerül, ahogyan az egyik gyülekezet lelkésze elmondta: ez az egyik 
legkiemeltebb alkalom a gyülekezetek életében. Ezt bizonyítja az, hogy 110 testvérünket láttuk vendégül, akik a kirándulásaik 
alkalmával először mindig a város evangélikus templomát keresik fel. Idén Pécs volt az úticéljuk, a sokórás buszút után először 
templomunkba tértek be, ahol a gyülekezet és Pécs városának történelméről beszéltünk nekik. Nagy, de egyszerre nemes faladat 
volt ennyi emberre szeretetvendégséget szervezni. Ezúton is hálásan köszönjük azoknak a testvéreknek, akik rááldozták a szombat 
délelőttjüket, hogy előkészítsük a szeretetvendégséget. Ugyanígy köszönettel tartozunk azoknak, akik süteményeikkel járultak hozzá 
a megvendégelésükhöz. Gyülekezetünkkel való megismerkedésük után ellátogattak az ókeresztény sírkamrákba, valamint szabadon 
választhattak a belvárosi látnivalók közül. 

Hajduch-Szmola Patrik
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Életem Istennel

Megfogan és megszületik az Isten. Hogyan menjük emberek közé vele? És akkor eszembe jut a hordozókendő. És Istent hordozva 
emberekkel találkozom. Ha kikandikál a lába a kendőből, amit magamra kötöttem, akkor látják, hogy velem van. Megszólítanak, 
kérdezősködnek. Milyen hordozni őt? Nem nehéz-e nekünk így járni? Ekkor elmesélhetem, hogy több lett a csend az életemben, 
hogy egyre jobbnak és ügyesebbnek érzem magam, hogy jó csak úgy néha rátenni a kezem, megérinteni, érezni a lélegzetét. Aki 
ismert régebben, elmondja, hogy mennyit változtam. Hogy ragyogok mostanában, hogy jó ránk nézni. És bizony az is megesik, 
hogy elkérik ezt a gyermekistent, hogy nekik is jó legyen.
          Fogom a kezét, amikor sétálunk. Milyen nagy már!
- Gyere, nézd! - minden úton van valami látnivaló. 
Magamhoz húzom, átölelem, megmutatom, milyen szépséget látni. Melléülök a fűbe, átölelem, átölel. Arcomhoz ér finom kis arca. 
Együtt nézzük a csodákat. Katicabogarat a fűben, mohát a fatörzsön. Csak nézzük a világ csodáit. 
Már nagyobbacska, és most már ő mutatja, mit talált. 
- Gyere, nézd, milyen szépséget láttam! 
- Gyere ismerd meg a barátaimat! 
- Szeresd őket, hiszen én is szeretem őket! 
Szeretem őket, hiszen az én Istengyermekem barátai. 
- Gyere, beszélgess velem! - kér. - Elmesélem, mit csináltam ma, és te is meséld el a napod! 
Így ülünk halkan beszélgetve egy forró tea mellett a konyhában. Néha összemosolygunk fáradtan, örömmel. 
          Reggelizünk. Pirítóst lekvárral, teát, sajtot, mézet. 
- Ma nehéz napom lesz - mondom. Elintéznivalók, orvos. Dolgozni is kell, vásárolni is kell. Későn jövök. 
- Veled mehetek? Nem lenne jó itthon egyedül. 
- Hát, gyere, ha van kedved. 
Egész nap jön mellettem. Nem panaszkodik, ha lassan megyek, és akkor sem, ha gyorsan. Hallgat, ha kell, beszél, ha kell. 
Észrevétlenül túlesünk mindenen. 
          A nap végén újra otthon. Tea, beszélgetés, csend. 
          És így megy ez vele minden nap. 

Janszkyné Kőszeghy Ildikó

PERSZE

A Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium 2018. 
szeptemberében kezdte meg működését 21 hallgatóval. 
Fenntartója a Magyarországi Evangélikus Egyház. Működéséhez 
Magyarország Kormányától költségvetési támogatást kap. 

Tagjai között a Pécsi Tudományegyetemen tanuló főként roma/
cigány hallgatók vannak, akik egyetemi előrehaladásukhoz 
sokrétű támogatást kapnak. Sikeres felvételi esetén biztos 
kollégiumi elhelyezést, havi ösztöndíjat, munkájukat segítő 
egyetemi tutorokat, eredményes előrehaladást biztosító speciális 
szakmai programokat, nyelvi képzést, kortárs mentorokat, 
támogató közösséget biztosítunk számukra. Szakkollégiumunk 
azonban nem csak roma/cigány fiatalokat vár tagjai közé. 
Eséllyel pályázhat hozzánk minden, Pécsett és a dél-dunántúli 
régióban tanuló egyetemi hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 
hátrányos helyzetű diák, aki érdeklődik a cigányságot érintő 
társadalmi kérdések iránt, s nem áll messze tőle a keresztény 
értékrend sem. A szakkollégiumi nevelés ökumenikus 
szemléletű. A szakkollégium az önkormányzatiság elvére és a 
szakkollégisták öntevékenységére épül.

A szakkollégium együtt lakó közösség. A hallgatók elhelyezése 
a Pécsi Márton Áron Kollégium és Szakkollégiumban történik. 
A szakmai programok jelentős része PTE BTK NTI Romológia 
és Nevelésszociológia Tanszéken zajlik. A szakmai team 
tagjai között egyetemi oktató, pedagógus, szociális munkás, 
evangélikus lelkész és pszichológus is található. 

A szakkollégium célja olyan értelmiségi fiatalok nevelése, 

akik felelősséget vállalnak és hatékonyan tesznek a cigányság 
felemelkedéséért, a cigány-magyar együttélésért. Ennek 
érdekében intézményünk hallgatóit saját szakterületükön 
kimagasló teljesítményhez segíti, tehetséggondozó és szükség 
esetén hátránykompenzáló tevékenységet végez. Közösségünk 
olyan szellemi és közösségi műhely létrehozására törekszik, 
ahol a szaktudás, az identitás és az önismeret fejlesztésén túl, 
a társadalmi felelősségvállalás konkrét tevékenységekben 
is megnyilvánul, valamint a magyar társadalom számára a 
cigányság integrációjának keresztény szellemiségű alternatíváját 
kínálja fel. 

Intézményünk elkötelezett a társadalmi igazságosság és a 
társadalmi szolidaritás építése mellett. Egyik legfontosabb 
preferált értékünk a szolidaritás. A Szakkollégium egész 
tevékenységrendszerével azt igyekszik képviselni, hogy a 
hallgatók felelősséggel tartoznak egymásért, a mentorok és 
tutorok a patronált diákokért; a kollégisták azért a szegény 
közösségért, amelyből maguk is érkeztek. 

Legalább ilyen fontos érték számunkra a szabadság, az emberi 
méltóság védelme, az egyén önmegvalósításhoz való joga, 
érdekeinek a demokratikus érdekérvényesítés fórumain 
keresztül való érvényesítése. Továbbá az otthonról hozott 
kulturális értékek megbecsülése, a más társadalmi közösségek 
(vallási, etnikai, osztálybéli stb.) értékeivel való megismerkedés, 
elfogadás.  

Békési Andrea
intézményvezető
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Akik melletted ülnek 
Gyülekezeti arcképcsarnok - Légrádi Tamás és családja

2018 a családok éve kapcsán gondoltam a négy gyermeket nevelő 
Légrádi házaspárra. Marcsival és Tamással beszélgetünk a gyülekezeti 
teremben, időnként valamelyik gyermek is csatlakozik hozzánk.

Tamás a gyülekezetben nőtt fel. Marcsi, te már felnőttként kerültél 
Pécsre? 

Igen, Hartán nőttem fel, egy Bács-Kiskun megyei, szinte teljesen 
evangélikus sváb községben, sokáig azt is hittem, hogy Magyarországon 
máshol is ilyenek a felekezeti arányok. Az Egészségügyi Főiskolára jöttem 
Pécsre. Mindketten ott végeztünk diplomás ápolóként, kapcsolódik a 
beszélgetésbe Tamás, aki innen átveszi a szót. 

Onnan az ismeretségetek? 

Nem egészen, látásból már ismertük egymást. 2003-ban Juhász 
Eszter - a Baldauf otthon munkatársa, majd vezetője - aki Marcsi 
évfolyamtársa volt - Ő hívta, küldte Marcsit az IFI-be. Akkor, ott 
kezdődött és alakulgatott a kapcsolatunk. Az esküvőnk 2006-ban volt, 
Kopf András lelkész szolgálatával.  A Dischka mellett aktív tagjai vagyunk 
a Nagycsaládos Egyesületnek, emellett 3 éve a „Házas Hétvége” 
közösség, lelkiség formálja házasságunkat, mindennapjainkat. 

Jó, hogy ennyi mindenre jut időtök munka mellett. Marcsi a Szent 
Piroska Házi Segítségnyújtó Szolgálat vezetője, Tamás egy, az egész 
megyében működő hospice beteglátogató intézmény koordinátora. A 
gyerekekről kérdezősködöm, Tamástól kapom a választ. 

Gyermekeink egymás után születtek, öt éven belül a három nagy, 
kicsivel később a negyedik. Csabi lassan 12, Blanka 10, Nóra 8, Barnus 5 
éves lesz. A Szent Margit iskolába és óvodába járnak. 

Marcsi, te a gyülekezeti gyerekmunkában veszel részt? 

Igen, amikor GYES-en voltam, Hilda nénivel és Tillai Zsófival együtt 
vezettük 5 éven át a „baba-mama” kört, kedves emlék. A vasárnapi 
gyerekfoglalkozást, Müller Gyöngyi néniéktől vették át az anyukák, 
dr. Victor Andrea irányításával, ebben a szolgálatban lassan 10 éve 
tevékenykedem, és a családi istentiszteletek háttérszervezője vagyok. 

Tamás, te vasárnaponként az irodai munkában tevékenykedsz, és 
presbiter vagy.

Igen, három ciklust érintően, nyolcadik éve látom el ezeket a 

feladatokat. 

És énekkari tag is vagy. 

A Gospel egyik alapító tagja voltam, de a harmadik gyermekünk 
születése után idő hiányában elmaradoztam és fokozatosan a 
gyülekezeti nagykórusba igazoltam át. A zenét próbáljuk becsempészni 
mindennapjainkba, a gyerekekkel otthon minden este gyertyát 
gyújtunk, közösen énekelünk, imádkozunk, ők is tanulnak már zenélni, 
szívesen játszanak a hangszerükön is, fuvolán és zongorám, én ritkán 
kísérem őket klarinéton. Tavaly a Nagycsaládos egyesület két nagy 
rendezvényén a családunk zenekarként - kórusként is debütált. Nagy 
élmény volt.

Ádventben járunk, érdekel, hogy nálatok hogyan zajlik a karácsonyi 
készülődés, milyen az ünnep? 

Marcsi: mi az utolsó iskolanapon elutazunk pár napra, így hangolódunk 
az ünnepre. Idén Igalba megyünk. Onnan 23-án jövünk haza, este 
együtt díszítjük fel a fát. Sütésre nincs gondom, Bagoly Lenke, Tamás 
nagynénikéje 2 féle sütit készít nekünk karácsonyra. Ezen az éjjelen 
mindannyian a nappaliban alszunk, matracokon, a földön. Ezt Barnus 
nagy örömmel újságolja - ő már nagyon várja. Nálunk az angyalok az 
ajándékokat 24-én hajnalban hozzák. Ez a békesség megmaradásáért 
alakult így, a gyerekek egész nap izgatottak voltak, estig nem akartuk 
váratni őket. Így reggel, pizsamában máris játszásba kezdhetnek a 
gyerekek, és a nap további programja is nyugalomban valósul meg. A 
fogadott nagyink, Ilona eljön hozzánk. 

Tamás folytatja: délután kimegyünk a temetőbe Éva mama sírjához 
(fiatalon elhunyt Légrádi Györgyné, Bagoly Éva), ahol együtt énekelünk, 

imádkozunk. Az adventi koszorúnkat elhelyezzük a sírnál. Onnan a 
templomba, a szentesti istentiszteletre visz utunk. Este a karácsonyfánál 
már ajándékozás nélkül, egyházi dalokkal ünnepeljük Jézus születését. 
25-én, az istentisztelet után Gyuri papához (Légrádi György) megyünk 
ebédelni, nővérem, Judit családjával, a 8 unokával már 3 asztalt ülünk 
körbe. Délután a gyerekekkel közösen moziba megyünk - ez egy új 
tradíció. Utána apunál az ő testvéreivel és családtagjaikkal találkozunk. 
Majd indulunk Hartára Marcsi szüleihez. 

Marcsi: az én családomnál hasonlóképpen zajlik az ünneplés, 25-én 
este anyuék angyalkái érkeznek, karácsony másnapján ide jön öcsém 

a családjával. Délután lemegyünk a Dunára, kicsit levegőztetjük - 
futtatjuk a gyerekeket, majd a nagyszüleim sírjához megyünk. Este, 
vagy 27-én reggel indulunk vissza Pécsre, mert a két ünnep között mi 
dolgozunk. Eddig Hartán maradnak a gyerekek „nyaralni”, de lehet, 
hogy idéntől már másképpen alakul, a gyerekek programjai és a 
nagyszülők betegségei miatt.

Jó mozgalmas az ünnepetek. 

Tamás: igen, bár a család még nem is olyan nagy, majd ha a 8 gyerek 
is családot alapít! Akkor mi is lehet, hogy tornacsarnokot bérlünk az 
ünnepekre!

Legyen áldott az ünnepetek!                         

Márfiné Angyal Edit

Volt egyszer egy... kiállításmegnyitó

2018. október 25-én különleges kiállításmegnyitó volt gyülekezetünkben. A megnyitón találkoztak a Baldauf Gusztáv Evangélikus 
Szeretetotthon lakói, köztük azok az idős emberek, akiknek az alkotásait a kiállítás bemutatja: Papp Tiborné (kézimunkák, hímzés 
és csipke), Buchert Ádámné (csuhé bábok), Fehér Árpádné (keresztszemes hímzések), Dr. Pandur József (krétarajzok), és a 
gyülekezet fenntartásában lévő Kék Elefánt Óvodába járó gyermekek és szüleik. 

A Jézust áldja énekünk kezdetű ének után a kiállítást Ócsai Zoltán, a Pécsi Evagélikus Egyházközség lelkésze nyitotta meg. Rövid 
áhítatában a 77. zsoltár 12-13. verse alapján az emlékezés fontosságáról, a múlt és a jövő kapcsolatáról beszélt. Beke Tamásné, 
a Bauldauf otthon mentálhigénés munkatársa elmondta, hogy a kiállítás ötlete onnan jött, hogy az otthon lakói és munkatársai 
szerették volna megköszönni a gyülekezet nyújtotta segítségeket, valamint az ovisok és az idősek közötti nagyszülő-unoka kapcsolat 
fontosságát hangsúlyozta. Ezt megerősítve Buchert Ádámné, Marika néni mesét mondott a gyerekeknek. Horváth Henriette, a Kék 
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Erzsi néni és a mozsgói Győri család
Nagy örömmel figyeljük, ahogyan templomunkban egyre kevesebb a férőhely vasárnaponként, a később érkezők alkalmanként 
nehezen találnak maguknak helyet. Valóban jóleső érzés, ahogyan megtöltjük a templomunkat – gyülekezetnek és lelkésznek 
egyaránt. Aztán jön az, amit a testvérek már nem látnak: a pécsi istentisztelet után, a kulisszák mögött (értsd: sekrestye) gondosan 
összeszedjük minden könyvünket, összehajtogatjuk a luther-kabátot, és minden vasárnap szórványba indulunk. A legtöbb esetben 
igen éles a kontraszt, legalábbis az istentiszteleti létszámot illetően. 

Szigetvár hozzám tartozik, minden hónap harmadik vasárnapján tartunk istentiszteletet abban a szórványban. Ez az istentisztelet 
nagyon különleges. A szigetvári evangélikus istentisztelet Erzsi néni nappalijában van – talán ez keveseknek adatik meg. 

Megérkezem, leparkolok, majd besétálok a nappaliba, ahol Erzsi néni egyedül vár engem, előtte nyitott énekeskönyv (bejelölve a 
kedvenc énekei), meggyújtott gyertya, kis borítékban kikészítve a perselypénz. Vár engem. Ugyanúgy kezdődik az istentisztelet, 
mint Pécsett: ugyanúgy felveszem a luther-kabátot, elmondom a szolgálat előtti sekrestye-imádságot, majd leülök az asztalhoz, ami 
egyben oltár is. Erzsi nénin kívül még egy mozsgói család szokott érkezni, velük együtt már 4-en is szoktunk lenni, de előfordul, 
hogy egyedül Erzsi néninek tartok istentiszteletet. Nincs harang, nincs orgona, még harmónium sem. Éneklünk, ahogy tudunk. 
Ugyanúgy Atya, Fiú, Szentlélek, ugyanúgy zsoltár, ugyanúgy liturgia. És lelkesítő igehirdetés.

Azok számára, akik nagy létszámú istentiszteletre járnak, nehéz elképzelni, hogy milyen csodákat lehet átélni egy nappaliban. A 
nappali templommá változik. Erzsi néniék gyülekezetté változnak. És nekik legalább annyit ad egy ilyen istentisztelet, mint nekem. 
Ha néha többen vagyunk, körbe tudjuk ülni az asztalt, és ha ilyenkor úrvacsorázunk, akkor a valódi krisztusi asztalközösséget 
élhetjük át. 

Manapság, amikor mindent gazdaságossági szempontból vizsgálunk, grafikonokat készítünk és elemzünk, észszerűtlennek tűnik 
egy ilyen helyzetet fenntartani. De Jézus sohasem grafikonok alapján ment ide vagy oda. Ahol küldetése volt, oda ment. Én pedig 
a legnagyobb örömmel utazom 70 km-t azért, hogy valakit vigasztaljak, valakinek prédikáljak. Mert várnak engem, várják Isten 
szolgáját és az üzenetet, amit hoz magával. 

A végén még beszélgetünk kicsit, majd kigombolom a luther-kabátomat, csendesen elmondom a szolgálat utáni imádságot, 
elbúcsúzom, beülök az autóba, és hazajövök. Bőven van időm az autóban azon gondolkodni, hogy mennyire hálás vagyok az apró 
istentiszteletekért is. Örülök, hogy átélhetem a jézusi szó valóságát: „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott 
vagyok köztük.” (Mt 18,20) Az ilyen istentiszteletek nélkül szegényebb lennék. 

Hajduch-Szmola Patrik 

„Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én 
nevemben, ott vagyok köztük.” (Mt 18,20)

A vasasi templomlépcső felújítása

A vasasi gyülekezetünk azon kevés szórványaink közé 
tartozik, akiknek van saját templomuk. Ez nagy öröm 

a vasasi gyülekezetnek, ugyanakkor feladatokkal is jár. Az 
apró közösség erőn felül vállal anyagi terhet azért, hogy a kis 
templom méltó legyen arra, hogy Isten házának hívjuk. 

Sajnos nagyon nehéz forrást találni a templomban időről 
időre jelentkező problémák megoldására, de nagyon 

hálásak vagyunk, hiszen mindig akadnak segítőkész emberek. 
A vasasi gyülekezetbe nagyon kevesen járnak, de példamutató 
közösségről van szó, hiszen saját maguknak szerveznek gyűjtést, 
ha nem tudnak kigazdálkodni egy felújítást. 

A tavalyi évben a településen a vasasi templom 
rendbehozatalára gyűjtött pénzt a gyülekezet a helyi 

patikában. Az itt felajánlott összeghez még több támogatás 
érkezett. Huba Csaba képviselő, illetve a somogyi baptista 

gyülekezet is adakozott. Ezekért a közösség nagyon hálás. 
Saját felajánlásaikat is hozzátéve kezdődhetett meg a templom 
lépcsőjének felújítása. Mivel a templomnak ezzel a részével 
találkoznak először a betérők, illetve a vasasiak is ezt látják, 
amikor elhaladnak a templom előtt, ezért a közösség a lépcső 
helyreállítását tűzte ki célul. A munka lassan haladt, és első 
körben a lépcső felújítása készült el, de szükségessé vált pár 
kiegészítő munka elvégzése is. A lépcső mellett a szintén rossz 
állapotban lévő oromfalak és a kerítés renoválása, újjáépítése 
éppen ezidőben zajlik.

Ha elkészül a lépcsővel együtt az új kerítésünk is, hálaadó 
istentiszteletet szeretnénk tartani, melynek keretében, 

és reményeink szerint a támogatók jelenlétében köszönjük 
meg Istennek a felújítást. Februárban a somogyi baptista 
gyülekezetbe látogatunk azért, hogy személyesen is meg tudjuk 
köszönni a gyülekezet felajánlását. 

Hajduch-Szmola Patrik

Elefánt Óvoda vezetője megköszönte a meghívást és elmondta, hogy az ovi négy csoportja, a Madárka, a Maci, a Süni és a Mókuska 
csoport milyen boldogan készítette a kiállításra kerülő őszi hangulatú kis alkotásokat. Majd az október 7-i terményvásár bevételét 
adta át Ócsai Zoltán a szeretetotthonnak és az óvodának.  Az Itt az este kezdetű éneket énekeltük együtt kánonban a megnyitó 
zárásaként. 

Janszkyné Kőszeghy Ildikó

Szórványok



Kedves Gyülekezet!
 
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik a Luther Rózsa Alapítvány célkitűzéseit 2018. évben is támogatták adományaikkal.

Az Alapítvány célja szerint a Kuratórium igyekezett a befolyt adományokat úgy elosztani, hogy a gyülekezet minden korosztálya érezze 
a támogatást. Húsvétkor és karácsonykor segítettük a rászoruló családok ünnepi készülődését vásárlási utalványokkal. Támogattuk 
a gyermekkarácsonyt és a gyermektábor megrendezését. Gyülekezetünk 150 éves jubileumi ünnepségének megrendezését is 
támogattuk.

Folyamatosan támogatjuk kórusunk utazásait, hogy el tudjanak utazni a koncertek helyszínére. 

Könyvvásárlással segítjük evangélikus óvodánkban a gyermekek hitéletét alapozó tevékenységet. Az adományokból a továbbiakban 
is szeretnénk támogatni a gyülekezeti életet.

2006-ban a Gyülekezet megbízta a Luther Rózsa Alapítványt, hogy gyűjtse és kezelje orgonánk felújítására befizetett céladományokat. 
Az összeg jelenleg 5,3 millió forint. Tavasszal pályázatot adtam be az Emberi Erőforrás Minisztériumához és elnyertem 5 millió forint 
támogatást az orgona felújítására. Így örömmel mondhatom, hogy hosszú évek várakozása után együtt van 10,3 millió forintunk a 
bankszámlán.               

Szeretném a gyülekezetnek röviden elmondani, hogy a támogatás elnyerése mögött másfél éves küzdelmem van, egy sokszor 
reménytelennek tűnő „harc”, amelyet a pályázat előírásainak megfelelő dokumentumok megszerzése, majd a szerződés megkötése 
jelentett. A sok-sok buktatót tartalmazó „aprómunkához”, amelyet a presbitérium 2017. októberi megbízásából végeztem, bátorítást 
és erőt adott, amikor egy gyülekezeti tagunk azt mondta: „Márta, hatalmas feladatot kaptál az Úrtól, nem adhatod fel!” és mentem 
tovább az utamon. Elérkezett 2018. december 2. Ádvent első vasárnapja, este megszólalt a telefonom: „Kedves Márta, holnap reggel 
felvonulunk és elkezdjük az orgona felújítását” -mondta az Aeris Orgona Kft. cég ügyvezetője. Ettől csodálatosabb, örömtelibb ádventi 
ajándékot elképzelni nem lehet, minden fáradtságomat elfelejtettem.
Hálásan köszönöm az Úrnak! 

A Kuratórium hálás szívvel mond köszönetet az eddigi adományokért és számítunk segítségükre a továbbiakban is.
Alapítványi célokra várjuk befizetéseiket a gyülekezeti irodában, vagy bankszámláinkon:

K&H Bank  10200012-24074393-00000000 alapítványi számla
K&H Bank  10402427-00007236-00000008 orgona számla

Heinemann Rausch Márta 
Luther Rózsa Alapítvány Kuratóriumi elnöke

Az ÚTKÖZBEN EGYESÜLET tevékenységéről
Az egyesület 2014-ben alakult civil szervezetként. 
Feladatai:

• a pályázati források felkutatása, elérése,
• önkéntes tevékenység szervezése, 
• közhasznú egyesületként (jogosult a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásának gyűjtésére) a következő célok elérése:

• a Pécsi Evangélikus Egyházközség támogatása a rászorulók segítésében,
• az aktív gyülekezeti élet fenntartásának és fejlesztésének,
• a Kék Elefánt Evangélikus Óvoda (amelynek a gyülekezet a fenntartója) működésének támogatása. 

Miért van erre szükség?
A mai világban a normatív támogatások nem növekednek, jó esetben változatlan szinten maradnak, ezért minden közösségnek 
saját érdeke, hogy egyéb elérhető forrásokat tudjon bevonni céljai elérése érdekében. Ennek egyik lehetséges eszköze az egyesület 
(civil szervezet), amely részben pályázatokkal, részben közhasznú jogállás útján tudja ezt biztosítani. Különösen fontos ez most, 
amikor a gyülekezet immár fenntartója az óvodának.

Mit ért el eddig ezen a területen az Útközben Egyesület?
Gyülekezeti alkalmaink megvalósításába az egyesület is bekapcsolódott önkéntes munkával.
- 2015: a templom mögötti játszótér felújítása.
- 2016: projektor beszerzése.
- Részt vettünk a gyülekezeti sportnap, a retro ifis találkozó, gyerektáborok, ádventi családi délután, gyerekkarácsony 
szervezésében. 
- 2017-ben az egyesület segített megszervezni a Szabadegyetem, ill. a Balikó 100 programjait, és teremtette elő annak anyagi 
fedezetét (plakátok, szórólapok, étkezések).
- 2018-ban támogattuk és segítettük a gyülekezet 150 éves fennállásának méltó megünneplését, az ezzel kapcsolatos programok 
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Lelkészek elérhetősége:
Ócsai Zoltán 20/824-62-50    
ocsaizo@gmail.com
Hajduch-Szmola Patrik  20/620-28-20    
hajduchpatrik@gmail.com
Kovács Barbara 20/218-65-04
kovacs.barbara.luca@gmail.com

Iroda: 
Németh Réka  20/824-52-74 
Hivatali órák  minden hétköznap 14.00-17.00

Gyülekezetünk számlaszáma:
Szigetvári Takarékszövetkezet
50800111-11188568-00000000
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lebonyolítását, gyülekezeti pólók beszerzését.
- A gyülekezet közkedvelt időszakos újságja, a Felüljáró megjelenését az egyesület is támogatta a nyomdai költségek jelentős 
részének vállalásával.
- Az Útközben Egyesület a megalakulás óta eltelt négy év alatt az említett tevékenységek révén mintegy 1.8 millió forinttal 
támogatta a Pécsi Evangélikus Egyházközség gyülekezetét.

Miért fontos az 1%-os felajánlás?
A sikeres pályázatok és a gyülekezet tagjainak áldozatos munkája mellett az egyesület közhasznú civil szervezetként jogosult 
a befizetett adó 1%-ának gyűjtésére céljai megvalósítása érdekében. Minden befizetett adóforint szerény, de mégis nagyon 
fontos része a költségvetésnek, közvetlenül szolgálja a gyülekezet működését, gyarapítását, építését, legyen szó a gyülekezeti 
alkalmakról, az ezeknek teret adó helyszínek fenntartásáról, az óvoda tevékenységének segítéséről vagy a hétköznapi 
működésről.
Az Útközben Egyesület közhasznú civil szervezetként a 2018. évtől jogosult a befizetett adó 1%-ának gyűjtésére céljai 
megvalósításának érdekében. Eddig összesen: 57 184 Ft érkezett az adó 1%-ának felajánlása révén a 2017. évre vonatkozóan.
Köszönjük a beérkezett felajánlásokat!

Az egyesület köszöni, és továbbra is várja az 1%-os felajánlásokat, valamint köszönettel fogadja az adományokat is.

Honlap: https://sites.google.com/view/utkozben-egyesulet
email: utkozben.egyesulet@gmail.com
Adószám: 18596863–1–02
Budapest Bank: 10102440-57251900-01004000

Ünnepi istentiszteli rend*
December 24. szenteste

 16.00 Pécs – Ócsai Zoltán

 18.00 Pogány – Hajduch-Szmola Patrik

 18.00 Pécs-Vasas – Ócsai Zoltán

December 25. karácsony 1. napja

 9.00 Pécs – Hajduch-Szmola Patrik

 9.00 Pogány – Ócsai Zoltán

 10.00 Baldauf – Ócsai Zoltán

 11.00 Komló – Ócsai Zoltán

 11.00 Pécs-Vasas – Hajduch-Szmola Patrik

 18.00 Pécs – Ócsai Zoltán

December 26. karácsony 2. napja

 9.00 Pécs – Kovács Barbara

December 30. karácsony utáni vasárnap

 9.00 Pécs – Ócsai Zoltán

 9.00 Pogány – Hajduch-Szmola Patrik

 10.00 Baldauf – Hajduch-Szmola Patrik

 11.00 Komló – Ócsai Zoltán

 18.00 Pécs – Hajduch-Szmola Patrik

December 31. Óév 

 18.00 Pécs – Ócsai Zoltán

Január 1. Újév

 9.00 Pécs – Hajduch-Szmola Patrik

 10.00 Baldauf – Ócsai Zoltán

 11.00 Komló – Hajduch-Szmola Patrik

Január 6. Vízkereszt

 9.00 Pécs – Hajduch-Szmola Patrik

 10.30 Pécs-családi – Ócsai Zoltán

 9.00 Pogány – Ócsai Zoltán

 9.50 Baldauf – Ócsai Zoltán

 18.00 Pécs – Hajduch-Szmola Patrik
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A Pécsi Evangélikus Egyházközség időszaki lapja - 7621 Pécs, Dischka Győző u. 4-6. 72/516-331; 20/824-52-74 pecs@lutheran.hu

Gyülekezeti Kórusunk adventi 

koncertjei 
Az idei adventre két „külső” meghívást is kaptunk. 

Legutóbb két éve énekeltünk Kaposvárott, az ottani 
Evangélikus Gyülekezet meghívásának eleget téve. A 
kaposváriak az idén sem szerettek volna „egyedül” ünnepelni, 
így a békéscsabai kórussal együtt ismét meghívtak minket is. 
Mint eddig, most is nagy örömmel mentünk, hisz már nemcsak 
a régi kóruskapcsolat köt össze minket, hanem rokoni szálak is, 
hisz a kaposvári kórusvezető Vönöczky Gábor testvére, András 
immár másfél éve lelkes kórustagunk. 

A kaposvári evangélikus templomban egybegyűlteket Pongrácz 
Máté lelkész úr és Vönöczky Gábor adventi gondolatokkal 
köszöntötte. Mindhárom kórus tudása, szeretete legjavát 
adta bele az éneklésbe. Nagy élményt jelentett a néhány 
hete felszentelt új kaposvári orgonát hallani, Alföldi Csaba 
békéscsabai és Kardos Kálmán kaposvári orgonaművészek 
előadásában. A hangverseny zárásaként a három kórus együtt 
énekelte a  soha aktualitását nem vesztő, szerte a világon ismert 
Hűséged végtelen c. kórusművet.

A koncert után a Kaposvári Gyülekezet csodálatos 
vendéglátásának lehettünk részesei. Köszönjük nekik ezt a 
szép adventi estét, s szeretettel várjuk a kaposvári kórust jövőre 
Pécsre.

Továbbá hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy itt is 
megköszönjem kórusunk nevében a Luther Rózsa Alapítvány 
immár szokásos éves támogatását, amely nélkül komoly 
nehézségbe ütközött volna az útiköltség előteremtése.

Bővebben a következő linken olvashatnak a kaposvári 
koncertről: https://kaposvar.lutheran.hu/?p=4739#more-4739

Az idén rendhagyó módon nem templomunkban tartottuk 
hagyományos gyülekezeti adventi zenés esténket, mivel 
meghívást kaptunk a Pécsi Egyházmegye Pécsi Advent 
rendezvényére. 

Bár tudtuk, hogy a késő esti időpont, a helyszín nehezebb 
megközelíthetősége néhány kedves gyülekezeti tagunk 
számára nehézséget jelenthet, mégis úgy gondoltuk, hogy 
erre a megtisztelő felkérésre nem szabad nemet mondani. 
Az ilyen, „házon kívüli” megmutatkozás jó alkalom arra, 
hogy a keresztények/keresztyének egységét ne csak a januári 
imahéten, hanem ily módon is erősítsük, s bepillantást 
nyerjenek egyházunk életébe olyanok is, akik a „Dischkába” 
nem jönnek el. 

A koncert elején a Püspökség részéről Dr. Nyúl Viktor 
atya köszöntötte kórusunkat, és a közönséget, majd 
átadta a szót a mi lelkészünknek, Ócsai Zoltánnak, aki 
értékes gondolatokkal vezette be az egyes műsorszámokat. 
 
Advent egyik főéneke a Jöjj népek Megváltója, amelyet Luther 
Márton a negyedik századi Szt. Ambrus himnusza nyomán írt. 
Műsorunkat ez alkalommal mi is az idei Pécsi Advent minden 
koncertjén elhangzó ősi adventi himnusszal indítottuk. 
Három korálfeldolgozás után Briegel Stimmet hosianna an 
című adventi kantátája csendült fel a kórus előadásában. 

„Legyetek készen, tárjátok szélesre az ajtót, kaput, diadalívet. 
Hozsanna, hozsánna a Dávid fiának!”

Monteverdi g-moll miséjének Benedictus-tétele után az In 
dulci jubilo kezdetű  karácsonyi népének D. Buxtehude-féle 
feldolgozását énekeltük 2 furulya, cselló és orgona continuo 

kíséretében.

A mottóban szereplő igevers Ócsai Zoltán lelkész úr adventi 
gondolatainak vezérfonala volt.

„Az igazi, a legnagyobb nagyság az, amikor valaki nem csupán 
megmutatja, érezteti, hogy ő nagy, nagyobb nálunk, hanem 
minket is naggyá tesz. A mi nagy emberünk Jézus, Őt várjuk, 
Őrá tekintünk, aki felemel minket. Sőt, úgy tesz naggyá, hogy 
közben azt hisszük, mindez olyan egyszerű.„ (Ó. Z.)

Berkesi Sándor  Karácsonyi népdalrondó című, izgalmas 
hangszerkíséretes műve ismert karácsonyi népdalok fűzére. 
Reméljük, hogy ugyanúgy belopta magát a hallgatóság szívébe, 
mint amilyen  örömmel mi énekeljük.

Az estet az adventi hangversenyek elmaradhatatlan művével, 
Kodály Zoltán Adventi énekével zártuk.

Műsorunkat két hangszerszóló is színesítette: Bunyik Rebecca 
G. Ph. Telemann: I. Fantáziáját fuvolán, míg Mireider Ferenc 
Vecsey Ferenc magyar hegedűművész és zeneszerző Valse triste 
c. művét játszotta gordonkán. Köszönjük mindkét tehetséges 
fiatalnak a közreműködést.

Kórusművekben furulyán közreműködtek kórusvezetőnk, 
Magdolna tanítványai: Bereczk Olga és Huynh Ngoc Xuanthi, 
valamint kórustársaink: Mátrai Mária gordonkán, Schweitzer 
Rita és Longauer Beáta ütőhangszeren. Continuot S. Balázs 
Hajnalka játszott.

Ez a szép este nem jöhetett volna létre kórusvezetőnk, Lovászné 
Balázs Magdolna egész évi állhatatos, odaadó, hittel áthatott 
munkája nélkül. KÖSZÖNJÜK!

Végül hadd ragadjam meg itt az alkalmat arra, hogy - 
Budapestre költözésem miatt - elköszönjek a Gyülekezettől 
és a Kórustól. Férjem révén 42 éve kerültünk a gyülekezetbe, 
de igazán az elmúlt 22 éves kórustagságom során váltam 
evangélikussá, s találtam itt otthonra. A zene mindig része 
volt az életemnek, sokáig játszottam zenekarban. Néhány év 
kihagyása után hármas szempont vezetett, amikor eljöttem 
egy kóruspróbára: zene, szolgálat és közösség. Nem csalódtam. 
Ezt mind megtaláltam itt, heti lelki útravalóval együtt. A 
kóruséneklés itt vált lételememmé. Köszönöm Magdolnának, 
a mindenkori lelkészeknek, kórustársaimnak, a Gyülekezet 
minden tagjának a sok szeretetet, amit kaptam!

Bár elköltözöm, de teljesen nem búcsúzom. Sokat fogok 
visszajárni Pécsre; úgy érzem, a kórus jövőre esedékes 40 éves 
jubileumi koncertjén  itt a helyem.

Áldott ünnepeket, békés, boldog új évet kívánok minden 
kedves olvasónak!

Dönszné Buvári Nóra 
(leköszönő kórustitkár)

„Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.” (Lk 21,28)


