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Házirend
„Szeresd felebarátodat, mint magadat!” Mt 22,39b

Légy tekintettel a kisebbekre!

Légy tekintettel szavaidban  
és gesztusaidban a „keresőkre”!

Légy tekintettel a környezetedben lévők nyugalmára!

Vigasztald a szomorkodót, emeld fel az elesettet!

Ezeken kívül, kérünk, hogy vigyázz a környezetedre!

Ha kutyával jössz, figyelj arra, hogy a Göndöcs-kert 
és a Ferencesek tere egész területére kutyákat csak 
pórázon vezetve szabad behozni! 

Ne szemetelj, és próbálj meg minél kevesebb szemetet 
termelni! Bátorítunk a többször használható kulacsok, 
poharak, tányérok és evőeszközök használatára! 

Ne fogyassz alkoholt, ne dohányozz, és ne használj 
tudatmódosító szereket a találkozó karszalaggal 
látogatható területén (lehetőség szerint máshol se)!

Ne használj nyílt lángot a sátortáborban!

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek  
cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük,  
mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” Mt 7,12

A Szélrózsa Tízek vezetője: Szidoly Roland

Szélrózsa-referens: Somogyvári Júlia

Szélrózsa Tízek: Baranyay Bence, Keczkó Pál, Mészáros 
Kornélia, Molnár Lilla, Nagy Szabolcs, Németh Zoltán, 
Pápai Attila, Tóth-Rosta Izabella, Zászkaliczky Anna 
Eszter

A programfüzetet szerkesztette: Mihályi Kata

Lektorálta: Ecsedi Klára

Tördelés, grafika: Pete Dóra

A programváltozás jogát fenntartjuk.



PROGRAMFÜZET



— 2 —

Tartalom
Hasznos információk .................................................... 3
Köszöntők .................................................................... 4
Információk .................................................................. 5
Étkezés ........................................................................ 7
Áhítatok ........................................................................ 8
Kiscsoportos beszélgetések ........................................12
Bibliaórák és teológiai előadások .................................13
Főelőadások ................................................................16
Fórumbeszélgetés ....................................................... 17
Odú .............................................................................18
Csendkuckó és Nikodémusok órája ..............................21
Szabadulószoba ......................................................... 24
Keresztény zenekarok ................................................ 24
Nagy zenekarok ...........................................................31
Komolyzene ................................................................ 34
Néptánc ..................................................................... 36
Színház ....................................................................... 37
Interaktív programok .................................................. 39
Filmklub – Miért, máshogy lehet? ................................ 39
Kiállítás ....................................................................... 41
Szélrózsa ovi .............................................................. 42
Liget .......................................................................... 44
Kézműves sátor .......................................................... 45
FunFészek - Középiskolai sátor ................................... 45
Egyetemi campus ....................................................... 48
Küldetés sátor ............................................................ 50
Diakónia ..................................................................... 54
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ......................... 55
Ökosátor .................................................................... 56
Mevisz ........................................................................ 62
Nemzetiségi sátor ...................................................... 63
International tent ....................................................... 64
Sport .......................................................................... 66
Adna Café ................................................................... 67
KÖSZI koktélbár .......................................................... 68
KIE kávéház ................................................................ 70
Lehetőségek piaca ..................................................... 70
EHE+Melanchthon ...................................................... 73

TARTALOM TARTALOM / HASZNOS INFORMÁCIÓK



— 3 —

Luther Kiadó .............................................................. 75
EPSZTI ........................................................................ 81
Csillagpont .................................................................. 81
Hitvallás és imádságok ............................................... 82
Helyszín szerinti bontás .............................................. 84
Énekek ....................................................................... 98
Az énekek sorrendje ..................................................140

Hasznos információk
Védett sáv
A nyitó és záró istentisztelet, valamint a reggeli és esti áhí-
tatok ideje védettséget élvez, ami azt jelenti, hogy azokkal 
egy időben a további programok szünetelnek, a kávéházak 
és egyéb sátrak pedig zárva tartanak.
Kizárólag az Infópult lesz nyitva.
A kiscsoportos beszélgetések alatt szintén szünetelnek az 
egyéb programok, azonban a kávéházakat már nyitva találod.

Baba-mama szoba
A kisbabával érkező édesanyáknak a Sportcsarnok földszinti 
öltözőjét biztosítjuk baba-mama szobának.
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Köszöntők
 Isten hozott benneteket! 
Végre elérkezett a legrégebben 
várt Szélrózsa ideje is! A hosszú 
kihagyás után, úgy érzem, egy 
kicsit újra kell tanulnunk „szél- 
rózsázni”. Újra kell tanulnunk 
együtt fesztiválozni, elcsende-
sülni egy taizéi alkalmon, pörögni 
a szervezésben és a regisztrá-
cióban, táncolni a koncerteken, 
koktélozni a KÖSZI-nél, sátrat 
állítani, sportolni, futni a jó célért 
1353 métert vagy többet, nagyszerű gondolatokat magunkba 
szívni az előadásokon, bolyongani a Lehetőségek piacán, 
fenntarthatóan kézműveskedni az Araráttal, igét hallgatni, 
úrvacsorázni, beszélgetni, imádkozni, találkozni. Közös-
ségben lenni úgy, hogy tudjuk, Isten országa közöttünk van.
Gyulán, a Göndöcs-kertben egyaránt lehetőségetek lesz 
a Szélrózsa újrafelfedezésére és megismerésére is. Akik 
jártatok már a hazai legnagyobb ifjúsági találkozón, hoz-
zám hasonlóan biztosan nagyon vártátok, hogy újra együtt 
legyünk. Akik most jöttök először, talán még bizonytalanok 
vagytok, de valamiért mégis úgy éreztétek, hogy itt kell 
lennetek. Lehet, hogy a Lóci játszik, a Galaxisok, a Blaha-
louisiana vagy a Kelemen Kabátban volt a húzónév, esetleg 
a suliban hallottatok róla az egyik road show-n, vagy éppen az 
ifitekben lelkesített fel titeket a lelkészetek. A lényeg, hogy 
a gyulai Szélrózsán mindannyian megtapasztaljuk Jézus 
kijelentését: „Az Isten országa közöttetek van!”
Pápai Attila – gyulai lelkész

 Kedves szélrózsás barátom! 
Nagyon vártuk már a gyulai találkozást! Nem is hittük volna, 
hogy négy évnek kell eltelnie a következő személyes Szél-
rózsáig. Örülünk, hogy most te is itt vagy, akár először, akár 
sokadik alkalommal!
Lehet, hogy már tudod, hogy mi az a Szélrózsa, de lehet, hogy 
még csak elképzeléseid, ötleteid vannak arról, hogy vajon mi 
is vár rád itt a következő 5 napban. Talán már keresgéltél az 
áhítatok témái között, válogattál a programokból, készültél 
a koncertekre vagy sportversenyekre, de az is lehet, hogy 
csak belevetnéd magad egy új fesztiválélménybe, és egy-
szerűen szeretnéd jól érezni magad.
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Bármennyit is utaztál idáig, most, 
amikor ezeket a sorokat olvasod, 
már megérkeztél a Szélrózsára! 
Szánj időt a programokon való 
részvételre, a téged körülvevő 
emberekre, az áhítatokra, Isten-
re és a vele való kapcsolatodra, 
hogy tanulhass róla és magadról.
Néha megkérdezik tőlem, hogy 
milyen is a Szélrózsa, és mitől 
más, mint egy másik találkozó?
Nem könnyű erre választ adni 
úgy, hogy teljesen visszaadjuk az érzéseket és az élménye-
ket, amiket itt átélhetünk. Kívánom, hogy vasárnap délutánra 
már neked is legyen meg, vagy legalábbis kezdjen el meg-
fogalmazódni benned a saját – élményekkel és örömökkel 
teli – válaszod!
Adja Isten, hogy legyen olyan hetünk, hogy a beszélgeté-
sek, előadások, csendes és hangosabb percek erősítsék 
meg bennünk azt, amit Jézus is mondott: ,,…Isten országa 
közöttetek van!”
Ebben segítségedre lehet, ha figyelsz a másikra, a szavaira, 
a mosolyára, esetleges szomorúságára, mert észreveheted 
benne a felebarátot, a testvért és rajta keresztül Istent.
A találkozó után is az év többi napjára családjainkba, ottho-
nainkba, gyülekezeteinkbe tudjuk tovább vinni az üzenetet, 
hogy: Isten országa közöttünk van!
Szidoly Roland – a Szélrózsa Tízek vezetője

Információk
Infópult
 Helyszín:  Regisztráció és Göndöcs-kert 

 Időpont:  szerda 12.00–20.30, csütörtök–szombat  
9.00–20.30, vasárnap 9.00–14.00 

Kérdésed van a programokkal, a helyszínnel vagy bármivel 
kapcsolatban? Keresd fel bátran az Infópultokat, ahol önkén-
teseink készséggel állnak majd rendelkezésedre! Két helyen 
találsz Infópultot: a Göndöcs-kertben és a Regisztrációnál. 
Ahogy az áhítatokon a lelket, nálunk a telefont töltheted 
fel. A talált tárgyak is nálunk keresik gazdájukat. Van még 
kérdés? Akkor irány az Információs pult, ahol 9.00-től 21.00 
óráig várunk téged.
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Szélrózsa Shop
 Helyszín:  Szélrózsa Shop a Lehetőségek piacán

 Időpont:  szerda 18.00–20.30, csütörtök–szombat  
10.00–20.30, vasárnap 9.00–14.00

Ne szalaszd el a lehetőséget, hogy feltöltsd a ruhatáradat 
a legmenőbb szélrózsás cuccokkal! A barátaidról se feled-
kezz meg, hiszen nincs is egyedibb ajándék egy szélrózsás 
törölközőnél, kulacsnál vagy egy ruhadarabnál! A reggeli 
kávédat, teádat kérd fesztiválos ökopohárba, és vigyél haza 
egy szép bögrét, hogy télen is legyen mivel visszacsalogatni 
a nyári emlékeket! Az áhítatok, istentiszteletek alatt a Shop 
zárva tart.

Elsősegély
 Helyszín:  Johannita sátor

 Időpont:  szerda–vasárnap 0.00–24.00

A 2008-as kőszegi Szélrózsa találkozó óta a Johannita Se-
gítő Szolgálat látja el az elsősegélynyújtással kapcsolatos 
feladatokat a fesztivál teljes ideje alatt. A csoport három 
helyszínről érkező szakképzett fiatalokat, fiatal felnőtteket 
gyűjt egybe Budapestről, Szombathelyről és Németország-
ból. A nap 24 órájában várják a sérülést szenvedett táboro-
zókat. A Johannita 

”
bázisponton” kívül folyamatos járőrözést 

is végeznek. Így a Johannita rend nyolcágú csillagával ellá-
tott pólót viselőket bármikor meg lehet szólítani, bármikor 
készek segítséget nyújtani. Mindenkinek sérülésmentes 
táborozást kívánunk!
A találkozó teljes időtartama alatt a Johannita Segítő Szol-
gálat esetkocsija biztosítja az orvosi szolgálatot, amely 
a Johannita sátor mellett állomásozik.

INFORMÁCIÓK ÉTKEZÉS
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Étkezés
Az ebédidő védett sáv, mindennap 12.30-tól 14.00-ig 
tart, de egészen 14.30-ig van lehetőséged ebédelni a Szélró-
zsán, ha az online regisztráció során kértél ebédet magadnak. 
Az ebédedet a belépésre is jogosító karszalagod chipjének 
segítségével veheted át. Háromféle ebéddel várunk: lesz 
húsos, vega, illetve idén is gondoltunk az allergiásokra, így 
mindenmentes (glutén-, tej- és tojásmentes) menüvel is 
készülünk. 
Fontos, hogy a helyszínen a szervezett ebédre jelentkezni 
már nem lesz lehetőség, de a korábbi évekhez hasonlóan 
utcai árusok is várnak téged! A helyszínen található street 
food árusoknál vásárolj kedvedre, reggel, délben, este, ami-
kor csak megéhezel!

Menü
 Csütörtök 
Normál: Babgulyás
Vegetáriánus: Cukkinis-burgonyás tócsni 
fokhagymaöntettel
Glutén-, tej- és tojásmentes: Bolognai spagetti (sertés) 
növényi sajttal

 Péntek 
Normál: Tarhonyás hús
Vegetáriánus: Vöröslencse bolognai
Glutén-, tej- és tojásmentes: Kebab (csirke) steak 
burgonyával

 Szombat 
Normál: Székelykáposzta
Vegetáriánus: Bulgursaláta zöldségekkel
Glutén-, tej- és tojásmentes: Borsos sertésragu 
kukoricás rizzsel

 Vasárnap 
Normál: Marhagulyás
Vegetáriánus: Gombapörkölt nokedlivel
Glutén-, tej- és tojásmentes: Csirkepörkölt  
pirított tarhonyával

INFORMÁCIÓK ÉTKEZÉS
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Áhítatok
Nyitó istentisztelet
 Helyszín:  Torony színpad

 Időpont:  2022. július 13. 15.45

Pápai Attila
A helyi gyülekezet lelkészeként 
nagy szeretettel köszöntök Gyu-
lán mindenkit, aki a Szélrózsá-
ra érkezett. Régóta vártuk már, 
hogy együtt fesztiválozhassunk 
veletek! 2017 óta szolgálunk lel-
készként feleségemmel, Pápai-Tóth Orsival együtt ebben 
a gyönyörű és barátságos városban. Remélem, nektek is 
olyan meghatározó élmény lesz a gyulai találkozó, mint ne-
kem az a hét Szélrózsa, amelyen eddig részt vehettem!
Zenél: a szarvasi evangélikus iskola diákzenekara
Téma: Jöjjön el a te országod

„…jöjjön el a te országod…” (Mt 6,10)

Csütörtök reggeli 
áhítat
 Helyszín:  Torony színpad

 Időpont:  2022. július 14. 8.45

Nagy Zoltán
Nagy Zoltán vagyok. 2008-ban 
választottak a Békéscsabai 
Evangélikus Egyházközség lel-
készévé. 2018 óta a Kelet-békési 
Egyházmegye esperesi szolgála-
tát is ellátom. Nagy öröm számomra, hogy egyházmegyénk 
ad otthont idén a Szélrózsának. Fontos és várva várt alkalma 
ez számomra is az Istennel, barátokkal, testvérekkel való 
találkozásoknak.
Zenél: az orosházi evangélikus iskola diákzenekara
Téma: Isten a természetben

„Bizonyára az ÚR van ezen a helyen, és én nem tudtam!”  
(1Móz 28,16)

ÁHÍTATOK
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Csütörtök esti 
áhítat
 Helyszín:  Torony színpad

 Időpont:  2022. július 14. 18.15

Pethő-Szűcs Mária
Pethő-Szűcs Mária vagyok, tíz 
éve iskolalelkész a Kiskőrösi 
Evangélikus Iskolában. Tizen-
hét éves koromban hívtak elő-
ször ifire, ekkor konfirmáltam, 
és természetes volt, hogy elmegyek a bodajki Szélrózsára. 
Emlékszem, milyen jó volt megélni, hogy Jézus itt van velünk 
az étkezéseknél, a beszélgetésekben, a missziós sátrakban, 
az esti koncertekben, a vasárnapi záró istentiszteleten, ahol 
régi és új barátokkal együtt vehettem úrvacsorát! Más ez 
a világ, jófajta más! Ugye te is érzed?
Zenél: Lift!
Téma: Isten a szükségeinkben

„Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik 
meg…” (Jn 6,35)

Péntek reggeli 
áhítat
 Helyszín:  Torony színpad

 Időpont:  2022. július 15. 8.45

Lázárné Skorka Katalin
A Mezőberény I. kerületi Evan-
gélikus Egyházközségben, va-
lamint a helyi nevelési-oktatási 
intézményekben végzem lelké-
szi szolgálatomat. Szívügyem 
a gyermekek és fiatalok Jézushoz vezetése. Voltam már 
Tízek-tag, és több találkozón feleltem a Lehetőségek pia-
cáért. A gyülekezeti ifjúsággal és együttesekkel veszünk 
részt a Szélrózsán, és rendszerint mindig sátorozni szoktam.
Zenél: Manna
Téma: Isten a templomban

„Magasztos volt és felséges; palástja betöltötte  
a templomot.” (Ézs 6,1)

ÁHÍTATOK ÁHÍTATOK
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Péntek esti áhítat
 Helyszín:  Torony színpad

 Időpont:  2022. július 15. 18.15

Hajduch-Szmola Patrik
#bemutatkozás #mostahash-
tagadivat (még).  
Lényegre török: #Hajduch- 
Szmola Patrik vagyok.  
#Vagyok, aki vagyok. – Ja,  
az már foglalt. #2Móz 3,14. 
De én is vagyok, aki vagyok: #lelkész: Pécsen. 6 éve. #ig. 
lelkész. Emellett? #apa (3 gy), #férj (1 feleség). Ő is lelkész. 
#kábé családi vállalkozás. #amúgy költözünk jövő héten: 
#Kecskemét (A kéziféket el is felejthetem – úgysem sze-
rettem.) #leszek, aki leszek. #lesz, ami lesz. #jó lesz. 
#többitmajdszóban.
Zenél: Közel
Téma: Isten a közösségeinkben

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én 
nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20)

Szombat reggeli 
áhítat
 Helyszín:  Torony színpad

 Időpont:  2022. július 16. 8.45

Keczkó Szilvia
Keczkó Szilvia vagyok, a buda-
hegyvidéki evangélikus gyüle-
kezet lelkésze, immár tizenhat 
éve. Férjemmel, a mindig aktuális 
hatodéves gyakornokkal, hitok-
tatókkal és sok lelkes segítővel végezzük a szolgálatot a gyü-
lekezetben. Három gyermekünk van, akik férjemmel együtt 
zenélnek, énekelnek, amint ez hallható lesz a szombat reggeli 
áhítaton és a záró istentiszteleten.
Az első Szélrózsám 2008-ban, Kőszegen volt, azóta több- 
kevesebb időt mindegyiken eltöltöttem. Az abszolút ked-
vencem a büki, és azt remélem, idén is hasonló örömökkel, 
szép élményekkel térünk haza az ificsoportunkkal.
Zenél: a budahegyvidéki gyülekezet zeneegyüttese

ÁHÍTATOK
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Téma: Isten a hétköznapjainkban
„Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, 
pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre.” 
(Lk 10,41–42)

Szombat esti áhítat
 Helyszín:  Torony színpad

 Időpont:  2022. július 16. 22.00

Molnár Lilla
Sziasztok! Molnár Lilla vagyok, 
a kelenföldi evangélikus gyüleke-
zet lelkésze, az Evangélikus Hit-
tudományi Egyetem Ószövetségi 
Tanszékének tanársegédje, pár 
éve a Szélrózsák mottóinak, teo-
lógiai háttereinek megálmodója. Nagyon jó érzés a Szélrózsa 
kapcsán olyan munkatársi közösséghez tartozni, amelynek 
tagjai rezonálnak a gondolataimra, kihozzák belőlük a leg-
többet, sokszor olyat is, amire én magam sem gondoltam. 
És nagyon jó egy olyan fesztiválközösséghez tartozni, amely 
nyitott és befogadó ezekre az ötletekre, gondolatokra. Jó 
egyáltalán közösséghez tartozni, és az külön áldás, ha ez 
a közösség Isten köré gyűlik össze, ő felé visz közelebb, még 
a nyár legönfeledtebb pillanataiban is. Köszönjük, hogy vagy-
tok nekünk!
Zenél: Bence Áron – taizéi énekek
Téma: Istennel az életben és halálban

„Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában 
feküdnék le, te ott is jelen vagy.” (Zsolt 139,8)

Záró istentisztelet
 Helyszín:  Torony színpad

 Időpont:  2022. július 17. 10.00

Kondor Péter
Kondor Péter püspök a Nagyszé-
nás–Gádorosi Társgyülekezetben 
kezdte meg szolgálatát lelkész-
ként 1992-ben. Szarvas és Kon-
doros után 2001-ben választották 
meg a békéscsabai gyülekezet 
lelkészévé.

ÁHÍTATOK ÁHÍTATOK
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2000-től a Kelet-békési Egyházmegye esperesi tisztét töl-
tötte be. 2018-ban a Déli Evangélikus Egyházkerület püs-
pökének, valamint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsa alelnökének választották.
Zenél: a budahegyvidéki gyülekezet zeneegyüttese
Téma: Veletek vagyok

„…és íme, én veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig.” (Mt 28,20)

Kiscsoportos 
beszélgetések
 Helyszín:  Lásd a táblázatban!

 Időpont:  csütörtök–szombat 9.45–10.15, az áhítatok után

Kérdések merültek fel benned az áhítatok során? Szívesen 
megosztanád gondolataidat az igehirdetéssel kapcsolatban? 
Ha igen, akkor mindenképpen várunk csütörtök, péntek és 
szombat reggel, közvetlenül az áhítatok után a kiscsoportos 
beszélgetésekre. A táblázatban felsorolt helyszínek közül 
választhatsz egy közösséget, ahol felteheted kérdéseidet, 
megoszthatod gondolataidat és új embereket ismerhetsz 
meg. Akkor is biztatunk a részvételre, ha csak csendben hall-
gatnád, hogy mit mondanak mások, hátha inspirálnak majd 
téged is. Arra kérünk, hogy – lehetőség szerint – az először 
kiválasztott csoportba menj majd a második és harmadik 
alkalommal is, így nagyobb eséllyel formálódnak közösséggé 
ezek a csoportok. Gyere, várunk!

KISCSOPORTOS BESZÉLGETÉSEK
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Csoporttípusok Csoportvezetők Helyszín

Bárki/Senior Gáncs Péter Zenepavilon

Egyetemista/fiatal 
felnőtt Gombkötő Beáta Egyetemi campus

Evangéliumi 
progresszív

Grendorf Péter & 
Grendorf-Balogh 

Melinda
Vigadó

Gyülekezetplántáló Hokker Zsolt MÖS sátor

Missziós Horváth-Hegyi Ádám Küldetés sátor

Angol nyelvű Mesterházy Balázs International tent

Hitkérdésekről 
fiatalokkal

Pángyánszky Ágnes & 
teológushallgatók*

EHE+Melanchthon 
sátor

Középiskolás és 
fiatalos 1. Szente-Réth Katalin KIE kávéház

Középiskolás és 
fiatalos 2.

Tóth-Rosta Izabella
& Baranyay Bence FunFészek

Klasszikus Verasztó János Nemzetiségi sátor

* Mihályi Kata, Mészáros Anna Zsóka, Angyal-Cseke Csaba  
  teológushallgatók váltásban

Bibliaórák és teológiai 
előadások
 Bibliaórák: 

Evangélikusként valljuk, hogy hitünk lényegét, Jézus Krisz-
tus örömhírét egyedül a Szentírás teszi számunkra nyilván-
valóvá. Így a Szentírást olvasnunk kell, de hogyan? Ebben 
adnak útmutatást nekünk lelkészek és teológiai tanárok 
a délelőtti bibliaórákon. 

Hol van Isten  
a teremtésben? –  
Dr. Kodácsy-Simon 
Eszter bibliaórája
 Helyszín:  Fórum

 Időpont:  2022. július 14. 11.30

Hol van Isten a teremtésben, és 
hol van a teremtéstörténet Isten 
teremtett világában? A terem-

KISCSOPORTOS BESZÉLGETÉSEK BIBLIAÓRÁK ÉS TEOLÓGIAI ELŐADÁSOK
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téstörténetről alkotott saját narratíváink nagyon sokfélék 
lehetnek, s néha nem is annyira a Teremtőről szólnak, mint 
a teremtményről. Miről szól a teremtéselbeszélés, és miről 
nem? Mi közöm van ehhez az ősi elbeszéléshez?

„Keressétek először 
Isten országát” – 
Gáncs Péter  
bibliaórája
 Helyszín:  Fórum

 Időpont:  2022. július 15. 11.30

A bibliaóra textusa: „Keressé-
tek először Isten országát és az 
ő igazságát, és mindezek ráadás-
ként megadatnak majd nektek.” 
(Mt 6,33) És ha ráadásul Ő is keres minket?! Akkor akár meg-
adathat, hogy itt és most találkozzunk… Adjunk erre esélyt, 
beszéljük meg!

„Nekünk pedig  
a mennyben van 
polgárjogunk” 
(Fil 3,20) – Sefcsik 
Zoltán bibliaórája
 Helyszín:  Fórum

 Időpont:  2022. július 16. 11.30

Krisztus-követőként kettős ál-
lampolgárok vagyunk: ebben a vi-
lágban van az életterünk, ahol keressük boldogulásunkat, 
küldetésünket, de igazi hazánk Isten országa. Hogyan élte 
meg Pál ennek a kettősségnek a feszültségét? Találunk-e 
gyakorlatias útmutatást arra nézve, hogy miként éljünk eb-
ben a világban mennyei polgárjogunkkal? A szombati bib-
liaórán ezekre a kérdésekre keressük majd a választ a Filippi 
levél fölé hajolva.

 Teológiai előadások: 

Hol van Isten? Bármennyire egyértelműnek is tűnik, a teoló-
gia tudományának egyik legrégebbi kérdése ez. Az előadá-
sokon teológiai tanárok segítségével gondolkodunk közösen 

BIBLIAÓRÁK ÉS TEOLÓGIAI ELŐADÁSOK
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arról, hogy ez a megfejthetetlen kérdés hogyan van jelen 
az ószövetségi múltban, a társadalmunk valóságában és az 
örök élet reménységében.

Hol volt az Úr 
lakása az ókori 
Izraelben? –  
Dr. Kőszeghy Miklós 
teológiai előadása
 Helyszín:  Vigadó

 Időpont:  2022. július 14. 16.00

Sokan nem tudják, hogy úgy-
mond „hol lakik a Jóisten”. Per-
sze megtanultuk, hogy valahol fent, az angyalok karának 
közepén. De ha felütjük az Ószövetség lapjait, nyomban rá 
kell jönnünk, hogy a kérdés távolról sem oly egyszerű, mint 
amilyennek látszik.

Hol vannak Isten 
fiai a világban? – 
Dr. Fabiny Tamás 
püspök teológiai  
előadása
 Helyszín:  Vigadó

 Időpont:  2022. július 15. 16.00

Hol van ma az egyház helye? Ez 
logikusan következik a „hol van 
Isten?” kérdéséből. A válasz csakis ez lehet: ott, ahol Jézus 
van. Nem nagyobb a tanítvány a mesterénél. Ha a mester-
ből gúnyt űznek, a tanítvány sem úszhatja meg enélkül. Ha 
Jézus szegény, az egyház sem lehet gazdag. Ha ő lemond 
a hatalomról, akkor az övéi sem bástyázhatják magukat körül. 
Ha Jézus a kereszt útját járja, az egyház nem képviselheti 
a dicsőséget.

BIBLIAÓRÁK ÉS TEOLÓGIAI ELŐADÁSOK
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Spoiler vagy 
tévtanítás?  
Mit gondolunk  
a végidőkről? – 
Dr. Szabó B. András  
teológiai előadása
 Helyszín:  Vigadó

 Időpont:  2022. július 16. 16.00

Spoiler vagy tévtanítás? Mit kezd-
jünk a mindenek helyreállításáról szóló teológiai sejtéssel? 
Az emberek évszázadokon keresztül mindent megtettek, 
hogy a poklot elkerüljék. Lehet, hogy hiába, mert az egész 
vége a nagy happy end? Erre keressük a választ a múltban, 
jelenben és jövőben.

Főelőadások
Beszélgetés  
Grecsó Krisztiánnal
 Helyszín:  Torony színpad

 Időpont:  2022. július 14. 10.30

Grecsó Krisztián 1976-ban szüle-
tett a Csongrád megyei Szegvá-
ron, jelenleg Újlipótvárosban él, 
az Élet és Irodalom munkatársa. 
Író. Volt napilapos újságíró, tár-
cista és folyóirat-szerkesztő is, 
de írt már forgatókönyvet, színdarabot és dalszöveget is. Re-
gényei (Mellettem elférsz, Megyek utánad, Vera) országszerte 
ismertek, gyakori témájuk a vidéki élet. A Szélrózsán Krisz-
tiánnal munkásságáról, hitről és irodalomról beszélgetünk.

Pál Feri atya – Élő és éltető hittel
 Helyszín:  Torony színpad

 Időpont:  2022. július 15. 10.30

Pál Ferenc (közismertebb nevén Feri atya) római katoli-
kus pap, mentálhigiénés szakember. 1996-ban szentelték 
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pappá, jelenleg az Angyalföldi 
Szent Mihály Plébánia helyettes 
plébánosa, illetve a Semmelweis 
Egyetem Mentálhigiéné Intéze-
tének munkatársa. Évente több 
mint háromszáz előadást tart 
művelődési házakban, közin-
tézményekben; a Szélrózsán 
immáron negyedik alkalommal 
hallhatunk tőle jellegzetes stílu-
sú, lebilincselő előadást a hitről, 
Isten közelségéről.

Beszélgetés  
Gundel Takács 
Gáborral
 Helyszín:  Torony színpad

 Időpont:  2022. július 16. 10.30

Gundel Takács Gábor műsor-
vezető, újságíró, sportriporter, 
kommentátor, több fiatal gene-
ráció számára az egyik legemlé-
kezetesebb tévés személyiség. 
Sportkommentátori munkái mellett több sikeres produkció 
műsorvezetője volt, mint a köztévén futó Maradj talpon! 
című kvízshow vagy a TV2 műsorán szereplő Áll az alku és 
Legyen Ön is milliomos! című vetélkedők. Az ő közvetítésével 
nézhettük az Eurovíziós Dalfesztivált, valamint a labdarúgó 
világ- és Európa-bajnokságokat 2007 és 2016 között; jelen-
leg a Szemlélek internetes magazinban vezet blogot. 2017-
ben a Reformáció 500 rendezvénysorozat nagykövete volt. 
A Szélrózsán sportról, tévéről és hitről beszélgetünk vele.

Fórumbeszélgetés
Az MEE áldozatvédelmi 
programjának bemutatása
 Helyszín:  Vigadó

 Időpont:  2022. július 16. 18.00

Közös gondolkodásra hívjuk a résztvevőket egyházunk 2022-
ben elfogadott áldozatvédelmi programjának lehetőségeiről, 

TEOLÓGIAI ELŐADÁSOK / FŐELŐADÁSOK FŐELŐADÁSOK / FÓRUMBESZÉLGETÉS



— 18 —

és arról, hogyan segíthet a program abban, hogy az iskola, 
a munkahely és a gyülekezet biztonságos, szorongásmentes 
övezet legyen.

Odú
Kiskorunktól kedveljük, keressük a szűk, eldugott helyeket, 
zugokat, kuckókat, ahol biztonságban vagyunk, ahol ma-
gunk lehetünk, ahol nem kell viselkedni, ami igazán és csak 
a miénk. Ez utóbbit nem nyújthatja az ODÚ, hiszen mindenkit 
várunk, aki szívesen jön. Ezen túl azonban igyekszünk iga-
zi szellemi kuckóélményt nyújtani. Olyan teret szeretnénk 
teremteni néhány érdekes téma körül, ahol magától értődő, 
hogy Istentől, Istenről nem lehetséges rosszat vagy rosz-
szul kérdezni. Viselkedni is csak annyira kell, hogy ezt más 
résztvevő is így élhesse meg. A program műfaja műhely, 
azaz témafelvetés, felvezetést követően beszélgetés, közös 
tanakodás.

Nagy istenkeresők nyomában
 Helyszín:  ODÚ

 Időpont:  2022. július 14. 10.30

 Előadó:  Réz-Nagy Zoltán

Miért is keressük Istent? Mennyiben lehet példa valaki a hit-
ben? Mi az istenkeresés valójában? Milyen élményeken ke-
resztül jutottak a nagy istenkeresők arra a meggyőződésre, 
hogy Istenre találtak?

Pótlékok I. – Emberpótlékok
 Helyszín:  ODÚ

 Időpont:  2022. július 14. 14.30

 Előadó:  Dr. Béres Tamás

ODÚ ODÚ
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A mindennapokat egyre erősebben átjáró sematizmusok 
mindannyiunk nyakába lihegnek. Kelendőek az emberpótlé-
kok, istenpótlékok és a természetpótlékok. Védekezhetünk, 
védekezzünk ellenük? Mesterséges intelligencia, avatárok, 
álszemélyesség. Maradt hely az őszinteségnek?

Miért változik a világ  
és benne az ember?
 Helyszín:  ODÚ

 Időpont:  2022. július 14. 16.15 

 Előadó:  Réz-Nagy Zoltán

Mi a változással járó előny és hátrány a hívő ember számára? 
Mi az, aminek nem kellene változnia, és mi az, ami megérett 
a változásra? Milyen változásokat tartogat a jövőnk? Milyen 
erkölcsi dilemmák elé nézünk a leendő változásokkal kap-
csolatban?

Katolikus – evangélikus
 Helyszín:  ODÚ

 Időpont:  2022. július 15. 10.30

 Előadó:  Réz-Nagy Zoltán

A párbeszéd közelmúltja és jelene - eredmények és megtor-
panások, szép nyilatkozatok és botrányok.

Pótlékok II. – Istenpótlékok
 Helyszín:  ODÚ

 Időpont:  2022. július 15. 14.30 

 Előadó:  Dr. Béres Tamás

A mindennapokat egyre erősebben átjáró sematizmusok 
mindannyiunk nyakába lihegnek. Kelendőek az emberpótlé-
kok, istenpótlékok és a természetpótlékok. Védekezhetünk, 
védekezzünk ellenük? Voltaire szerint ki kellene találni Istent, 
ha nem volna. Miért? Van-e különbség a kitalált és a valósá-
gos Isten között? Jobb Istennel élni, mint nélküle?

Jézus, a tanítvány
 Helyszín:  ODÚ

 Időpont:  2022. július 15. 16.15 

ODÚ ODÚ
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Jézus sokat tanított. Vajon ő tanult-e valami újat az úton, 
volt-e, ami menet közben vált világossá számára? Vannak 
jelei, hogy igen. Járjunk utána!

Igazság? – I.
 Helyszín:  ODÚ

 Időpont:  2022. július 16. 10.30 

 Előadó:  ifj. Cserháti Sándor

A hozzáértők szerint a post truth - igazság utáni - időkben 
élünk. Ma már nem azt akarja egy-egy álhír, hogy elhiggyük, 
hanem hogy teljesen összezavarodjunk, s már semminek 
se adjunk hitelt. Van-e maradandó igazság? Van-e hiteles 
mércéje bennünk? Lehet-e sikerrel kommunikálni?

Pótlékok III. – Természetpótlékok
 Helyszín:  ODÚ

 Időpont:  2022. július 16. 14.30 

 Előadó:  Dr. Béres Tamás

A mindennapokat egyre erősebben átjáró sematizmusok 
mindannyiunk nyakába lihegnek. Kelendőek az emberpótlé-
kok, istenpótlékok és a természetpótlékok. Védekezhetünk, 
védekezzünk ellenük? Tudni kellene, mit jelent a természet, 
ahhoz, hogy a helyén értékeljük? Vagy az természetes, hogy 
természetesnek vesszük, hogy van?

Igazság? – II.
 Helyszín:  ODÚ

 Időpont:  2022. július 16. 16.15 

 Előadó:  ifj. Cserháti Sándor

Mi az igazság? – kérdezi Pilátus Jézustól. A választ azonban 
már nem hallgatja meg. Mintha így lennénk keresztényként 
ma is. Időnként még talán kérdeznek bennünket, de a vá-
laszra már nem figyelnek oda. Mit tudnánk mondani? Van 
keresztény igazság? Van másmilyen is?

ODÚ CSENDKUCKÓ ÉS NIKODÉMUSOK ÓRÁJA
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Csendkuckó és 
Nikodémusok órája
A Csendkuckó kortárs, de egyben ősi formában kínál spiri-
tuális, önreflektív, misztikus és meditatív alkalmakat. Ima, 
éneklés, elmélkedés… de másképp. Minden korosztály szá-
mára meghatározó élmény lehet. 

Taizéi ima
 Helyszín:  Templom

 Időpont:  2022. július 13., 15., 16. 19.00

Meditatív énekek több szólamban, felolvasás az evangéli-
umból, fény és csend, jelenlét. A franciaországi ökumenikus 
közösség egyszerű imaformája. Minden flanc és okoskodás 
nélkül, mindazzal, ami fontos és ami rólad szól. Lehetőség 
arra, hogy ne csak megértsd, hanem meg is éld: Isten or-
szága közöttetek, sőt benned van.

Az Élet gyöngyei –  
önismereti 
meditatív ima
 Helyszín:  Templom

 Időpont:  2022. július 14. 11.30; 
július 15. 15.00;  
július 16. 16.00

Evangélikus spirituális elmélkedés és imaóra: Martin Lönne-
bo svéd evangélikus püspök alkotta meg az Élet gyöngyeit. 
Ez a gyöngysor imafüzér olyan modern zarándokok számára, 
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akik a legnehezebb, de egyben a legértelmesebb, legizgal-
masabb útra vállalkoznak: a legbelsőnkbe, az emberi lét 
legmélyére vezetőre. Ez a speciális alkalom segít elmélyedni 
az imádságban, meditációban és önmagadban. Az ima nem 
az egyetlen eszköz, ami rendelkezésünkre áll, amikor lángol 
körülöttünk a világ, de nem is rossz. Tényleg nem!

Egy év Én – önreflektív időutazás
 Helyszín:  Templom

 Időpont:  2022. július 14. 19.30

Hol jártál ebben az évben? Mi történt veled? Mi volt a legfon-
tosabb esemény, ki volt a legfontosabb személy számodra 
ebben az időszakban? Volt-e meghatározó találkozásod? 
Volt-e meghatározó érintésed? Mondott-e valaki valami élet-
re szólót? Mi változott? Te változtál? Valakit megváltoztattál? 
Ezen a misztikus, önreflektív alkalmon mindenki saját elmúlt 
egy évébe utazhat vissza. Nem varázslat! Egyszerű, csendes, 
vezetett meditáció. Várunk szeretettel!
Nikodémusok órája: minden, amit csak sötétben mersz 
megkérdezni. Vezetők: Gombkötő Beáta, Bence Áron

Nikodémusok órája:  
A szabadság ára
 Helyszín:  Templom

 Időpont:  2022. július 13. 23.30

A nyitó alkalmunk témája a keresztény szabadság lesz. Sza-
badabb vagyok-e keresztényként, szabad-e többet nekem 
embertársaimnál? Mit jelent Krisztus követőjeként felsza-
badultan élni? Mit kell fizetnem ezért a szabadságért? Egy 
óra a sötétben a Mesterrel és egymással, ahol végre teljesen 
szabadon rágódhatunk életünk nagy kérdésein.

Nikodémusok órája: Mit tehetnek 
meg veled és mit tehetsz te?
 Helyszín:  Templom

 Időpont:  2022. július 14. 23.30

A második alkalommal a hatalom kérdéséről beszélgetünk. 
Hatalom és egyén, hatalom és politika, hatalom és a világ 
nagy történései. Az elmúlt években mintha minden arról szólt 
volna, hogy tehetetlenségre neveljenek minket. Egyáltalán: 
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kié a hatalom? Egy óra a sötétben a Mesterrel és egymással, 
ahol végre teljesen szabadon rágódhatunk életünk nagy 
kérdésein.

Nikodémusok órája:  
Mi születhet a szenvedésből?
 Helyszín:  Templom

 Időpont:  2022. július 15. 23.30

A harmadik éjszakán az ember sebeiről és traumáiról lesz 
szó, valamint arról, hogy keresztényként Jézus történetét 
járjuk és élhetjük át mi is. Jézus olyan halálos sebeket hor-
dozott magán, amelyeknek nyomai feltámadása után, sőt 
még mennybemenetelekor is tisztán láthatóak maradtak. 
Mit jelent számunkra ez a szabadság? Egy óra a sötétben 
a Mesterrel és egymással, ahol végre teljesen szabadon 
rágódhatunk életünk nagy kérdésein.

Nikodémusok órája: Szabad a test!
 Helyszín:  Templom

 Időpont:  2022. július 16. 23.30

Az utolsó alkalom témája a testiség. Egy keresztény ember 
számára megkerülhetetlen ez a téma, hiszen Jézus története 
a megtestesülés nélkül értelmét veszti. Isten érintésétől 
a test középpontba kerül, minden részletében áldott lehet. 
Mit kezdünk e megtiszteltetéssel? Igyekszünk minél több 
helyzetben megtapasztalni testiségünket? Vagy éppen 
hogy komolyabban vesszük védelmét? Egy óra a sötétben 
a Mesterrel és egymással, ahol végre teljesen szabadon 
rágódhatunk életünk nagy kérdésein.
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Szabadulószoba
A népszerű szabadulószobás kihívást a Szélrózsán is kipró-
bálhatjátok. Három különböző tematikával várjuk a játékos 
kedvű csapatokat, családokat.

Szabadulószoba
 Helyszín:  Szabadulószoba

 Időpont:  2022. július 14., 15. és 16. 10.15–12.15  
és 14.00–18.00

Három különböző tematikájú játékkal készülünk. „Reformáció” 
nevű pályánkon Luther élete köré szerveződnek a feladatok. 

„ÜnnepKör” nevű pályánkon az egyházi esztendő ünnepeihez 
kapcsolódó fejtörők megoldása a cél. A „Biblia-expedíció” 
során pedig több bibliai korszakba nyerhettek betekintést. 
A feladatok megoldásához nem kell sem előzetes tudás, sem 
bármilyen lexikon, sem az internet, csak játékkedv! Ha sze-
retitek a rejtvényeket, tudtok csapatban dolgozni és ügyesek 
vagytok, egészen biztosan kiszabadultok! Gimis vagy ifis 
csapatoknak, családoknak is nagyszerű időtöltés. Az ide-
ális csapatlétszám 4-6 fő. A játék ideje (pályától függően) 
egy-másfél óra. A részvétel helyszíni regisztrációhoz kötött.

Keresztény zenekarok
M.Is.K.A.
 Helyszín:  Torony színpad

 Időpont:  2022. július 13. 20.45

Több mint 150 koncert és számos felejthetetlen pillanat. Jól 
jellemzik ezek a szavak a M.Is.K.A. zenekar fiatalos lendü-
letét, amelyet a banda tagjainak hite táplál. Éppen ezért 
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a szövegeikben elsősorban olyan kérdésekkel foglalkoznak, 
melyek a fiatalok mindennapi élethelyzeteire, problémáira 
keresik a válaszokat: Istennél, a Bibliában, a kereszténység-
ben. Ami pedig a formát illeti: pörgős pop-punk!

Deák téri ifjúság
 Helyszín:  Zenepavilon

 Időpont:  2022. július 14. 15.00

A Deák téri ifjúság zenekara ismert és kedvelt énekeket 
dolgoz fel. Részben a közös zenélés, éneklés öröme, részben 
gyülekezeti, egyházmegyei alkalmakon való szolgálatok lehe-
tősége lelkesít bennünket. Örülünk annak, hogy a Szélrózsán 
is újra bemutatkozhatunk.

MANNA
 Helyszín:  Torony színpad

 Időpont:  2022. július 14. 16.00 

Mezőberényi keresztény zenekar vagyunk: Istent dicsérő, 
vidám csapat. Egyesek az evangélikus gyülekezetből, má-
sok a gimnázium révén kerültek az együttesbe. Hetente 
szolgálunk az iskolai áhítatokon és közösségi alkalmakon, 
de egyházi és városi rendezvényeken is. Néhány tagunk már 
2014-ben is zenélhetett a Szélrózsán, többeknek viszont ez 
lesz az első alkalma. A manna mennyei eledel, amellyel az Úr 
naponta táplálta a pusztában vándorló népét. Mi is szívesen 
zenélnénk akár mindennap… Reméljük, hogy arra inspirál-
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juk a hallgatóinkat, hogy naponta hallgassanak keresztény 
előadókat is. A MANNA zenekar az Istentől kapott jó dolgokra 
irányítja a figyelmet: a kegyelemre, szeretetre, megbocsá-
tásra. Ezért – viszonzásul – mi Őt áldjuk mindennap…

Zebra Zone
 Helyszín:  Zenepavilon

 Időpont:  2022. július 14. 17.00

A Zebra Zone szegedi egyetemistákból álló Indie rock együt-
tes. 2019 tavaszán alakult, több helyen is fellépett (SZIN 2021, 
a szarvasi Granárium Zebra Club, a szegedi Jugyu Klub, a sze-
gedi MÁV-kollégium, illetve különböző szegedi gimnáziumok). 
A Zebra Zone eddig öt dalt adott ki hivatalosan angol nyelven, 
amelyek minden jelentős streaming platformon elérhetőek.

Lift!
 Helyszín:  Torony színpad

 Időpont:  2022. július 14. 20.45

A Lift! együttes a budapesti Tamás-mise házi zenekara 2013-
tól, de mindenütt az ökumenét és az igényes és nemzetközi 
keresztény könnyűzenét képviselik.
Az egyedi feldolgozásban megszólaló brazil, palesztin, ruan-
dai, kameruni, kanadai és német énekeken át új fénybe he-
lyeznek megfakult üzeneteket, s megmutatják, hogy a világ 
különböző pontjain számtalan testvérünk él, akikre érdemes 
odafigyelni.
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Large Room
 Helyszín:  Zenepavilon

 Időpont:  2022. július 15. 15.00

A Large Room név nem újdonság evangélikus körökben. 
Gitárosunk Szemerei Beni, az ő felesége Baintner Fanni, 
akinek kristálytiszta hangján új összefüggésbe kerülnek a da-
lok. Basszusgitáron Fűke Marcell Péter játszik, a doboknál  
Plavecz Joci gondoskodik a feszes ritmusról. A másik gitár-
nál és a zongora mellett Fűke Szabolcs játékát hallhatjátok. 
Tanúságtétel a valódi szabadságról, „tágas térről” Jézusban.

Gábriel
 Helyszín:  Zenepavilon

 Időpont:  2022. július 15. 19.30

A bonyhádi evangélikus gyülekezet egykori ifjúságából 2008 
őszén alakult, akusztikus könnyűzenét játszó Gábriel zene-
kar jelenleg nyolcfős felállásban saját szerzeményű dalokat 
játszik. A Háttal a vonaton, valamint Az eredendő bűn című 
albumok dalai mellett újak is elhangoznak majd a koncerten. 
A zenekar elgondolkodtató dalszövegekkel, melankolikus és 
reményteli dalokkal vár mindenkit az előadásra.
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Közel
 Helyszín:  Torony színpad

 Időpont:  2022. július 15. 20.45

„Egy kis jazz-zel, egy kis rockkal, egy kis Pekkával és rengeteg 
vidámsággal, közös énekléssel várunk titeket!” Közel tíz évvel 
ezelőtt így fogalmaztuk meg, miről is szól számunkra a zene-
kar. Talán változik a stílus, talán maradnak a jól ismert dalok, 
de az elmúlt években biztosan többek lettünk a veletek való 
közös élményekkel, szélrózsás sztorikkal, elmélyült barátsá-
gokkal. Gyertek és ismerkedjünk, énekeljünk és ünnepeljünk 
együtt újra a Szélrózsán!

Új teremtés együttes
 Helyszín:  Zenepavilon

 Időpont:  2022. július 16. 15.15

Az együttes alapítói az ezredforduló óta zenélnek együtt, ma 
már gyerekeik is gyakran bekapcsolódnak az éneklésekbe. 
Legtöbbször a pestszentlőrinci evangélikus templomban 
tartott könnyűzenés istentiszteleteken vezetik Isten di-
csőítését. Szívügyük többek között régi korálénekek újbóli 
feldolgozása, melyben nemzedékek közös bizonyságtétele 
szólalhat meg arról, hogy „aki Krisztusban van, az valóban 
új teremtés”.
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Neonhal
 Helyszín:  Torony színpad

 Időpont:  2022. július 16. 16.15

„Szeretet vezet, nem harag.” A rockzenéhez sokan negatív 
gondolatokat társítanak, de ez a műfaj a lázadók zenéje volt 
a kezdetektől fogva. A Neonhal lázad az uniformizáló tömeg- 
kultúra és az elértéktelenedő emberi kapcsolatok ellen, hitet 
téve a szeretet mellett. A Neonhal gondolatiságának bármi 
is az alapja, lényege a „sötétségen átvilágító fény”. 
Weboldal: https://neonhal.hu/bio-szfera/
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Valami Más
 Helyszín:  Torony színpad

 Időpont:  2022. július 16. 19.00

A Valami Más zenekar 2018 őszén alakult meg az Evangélikus 
Hittudományi Egyetemen. A közös örömzenélések lassan 
komolyabbra fordultak, így 2018 decemberében megtart-
hatták első koncertjüket a Bárka karácsonyon. Saját dalokat 
kezdtek írni, hogy a tőlük telhető legjobban színesíthessék 
az evangélikus könnyűzenei hagyományt, és új utakon, új 
zenén, új szövegeken keresztül fordulhassanak Isten felé.
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Nagy zenekarok
Lóci játszik
 Helyszín:  Torony színpad

 Időpont:  2022. július 13. 22.00

Aki egyszer elmegy egy Lóci-koncertre, az szinte egyből 
rajongóvá válik, ugyanis a csokornyakkendőről elhíresült 
csapat fellépésein személyesen is átélheti a közönség, hogy 
milyen az, amikor Lóci játszik. Egy zenekar karrierjének pe-
dig talán legizgalmasabb pillanata, amikor „beindul a szekér”, 
és erős lendületet vesz a sikerhez vezető emelkedőn.

Kelemen Kabátban
 Helyszín:  Torony színpad

 Időpont:  2022. július 14. 22.15

A Kelemen Kabátban zenekari felállása 2013-ban debütált.
Azóta a csapat a hazai klubok és fesztiválok megkerülhetet-
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len szereplőjévé vált. A Kelemen Kabátban sikerének titka 
a karakteres dalszövegek és a sokszínű, professzionális 
zenei hangzásvilág ötvözetében rejlik.

Dirty Slippers
 Helyszín:  Torony színpad

 Időpont:  2022. július 15. 16.00

A Dirty Slippers Gyuláról indult pop-rock zenekar, amely nap-
jainkra három albumeladási listára felkerült nagylemezzel, 
tíz különböző slágerlistára felkerült dallal, három Európa- 
turnéval és több mint másfél milliós YouTube-megtekin-
téssel büszkélkedhet. A zenekar 2021-ben Londonban, a le-
gendás Abbey Road Stúdióban fejezhette be Vársz valahol 
című, legújabb nagylemezük angol nyelvű dalainak felvételét.

Blahalouisiana
 Helyszín:  Torony színpad

 Időpont:  2022. július 15. 22.15

A Blahalouisiana 2012 nyarán alakult. Az elmúlt öt évben 
meghódították az összes kis és nagy hazai klubot, többek 
között a Kobuci kert, az A38 hajó és az Akvárium klub vissza-
térő fellépői. Részesei voltak a jubileumi, 10. Fishing on Orfű 
fesztiválnak, harmadik alkalommal álltak a nagyszínpadon, de 
a Sziget, Campus, VOLT, EFOTT, Fezen és Strand fesztiválok 
fellépőinek sorában is kiemelt helyük van.
A zenekar nemcsak határon innen, hanem külföldön is sze-
rencsét próbált: koncerteztek már Erdélyben, Ausztriában, 
Szlovákiában, Csehországban, de a Tallin Music Weeken és 
Hágában is bemutatkoztak.

NAGY ZENEKAROK NAGY ZENEKAROK



— 33 —

Legújabb dalukban egy szimfonikus zenekar kísérete mel-
lett kalauzolnak el bennünket a zenekar otthonába, a hozzá 
készült grandiózus videoklipen keresztül pedig jobban meg-
ismerhetjük Székesfehérvár egyes részeit.

Galaxisok
 Helyszín:  Torony színpad

 Időpont:  2022. július 16. 20.15

A Szabó Benedek és a Galaxisok létezésének első öt éve 
alatt a tábortüzes generációzástól a csilingelő gitárpopon 
keresztül a zongorás, álomszerű balladákig jutott el, hogy 
aztán a 2020 januárjában megjelent Cím nélküli ötödik le-
mezen mindezt összegezve a zenekar történetének leg-
erősebb, legszínesebb lemezét jelentesse meg. A névadó 
dalszerző-énekes által 2019 nyarán, hirtelen felindulásból 
írt tíz számban minden benne van, amiért a Galaxisokat kü-
lönböző korszakaiban szeretni lehetett és lehet, az utolsó 
szám utolsó sora pedig egy vállrándítással foglalja össze 
a zenekar életművét: „…és ha már nagyon szomorú vagyok, 
írok egy lemezt, amin minden szám sláger.”

NAGY ZENEKAROK NAGY ZENEKAROK



— 34 —

Komolyzene
Körös Kvintett – Fújhatjuk!
 Helyszín:  Zenepavilon

 Időpont:  2022. július 15. 17.00

A Békés megyei zenetanárokból alakult Körös Kvintett 
olyan rézfúvós együttes, amelynek célkitűzései között el-
sősorban az igényes szórakoztatás és a rézfúvós hangsze-
rek népszerűsítése szerepel. Műsorukban a tradicionális 
rézfúvós kamaramuzsikán túl jelentős szerepet játszanak 
népszerű klasszikus zenei átiratok, világhírű dixieland- és 
jazzfeldolgozások, valamint filmzenék is. A kvintett könnyed 
kikapcsolódáson keresztül hív bennünket zenei időutazásra, 
hiszen a barokktól kezdve a romantikán keresztül az operáig 
érintenek majd egy-egy korszakot, és így érnek el a mai kor 
muzsikáihoz.
És íme, a remek rezes fejek:
Döge Csaba (harsona), Bíró Tamás és Resetár Attila (trom-
bita), Bereczki Gábor (vadászkürt) és Debreceni Örs (tuba). 
Tartsatok velük a Szélrózsán!

Századok zenéje 
harmóniumon
 Helyszín:  Vigadó

 Időpont:  2022. július 15. 19.00

Alföldi Csaba orgonaművész 2013 
óta a békéscsabai evangélikus 
gyülekezetben szolgál hétről hét-
re az istentiszteleteken, de ezen 
kívül a város és a megye több 
orgonáját szólaltatta már meg 
nagysikerű koncertjein. Legjobban Bachot szeret játszani, 
de minden koncerten törekszik arra, hogy legyen valami 
kevésbé ismert vagy akár ismeretlen szerző olyan műve, 
amellyel azonosulni tud.
Fesztiválunkon egy saját maga által felújított harmóniumon 
játszik majd – többek között – Sweelinck, Bach, Mozart, Liszt 
és még sok más, általa kedvelt zeneszerző műveiből.
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Klasszikus nyár – nyári klasszikusok
 Helyszín:  Zenepavilon

 Időpont:  2022. július 16. 17.30

Az Alföld Quartet 2012 őszén alakult azzal a céllal, hogy a rend-
kívül gazdag, ám méltatlanul háttérbe szoruló kamarazenei 
irodalom remekeit mind szélesebb körben szólaltassák meg 
a dél-alföldi régió és távolabbi országrészek hangverseny-
termeiben, templomaiban, művelődési központjaiban.
A vonósnégyes fennállásának elmúlt éveit az együttes elkö-
telezett muzsikusainak hitvallása határozta meg: igényesség, 
profizmus, szakmai alázat és érzékenység a közönség zenei, 
lelki nyitottságára. Az így folyó munka a zenetörténet fontos 
korszakait felölelő repertoárt, a világi és egyházi stílusokban, 
műfajokban való otthonosságot, sőt az igényes szórakoztató 
muzsika előadását is magával hozta.
A nyári klasszikusok koncerten felcsendülnek Mozart, 
Boccherini, Dvořák és Schubert művei.

Az együttes tagjai:
Hoffmann Ágnes – hegedű,
Szomorné Budai Mariann – hegedű,
Jankó Zita – brácsa,
Szomor István – cselló.
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Néptánc
Táncház
 Helyszín:  Vigadó

 Időpont:  2022. július 13., 14., 15. 22.30

Néptánc minden korosztály számára. A magyar kultúra egyik 
alapvető pillére bárki számára elsajátítható módon. Az esti 
táncházakban többek között moldvai, bukovinai, galgamenti, 
kalocsai táncokkal ismerkedhetnek meg a vállalkozó ked-
vűek, és igyekszünk azoknak is tanulandó mozdulatokat 
nyújtani, akiknek már nem idegen a néptánc.
A foglalkozások vezetői: Ress Henrietta és Ress Tamás,  
a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes oktatói. A talpalá-
valót Nagy Albert és zenekara húzzák.

Gyermektáncház
 Helyszín:  Vigadó

 Időpont:  2022. július 15. 11.30

Néptánc minden korosztály számára. A magyar kultúra 
egyik alapvető pillére bárki számára elsajátítható módon. 
A gyermektáncházban a tánc mellett népi játékokat, mondó-
kákat, énekeket tanulhatnak a legkisebbek is. A foglalkozá-
sok vezetői: Ress Henrietta és Ress Tamás, a Rákospalotai  
Szilas Néptáncegyüttes oktatói. A talpalávalót Nagy Albert 
és zenekara húzzák.
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Színház
Colm Tóibín: Mária 
testamentuma – 
Nagy Mari önálló 
estje
 Helyszín:  Vigadó

 Időpont:  2022. július 14. 14.00

„Mielőtt meghalok, akarok még 
valamit a világtól. Nem sokat, de 
még valamit.” (Részlet az előa-
dásból.) Mi a hit? Meg kell-e halni a hitért? Meg kell-e ezért 
halni egy anya fiának? Vagy bárki fiának? Vagy az anyának? 
Milyen az a világ, ahol egy anyja szeme láttára keresztre fe-
szített fiú a remény jelképe? Szebb ez az új, megváltott világ? 
Milyen terhet hordoz az az anya, aki elengedte a fiát? Cserébe 
a világért. A világ megváltásáért. Elengedte-e egyáltalán? 
Mégis, mit jelent egy anyának egy fia nélküli világ? Ezekre 
a kérdésekre keressük a választ az ír származású Colm Tóibín 
Mária testamentuma című kisregényén keresztül. Jézus és 
Mária történetét mindenki ismeri a keresztény világban, talán 
az egész világon, de az anya és a fiú történetéről keveset 
tudunk. Tóibín az anya és fia kapcsolatát írja le a magányos 
anya szemszögéből. Az anya bűntudatát, fájdalmát. Az ismert 
történet vakfoltjait tölti meg élettel, „emberrel”. Mária hite 
mélyebb, mint bárkié. A fiában hisz. Nyitottság, mély emberi 
érzelmek, kötődés, szeretet… Elmélkedjünk együtt ezekről 
Nagy Mari színésznővel, akit fia, Viktor Balázs rendezett 
ebben az előadásban.

Kacagó Bábszínház –  
Egyszer volt Budán kutyavásár
 Helyszín:  Vigadó

 Időpont:  2022. július 16. 10.30

Mátyás király szokásához híven álruhában járja az országot. 
Így találkozik a falu határában Márton gazdával, aki szántani 
szeretne, de Dömötör, a komótos ökör megmakacsolja ma-
gát. Tán megbotlott Kinizsi Pál malomkövében? A gazdag, 
kevély Dénes nem hajlandó segíteni, pedig ő a falu leggazda-
gabb embere. Mátyás királyunk elhatározza, hogy igazságot 
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tesz. Hozzon fel kutyákat a budai vásárra – tanácsolja Márton 
gazdának –, jó az ára idén a jó magyar kutyának! – De hát Már-
tonnak csak egy kutyája van… Morzsa lélekszakadva rohan 
barátaihoz segítségért, és együtt nagy tervet eszelnek ki. 
Dénes gazdának egy nagy baromfiudvarban vívott fogócska 
után sikerül csak összeszedni a minden hájjal megkent kutyu-
sokat, de hiába: egyszer volt Budán kutyavásár, többet nem 
is lesz! A bábmese korhű bábjelmezekkel, a korabeli budai 
várat ábrázoló, festett háttérrel, Mátyás korát idéző szöveg- 
és zenei betétekkel várja a kicsiket és a nagyokat egyaránt.

Janikovszky Éva: A lemez két oldala
 Helyszín:  Vigadó

 Időpont:  2022. július 16. 14.00

Képzeletszínházi előadás női hangokra: Fodor Annamária 
és Kakasy Dóra. 

„Biztos mindenkinek ismerős, ha a saját véleménye nagyon 
eltér a saját – adott esetben fél órával ezelőtti – véleményétől, 
csak mert közben egy másik szerepbe került, és már nem 
az anyukáját kell győzködnie ugyanarról, hanem a gyerekét. 
Nyilván néha nagyon nehéz nevetni ezeken a helyzeteken, 
de egy sötét nézőtéren simán lehet úgy csinálni, mintha ez 
nem rólunk szólna, hanem másokról.
A fergeteges előadás gyorsan magával ragadja az embert, 
az elragadtatottság állapotában viszont nehéz színlelni, így 
a röhögés feloldja azokat a gátlásokat, amelyek ezekben 
a helyzetekben rakódnak ránk. Janikovszky Éva azonban 
túl jó megfigyelő, a megengedő humor nem fedi el, hogy 
ezek bizony mi vagyunk. Szóval ez valami felszabadító rö-
högés, amiből kevés van az életünkben, miközben minden 
más módszer hatástalannak tűnik az élet nagy kérdéseinek 
kezelésére.”
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Interaktív 
programok
Az interaktív szabadidős progra-
mok elsősorban azokat a feszti-
válozókat érintik és szólítják 
meg, akik a rengeteg program, 
előadás vagy koncert között, sza-
badon szeretnének emlékeket 
gyűjteni maguknak a fesztiválról. 
Lehetőség lesz a legjobb Instagram-posztokat elkészíte-
ni egy hatalmas trónon ülve vagy a szélrózsás Instagram- 
keretekben. Szabadon tudtok rajzolni vagy érzelmeiteket, 
gondolataitokat megosztani egy krétatáblán, amelyet az 
összes fesztiválozónak címezhettek. A forró melegben vízi 
csatára, szappanos curlingre vagy bodysurfingre lesz lehe-
tőség. Esténként a Zene pavilonban OpenMic előadásokat 
(slam poetry, versek, éneklések) hallgathattok, nézhettek 
vagy adhattok elő. Ezeken felül pedig kipróbálhatjátok 
magatokat csocsóban, pingpongban és a legkülönbözőbb 
játékokban, amelyeket a Szélrózsa területén megtaláltok. 
De a legjobb még mindig hátra van! A FunFészek sátornál 
megtalálhatjátok a ChillZone-t. Itt semmi dolgotok nincsen, 
csak a fárasztó napot kipihenni, árnyékos helyeken, bab-
zsákokban és függőágyakban szieztázni, vagy akár kedves 
üzeneteket hagyni egymásnak. Amíg a halk zene elringat 
benneteket, a telefonotokat töltésre tudjátok rakni, hogy 
később a legjobb koncertvideókat és képeket is el tudjátok 
magatoknak készíteni. A szabadidős programok tehát teljes 
fesztiválélményt igyekeznek nyújtani, hogy minden pillana-
totok felejthetetlen legyen a Szélrózsán!

Filmklub – Miért, 
máshogy lehet?
Hiábavaló a béketeremtés, és eredménytelen a gondoskodás. 
Száraz az ember lelke, kiszárít maga körül mindent. Ketrecet 
csinál a fák ágaiból, éles kést a szavakból. Így látod te is? 
Beletörődsz, vagy felháborít, amit látsz? Miért, máshogy 
is lehet? Ne gyere le az életről, gyere be a Filmklubra! Ami 
terítéken lesz: a téged is érintő társadalmi, ökológiai és 
egyéni kérdések, amelyekről jó, ha te is dönthetsz. Arra ne 
számíts, hogy itt helyetted megmondják, mi legyen!
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Filmklub – miért?
 Helyszín:  Fórum

 Időpont:  2022. július 13. 
18.00

Filmvetítés és beszélgetés. 
Jelige a képen.

Filmklub – 
máshogy
 Helyszín:  Fórum

 Időpont:  2022. július 14. 
15.30

Filmvetítés és beszélgetés. 
Jelige a képen.

Filmklub – lehet
 Helyszín:  Fórum

 Időpont:  2022. július 15. 
15.30

Filmvetítés és beszélgetés. 
Jelige a képen.

Filmklub – Közöttetek van 3D-ben
 Helyszín:  Fórum

 Időpont:  2022. július 16. 15.30

Megjelenik Isten, ahol békét teremtenek, és gyógyulást hoz 
a gondoskodás, bárhol is történjen a világon. Forrás fakad 
az ember lelkéből, mely mindenre kiárad. Kosarat fon, tetőt 
készít a fák ágaiból, szavaival úgy borít be, mintha selyembe 
öltöztetne. Te is így látod? Miért lehet máshogy? Lehet más-
hogy? Beszéljünk egyéni, társadalmi, ökológiai kérdésekről, 
amelyekről jó, ha te is dönthetsz.

FILMKLUB KIÁLLÍTÁS
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Kiállítás
Szélrózsa Public Art
 Helyszín:  Kiállítótér

 Időpont:  2022. július 14. 10.15

A Szélrózsa helyszínén különböző izgalmas művészeti terep- 
elemekkel találkozhatsz. Ezek a békéscsabai Szeberényi 
Gusztáv Adolf Evangélikus Művészeti Szakgimnázium di-
ákjainak alkotásai, sok esetben vizsgamunkák. A művészeti 
szakgimnáziumban tanuló diákok sokféle szak közül választ-
hatnak: grafikus, fotográfus, divat-, jelmez- és díszletter-
vező, valamint festő. A választható szakoknak megfelelően 
sokszínűek a találkozóra készített, itt felállított művészeti 
alkotások is. A művészeti terepelemek, public art elemek 
mellett a művelődési házban kép- és fotókiállítás is megte-
kinthető a tanulók munkáiból. A találkozó helyszínén 0–24 
óráig, a művelődési házban 8.00 és 19.00 között várunk téged. 
Készíts róluk képet, mutasd meg a többieknek! Köszönjük, 
hogy vigyázol rájuk!

Találkozásom  
a Biblia élővilágával 

– kiállítás
 Helyszín:  Kiállítótér

 Időpont:  2022. július 13. 
13.30–18.00;  
július 14., 15., 16.  
10.00–18.00

A Találkozásom a Biblia élővi-
lágával címmel meghirdetett 
2020. évi iskolai rajz- és fotópályázatra több mint 250 
alkotó jelentkezett szerte az ország iskoláiból. A találko-
zásokról valló gyerekek és ifjak alkotásai rajz-, festmény-, 
montázs-, fotó- és videotechnikákkal készültek, és három 
korcsoportban kerültek elbírálásra: alsó-, felsőtagozat és 
gimnáziumi korosztály. A tíztagú vegyes zsűri tagjai egyaránt 
vizsgálták a bibliai relevanciát, a témaválasztást, a művé-
szeti és kifejező látásmódot, illetve az eszközhasználatot. 
A kiállítás a pályázat rendkívül gazdag és színes anyagából 
készült válogatás, főként a díjazott és kiemelkedő alkotások 
gyűjteménye.
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Szélrózsa ovi
Kisgyermekkel érkezel a Szélrózsára? Amíg áhítaton, elő- 
adáson, beszélgetésen vagy koncerten töltekezel, esetleg 
próbára teszed erődet valamelyik sportban, bízd gyermeke-
det jó szívvel a Szélrózsa ovi tapasztalt pedagógusaira! Lesz 
családi Kerekítő mondókázó foglalkozás (0–7 éves korig), 
interaktív, zenés Tipegő áhítat (0–7 éves korig), papírszín-
ház, Credo gyermekkoncert. Emellett izgalmas kézműves 
foglalkozások, mozgásfejlesztő eszközök és játékok sora 
várja a kicsiket csütörtök reggeltől szombat estig naponta 
8–12 óráig és 14–18 óráig.

Kerekítő mondókázó
 Helyszín:  Szélrózsa ovi

 Időpont:  2022. július 14., 15., 16. 10.00

A bábos-mondókás Kerekítő önfeledt kirándulás a kacagtató 
mondókák, énekes játékok világába, hegedű- és furulyaszó-
val, varázslatos ritmushangszerekkel anya, apa ölében. Ott 
lesz Kerekítő manó is, és előkerül egy kifőznivaló gombó-
cokkal teli, óriás ejtőernyő is, nehogy valaki éhen maradjon… 
Tartsatok velünk!

Mesél a Biblia
 Helyszín:  Szélrózsa ovi

 Időpont:  2022. július 14., 15. 11.30; július 16. 15.30

Mese, mese, mátka… Miről mesél a Biblia? Mesél nekünk 
sok szép történetet, amelyekből megismerhetjük Jézust 
és Istenünket. Várunk szeretettel nagyobbat-kisebbet, hall-
gassátok a bibliai meséket!

Papírszínház
 Helyszín:  Szélrózsa ovi

 Időpont:  2022. július 14., 15. 15.00

Csodás történetek elbűvölő rajzokkal… A papírszínház nagy-
szerűsége éppen az egyszerűségében rejlik. Várunk szere-
tettel minden kicsit (és akár nagyot is), aki szeretne meg- 
pihenni nálunk és feltöltődni a mesék varázslatos világában!

SZÉLRÓZSA OVI SZÉLRÓZSA OVI
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Tipegő áhítat
 Helyszín:  Szélrózsa ovi

 Időpont:  2022. július 14., 15., 16. 17.00

Interaktív, zenés családi áhítat 0–7 éves korú gyerekekkel 
érkezőknek, ahol kezet-lábat mozgató, vidám dalok és játé-
kok segítségével ismerkedünk bibliai történetekkel, igazsá-
gokkal, a teremtett világgal, hogy kibonthassuk belőlük Isten 
gyerekszíveknek szánt, felszabadító, örömteli üzeneteit.

Izgő-mozgó ovitorna
 Helyszín:  Szélrózsa ovi

 Időpont:  2022. július 15. 15.30

A mindennapos torna fél egészség… Mozgásfejlesztő eszkö-
zök színes kavalkádjában, játékos formában kinek ne lenne 
kedve mozogni egy kicsit? Az izgő-mozgó ovisoknak biztosan, 
így ott a helyük a Szélrózsa oviban!

CREDO gyermekkoncert
 Helyszín:  Vigadó

 Időpont:  2022. július 16. 11.30

Ereszd ki bátran a hangod, mozgasd meg magad a Szélrózsa 
ovi gyermekkoncertjén! A fergeteges jókedv és a széles 
mosoly garantált, hiszen az orosházi Credo együttes móká-
zásra mindig kapható tagjairól az a hír járja, hogy gyakorlott 
gyermekszórakoztatók…
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Liget
Sokszínű programmal várjuk a 7–14 éves korú gyermekeket 
az idei Szélrózsára. Lesz kisvonatos városnézés, színház, 
tánc, mese, játékos feladatok és persze sok-sok nevetés!  
Te ott leszel? Alkoss velünk ligetet a Ligetben! Hagyj üzenetet 
az utókornak. Készítsd el velünk a sátor emlékfalát, mely-
hez nem kell más, csak a tenyered! Catan, Activity, Bumm!, 
Mi lenne, ha?, Gazdálkodj okosan… Soroljam még? A több 
mint harminc társasjáték közül te is biztosan megtalálod 
a kedvencedet. Tedd próbára magadat és a barátaidat! 
A legszuperebb társasjátékok közül választhatsz. Vajon  
ki fog célba érni először?

Mozogj! Mókázz! Mosolyogj!
 Helyszín:  Liget

 Időpont:  2022. július 14. 10.15

Kit ne hozna lázba a mozgás öröme? Mókás feladatokkal 
várunk, hogy biztosan ne unatkozz! Ha még nem ismered 
a gordiuszi csomót, tarts velünk!

Városnéző kisvonatozás
 Helyszín:  Liget

 Időpont:  2022. július 14. 11.00

Ismerkedj Gyulával! Gyere velünk egy kisvonatos városné-
zésre, ahol megismerkedhetsz a város nevezetességeivel!

Baba-mama lapozó
 Helyszín:  Baba-mama szoba

 Időpont:  2022. július 14., 15.,16. 10.15

Bibliai történetet feldolgozó, szívet-lelket tápláló foglalko-
zásra invitáljuk a kisgyermekes családokat!

Esti mese
 Helyszín:  Liget

 Időpont:  2022. július 14., 15., 16. 19.00

Ha az egész napos nyüzsgés után egy kis békére vágysz, ak-
kor az esti mese téged vár! Kicsiknek és nagyoknak egyaránt 
békés mesebirodalom.
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Mini diszkó
 Helyszín:  Liget

 Időpont:  2022. július 14., 16. 17.30

A mini diszkóban könnyen elsajátítható koreográfiákat tán-
colunk a gyerekek által kedvelt vidám zenékre, slágerekre. 
Nemcsak a gyerekeket várjuk, hanem az egész családot is. 
Legyen ez egy aktív nap vidám levezetése!

Kézműves sátor
Alkoss köztünk!
 Helyszín:  Kézműves sátor

 Időpont:  2022. július 14., 15., 16. 10.00–18.00

Az idei Szélrózsán is sok szeretettel vár mindenkit a Kézmű-
ves sátor csapata. A már megszokott kosárfonás, szőnyeg-
szövés és képeslapkészítés mellett idén karkötőt fűthetnek 
az ide látogatók. A karkötőhöz a gyöngyöket a tervezőn ren-
dezgetheti, cserélgetheti mindenki, amíg a megálmodott 
végeredmény elkészül. Aztán már csak fel kell fűzni, és vi-
selheti is gazdája. Jöjjön, fonjon, szőjön, ragasszon, fűzzön 
kedvére kicsi és nagy, fiatal és lélekben örökifjú, bárki, aki 
szívesen alkot! Sok szeretettel vár barátságos, segítőkész 
csapatunk!

FunFészek - 
Középiskolai sátor
Szeretnél megpihenni a fesztivál forgatagában? Nézz be 
hozzánk, és kapcsolódj ki különféle játékok, beszélgetések 
és egyéb közösségi programok segítségével! Ha táncra vagy 
zenére vágysz, mindenképp látogass el hozzánk az esti órák-
ban is: retro bulival, karaokéval és Just Dance-szel várunk 
benneteket!

Reggeli torna
 Helyszín:  FunFészek

 Időpont:  2022. július 14., 15., 16. 7.15

Csatlakozz hozzánk, és indítsd a napot frissítő tornával!
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„Keresztény 
könnyűzenészek 
identitása a világi 
karrierjükben”
 Helyszín:  FunFészek

 Időpont:  2022. július 14. 14.00

A Peet Project hazánk egyik leg-
ismertebb smooth jazz zenekara. 
A banda alapítójával, Ferencz Pé-
terrel (Peet) beszélgetünk.
A Peet Project és Helyes_Beat zenekarok frontembereként, 
valamint a Vasovski Live hegedűseként megismert Peet 
2021-ben útjára indította régi álomként dédelgetett szóló 
produkcióját, az Azapeetet, mely néven több mint tíz zenés 
videóklipet jelentetett meg eddig.
Ferencz Péter „Peet” Szikra-Díjas dalszerző, több száz hazai 
és külföldi felvétel dalszerzője és/vagy zenei producere; 
a többszörös Billboard listás Peet Project zenekar alapítója, 
vezetője, dalszerzője, zenei producere; a Vasovski Live és 
Vasovski Symphonic hegedűse, dalszerzője, co-producere; 
a Nyári Dicsőítő Iskola (Dics-Suli) tanára, dicsőítésvezető-
je, zenei producere, stúdió-hangmérnöke; a Szikra Projekt 
egyik zenei producere és az Omega Budapest Gyülekezet 
dicsőítésvezetője.

„Színpadi jelenlét”
 Helyszín:  FunFészek

 Időpont:  2022. július 14. 11.15

Dr. Kun Ágnes Anna a Magyar 
Állami Operaház magánénekese, 
a Maglódi Református Egyházköz-
ség bekebelezett lelkipásztora, 
az Evangélikus Hittudományi 
Egyetem hangképző tanára, az 
Ószövetség doktora. Színész-
mesterséget Földessy Margittól, Balázs Zoltántól és Illés 
Györgyitől tanult. Énekmestere jelenleg Komlósi Ildikó. 
Gyermekkora óta áll színpadon, opera- és koncertpódiu-
mon, 24 éve szószéken.
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„Dalszerzés”
 Helyszín:  FunFészek

 Időpont:  2022. július 15. 11.15

Koczor Tamás vagyok. Nem zenész, hanem igehirdető. 
A Deák Téri Evangélikus Gimnázium iskolalelkészeként és 
ferencvárosi lelkészként dolgozom. Fontos számomra, hogy 
az új zene ne vesse el az evangélikusság ősi énekkultúráját. 
Szívügyem az érthető szöveg. Szeretem az énekeskönyvi 
énekeket, és van gitárom is.

„Keresztény 
könnyűzenészek 
identitása a világi 
karrierjükben”
 Helyszín:  FunFészek

 Időpont:  2022. július 15. 14.00

Balla Gergely a Platon Karataev 
zenekar egyik énekes-dalszer-
zője. Az együttes már több nem-
zetközi turnén van túl, itthon telt házas koncerteket adtak 
többek között a Müpában, az A38-on és az Akváriumban is. 
Dalaik a legszemélyesebb módon beszélnek a legegyeteme-
sebb kérdésekről, az egyént meghaladva a létezés magja 
körül bolyonganak.

„Örömdobolás”
 Helyszín:  FunFészek

 Időpont:  2022. július 16. 11.15

Franczia Dániel közel-keleti és 
balkáni ütőhangszerekkel foglal-
kozó zenész. Tanárként és szín-
házi előadóként kezdte a pályát, 
de az évek során a gyerekkorá-
ban elkezdődött zenélés vált fő 
foglalkozásává. Mivel Magyaror-
szágon kedvenc hangszereinek 
játéktechnikáit intézményes keretek között nem tanítják, 
célul tűzte ki azok népszerűsítését.
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„Keresztény 
könnyűzenészek 
identitása a világi 
karrierjükben”
 Helyszín:  FunFészek

 Időpont:  2022. július 16. 14.00

Tölli Máté a Fran Palermo zene-
kar basszusgitárosa. 2008-ban 
a győri Országos Evangélikus Ze-
nei Táborban indult el könnyűzenei „pályafutása”, korábban 
a Szélrózsa Band, a Keresztmetszet, valamint a Jónás és 
Jézus rockoratóriumot 2011–2012-ben előadó zenekarokban 
játszott.

Retro buli
 Helyszín:  FunFészek

 Időpont:  2022. július 13. 23.30

After party tánccal, zenével, karaokéval.

Just Dance
 Helyszín:  FunFészek

 Időpont:  2022. július 14. 22.15

Táncjáték minden idők legnagyobb slágereivel. Gyere és rázz!

Esti mese
 Helyszín:  FunFészek

 Időpont:  2022. július 14. 23.45

Napzáró közös mesenézés a sátorban. 

Egyetemi campus
 Állandó programok: 
1. Ismerkedj meg a KözösPont-tal! – Rajzolj csokiért! –  

Írj levelet magadnak! – Ha csak valakivel beszélgetnél… 
2. Gyere társasozni! 
3. Egész napos töltőpont. 

FUNFÉSZEK / EGYETEMI CAMPUS EGYETEMI CAMPUS



— 49 —

4. Kényelmes, cozy elvonulásra megfelelő hely, gyere 
akkor is, ha csak szuszanni akarsz. 

5. Megszomjaztál? Ugorj be! ;)

Pszisztéma – Na, most menjek,  
vagy maradjak?
 Helyszín:  Egyetemi campus

 Időpont:  2022. július 14. 16.00

 Előadó:  Dorn Krisztina

Mondjuk, 18, 20 vagy 24 évesek vagyunk. Megúsztuk a hul-
lámzó kamaszkort. Felnőttünk, kész? Kik vagyunk? Érettek, 
vagy éretlenek? Felelünk, vagy merünk? Tartozunk, vagy kö-
vetelünk? Menjünk, vagy maradjunk? Beszélgethetünk most 
a fiatal felnőttkor feladatairól, lehetőségeiről, dilemmáiról?

Fórumbeszélgetés –  
A kereszténység jövője egy 
kereszténység utáni világban
 Helyszín:  Egyetemi campus

 Időpont:  2022. július 16. 16.00

Égető kérdések merülnek fel nap mint nap a kereszténység 
jövőjével kapcsolatban. A keresztény kultúrát és gondolko-
dást követő emberek nem csupán kisebbségben vannak, ha-
nem fenyegeti őket a világ meghatározó dolgainak listájáról 
való lekerülés is, a teljes háttérbe szorítás.Mi lehet az egyház 
reménye a jövőben? A cancel culture áldozata lesz az egyház 
is? Üldözendővé fog válni az, aki a bibliai értékrendet követi?
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Képes vagy rá? – Napi challenge
 Helyszín:  Egyetemi campus

 Időpont:  2022. július 14., 15., 16. 14.00–14.30

Mindennap különböző kihívásokkal tesztelheted magad: 
agyban (például zene, kultúra, pszichológia, jog, orvoslás) 
és fizikailag is. Gyere, próbáld ki magad!

Zenekultúra – A teológiai 
megfogalmazás eszközei Johann 
Sebastian Bach művészetében
 Helyszín:  Egyetemi campus

 Időpont:  2022. július 15. 16.00

 Előadó:  Kaszab Sebő

Johann Sebastian Bach művészetében meghatározó sze-
repet játszott az Istennel való személyes kapcsolata és 
a teológiai gondolatok zenei megfogalmazása. Ebben az 
előadásban lehetőség nyílik különböző Bach-kutatások rend-
szerezésének segítségével közelebbről megismerni azokat 
a zenei eszközöket, amelyekkel a mester kifejezte mély hitét. 
Az alkalom végére nagyobb kép rajzolódik ki arról, milyen 
sokrétűen lehet megközelíteni munkásságát.

Küldetés sátor
Mission complete: küldetés teljesítve! A videojátékokban 
szívesen olvassuk ezeket a szavakat, de mi van, ha azt mon-
dom, hogy az egyháznak is van küldetése? És ha azt mondom, 
hogy ez a küldetés nem csupán a gyülekezetekre vonat-
kozik? A kereszténység sokkal többre hivatott, mint amit 
elsőre megláthatunk a templomokban. A Küldetés sátorban 
azokkal a szolgálatokkal ismerkedhetsz meg, amelyeket 
az egyházban úgy végeznek, hogy talán észre sem veszed 
őket – a drogmissziótól kezdve hétköznapi kereszténységen 
át a külmisszióig. Gyere és beszélgess az előadóinkkal, kuk-
kants be a napi programjainkra, ismerkedj meg az egyház 
küldetésével, és találd meg benne a sajátodat!

Kávézz egyet Istennel!
 Helyszín:  Küldetés sátor

 Időpont:  2022. július 14., 15., 16. 7.45
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Jézus azt ígérte, hogy ha ketten vagy hárman összegyűlünk 
az ő nevében, velünk lesz. Erre a valóságosan megtapasz-
talható találkozásra hívunk téged minden reggel 7.45-től 
a Küldetés sátornál, ahol közös imádsággal indítjuk a napot. 
Reggelit hozz magaddal, kávét mi adunk!

Amire Magyarországon  
tanított meg Isten…
 Helyszín:  Küldetés sátor

 Időpont:  2022. július 14. 10.30

 Előadó:  Nilmersson Pereira da Silva

Brazíliától jó hosszú út vezet a Bakonyig… Nil brazil keresz-
tyén srác, jelenleg Balatonfüreden angoltanár, Veszprémben 
pedig egy gyülekezet lelkipásztora. Bárhol jár, mindenhol az 
evangéliumot hirdeti: misszionárius. De vajon mi indít arra 
egy dél-amerikai fiatalt, hogy elhagyja hazáját és elinduljon 
az ismeretlenbe, hogy Magyarországon vállalja küldetését?

Élő könyvtár
 Helyszín:  Küldetés sátor

 Időpont:  2022. július 14. 15.00

A könyvek sok érdekes dologról tudnak ismeretet nyújtani 
nekünk, izgalmas történeteket és szereplőket tárnak elénk. 
Mit szólnátok egy élő könyvtárhoz? Ahol nem könyveket „köl-
csönözhettek” ki, hanem embereket; ők fognak története-
ket mesélni, és mindenki a hozzá közelebb álló „könyvekből” 
válogathat.
Beszélgettél már fiatal brazil lelkipásztorral? Kíváncsi vagy 
rá, hogy milyen lehet Indiában evangélikus misszionáriusnak 
lenni? Érdekel, hogy milyen a való életben az Evangélikus 
Egyház országos missziói lelkésze? Nos, higgy nekem, na-
gyon jófej, akárcsak a többiek. Kölcsönözd ki őket egy rövid 
beszélgetésre!

Egy KIS India
 Helyszín:  Küldetés sátor

 Időpont:  2022. július 14. 17.00

Taj Mahal, vagy kalkuttai „Örömváros”? Északi árják, vagy déli 
dravidák? Óriási létszámú hinduk, vagy kisebbségben lévő 
keresztyének? Mecset, vagy sztúpa? Templom, vagy áldo-
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zóhely? Hogyan lehet hiteles keresztyénként jelen lenni egy 
magyar lelkészcsaládnak Indiában? Milyen egy keresztyén 
alapítású és értékrendű, multikulturális nemzetközi iskola 
élete? Erről mesél Mesterházy Balázs, aki 2002–2005 és 
2018–2019 között szolgált az indiai Kodaikanalban.

Fényképkiállítás – Kárpát-medence 
és az evangélium
 Helyszín:  Küldetés sátor

 Időpont:  2022. július 14. 19.15

Tudtad, hogy egyházunknak van missziói lelkésze? Szeve-
rényi János hosszú évek óta tölti be ezt a pozíciót, de most 
nem csak így ismerhetjük meg. Eredeti szakmája fényké-
pész, most pedig olyan fényképeket hoz nekünk, amelyeket 
a Kárpát-medence legkülönbözőbb tájain készített, például 
a ma Ukrajnához tartozó Kárpátalján. Vajon milyen misszió 
zajlik ezeken a helyeken?

Mi fán terem a drogmisszió?
 Helyszín:  Küldetés sátor

 Időpont:  2022. július 15. 10.30

Gondolkodtál már azon, hogy vajon keresztyéneknek lehet-e 
küldetése a kábítószerfüggők között? Vajon van-e kiút, és 
tehet-e bármit is az egyház? Egyáltalán mi az, hogy drog, ki 
számít függőnek, és hol húzzuk meg személyes határainkat 
a szerekkel kapcsolatban? Ilyen és ezekhez hasonló témák-
ban kérdezzük meghívott szakembereinket, Erdős Esztert 
és Bajcsi Norbertet.
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Láthatatlan színház
 Helyszín:  Küldetés sátor

 Időpont:  2022. július 15. 15.00

Mit szólnál, ha elmehetnél egy képzeletbeli utazásra, egy 
távoli helyre? Ezen a programon ilyen képzeletbeli utazásra 
hívunk, ahol a látásodat kikapcsolva kalandos történetet él-
hetsz át, hogy jobban megértsd, hova is szól a te küldetésed.

Mi az én küldetésem?
 Helyszín:  Küldetés sátor

 Időpont:  2022. július 16. 10.30

El tudod képzelni, hogy Isten személyesen neked is szán 
valami feladatot ebben a világban? Gondolkodtál már azon, 
hogy mi a te küldetésed? Gyere és egy interaktív alkalmon 
találj választ a fenti kérdésekre!

Jézussal a hospice világában
 Helyszín:  Küldetés sátor

 Időpont:  2022. július 16. 14.00

 Előadó:  Süller-Torma Villő

Villő a székesfehérvári kórházban végstádiumos betegekkel 
foglalkozik. Betegeivel napi szinten megéli az elmúlást, de 
közben szeretettel és hitben kíséri őket, amelyben nagy se-
gítségére van Füge is, a terápiás kutya kolléga. Ha szeretnéd 
megismerni Villőt és Fügét, akkor mindenképpen a Küldetés 
sátorban a helyed! :)

Közös dicsőítés
 Helyszín:  Küldetés sátor

 Időpont:  2022. július 16. 16.00

Szereted a zenét, örömmel hallgatod a zenekarokat, de 
szívesen énekelnél kisebb körben is? Szeretnél végre te 
is zenélni a Szélrózsán, vagy egyszerűen csak szeretsz ott 
lenni, ahol mások dalolnak? Esetleg ismét szeretnél talál-
kozni a hospice-ben szolgáló Villővel? Gyere és csatlakozz 
a közös dicsőítéshez! Hangszert hozni ér! ;)
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Bemutatkozik 
a Szentírás 
Szövetség!
 Helyszín:  Küldetés sátor

 Időpont:  2022. július 16. 17.15

Gondolkoztál már azon, hogy 
milyen jó lenne rövid keresztény 
üzeneteket olvasni, amelyek 
konkrétan a fiataloknak szólnak? 
Nos, nem kell tovább keresgél-
ned… Mihalkovics Zsófi néhány szerző segítségével sze-
retné bemutatni nektek, hogy mi is a Szentírás Szövetség 
küldetése, és hogy miért pont neked való az Útjelző ifjúsági 
bibliaolvasó kalauz!

Orvosi kerekasztal-beszélgetés
 Helyszín:  Küldetés sátor

 Időpont:  2022. július 16. 19.15

Gondolkodtál már valaha azon, hogy milyen lehet keresztyén 
orvosnak lenni? Meghívottaink különböző területeken dolgo-
zó doktorok, akikkel szakmájukról és hitükről beszélgetünk.

Diakónia
Az Evangélikus Diakónia sátránál az érdeklődők megismer-
kedhetnek a Magyarországi Evangélikus Egyház szeretet-
szolgálatával. A diakóniai munkát a szeretetszolgálatok 
különböző formákban és struktúrákban végzik. Célunk 
bemutatni az érdeklődőknek a szeretetszolgálat műkö-
désének szerteágazó területeit, illetve betekintést adni 
az intézményekben folyó diakóniai munkába. A Diakóniai 
Osztály mellett az Ótemplomi Szeretetszolgálat munkatár-
sai különböző, szenvedélybetegséggel kapcsolatos isme-
retterjesztő programokkal, egészségsarokkal, prevenciós 
anyagokkal, szórólapokkal, tesztekkel, információs sátorral 
várják a látogatókat.
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Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet
Az Ökumenikus Segélyszervezet ebben az évben is saját 
programhelyszínnel várja az érdeklődőket. Sátrukban idén 
is izgalmas témákról szóló, tabuk nélküli beszélgetésekre, 
sztárok felbukkanására számíthatnak az érdeklődők. A be-
szélgetések között pedig az „ökumenikusoktól” megszokott 
kreatív játékokat játszhatnak a látogatók: lesz óriás me-
móriajáték, kapura dobás, esélyegyenlőtlenségi csocsó 
és szerencsekerék is. És ami a legfontosabb: a helyszínen 
lehetőség lesz arra, hogy Te is csatlakozz a Segélyszervezet 
közösségéhez!

Pörgess, játssz és nyerj!
 Helyszín:  MÖS

 Időpont:  2022. július 14.,15. 10.00 és 14.00;  
július 16. 14.00

Pörgess az „ökumenikusok” szerencsekerekén, játssz szem-
léletformáló játékokkal, és nyerj menő fesztiválkiegészítőket!

Kerekasztal-beszélgetés
 Helyszín:  MÖS

 Időpont:  2022. július 14. 14.00

Kerekasztal-beszélgetés az ukrán helyzetről és a Segély-
szervezet munkájáról.
Ukrajnában milliók számára vált kézzelfogható valósággá 
a háború. Az Ökumenikus Segélyszervezet azonnali segítsé-
get nyújt azoknak a menekülőknek, akik kénytelenek voltak 
mindenüket hátrahagyni. Csatlakozz, és ismerd meg, hogyan 
segítünk a bajbajutottaknak határon innen és túl.

A szeretet nem árt
 Helyszín:  MÖS

 Időpont:  2022. július 14. 15.30

Szemléletformáló „kávészünet” a kapcsolati erőszak témá-
jában. Beszélgetés arról, hogy mi kapcsolati erőszak és mi 
nem, hogy mi meddig mehet, és hogy mit tehetünk, ha tény-
leg segítség kell. Aki előad, kérdez és válaszol: Tiszó Irén,  
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a Segélyszervezet orosházi Regionális Krízisambulanciájá-
nak szakmai vezetője és Mezei Léda színésznő.

Bűnös vagy áldozat?
 Helyszín:  MÖS

 Időpont:  2022. július 15. 15.00

Szemléletformáló „kávészünet” és interaktív beszélgetés 
a hajléktalanellátás témájában. Az Ökumenikus Segély-
szervezet az év 365 napján segíti fedél nélküli embertársait 
Budapesten, Debrecenben és Gyulán. Aki előad, kérdez és 
válaszol: Kerekes Gizella, a Segélyszervezet gyulai intéz-
ményének vezetője és Wolf Kati énekesnő.

Ép lélek az ép testhez?
 Helyszín:  MÖS

 Időpont:  2022. július 16. 14.00

Interaktív beszélgetésre invitálunk, ahol Katus Attila segít-
ségével mélyülünk el a jótékonyság jótékony hatásaiban, az 
önkéntesség, az egészség és a sport kapcsolatában…

Ökosátor
Köszöntünk a Szélrózsa találkozó legzöldebb pontján: az 
ökosátorban. Az idei évben – amellett, hogy egy környe-
zetkímélőbb és fenntarthatóbb találkozó megvalósításán 
dolgozunk együtt a fő szervezőkkel – sok izgalmas és vál-
tozatos programmal is hívogatunk benneteket. Kirándulás, 
séta, beszélgetés, játék, móka, kreatív foglalkozás, aktív 
vagy passzív pihenés? Nálunk minden ilyesmit megtalál-
hatsz – természetesen.

 Állandó programjaink:  

Fair Trade közösségi kávézó: Hívj meg kávézni egy Szélrózsa- 
munkatársat! A sátor nyitvatartási idejében gyere hozzánk 
a Fair Trade kávézóba! Amellett, hogy az így fogyasztott ká-
véval a méltányos kereskedelmet támogatod, mi megígérjük, 
hogy a felajánlott összegből ingyen biztosítunk +1 kávét egy 
Szélrózsa-munkatársnak is. 
A Szélrózsa élővilága – rajzpályázat: Gyula festői környe-
zetében rengeteg élőlénnyel találkozhatunk. Kisebbek- 
nagyobbak, egyediek vagy sokaságukkal gyönyörködtetnek. 
Láttál valami szépet? Rajzold vagy fesd le, és hozd el nekünk 
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az ökosátorba. Rajzaitokat legkésőbb szombat délig adhat-
játok le. A képeket kiállítjuk, és szombat este egy-két apró 
ajándékkal jutalmazzuk a legjobb alkotásokat. 
Üzenő FA-L: neked mit jelent a teremtésvédelem? Támadt 
egy jó gondolatod? Tennél egy elhatározást? Szeretnél vala-
mit megosztani másokkal? Szeretnéd megnézni, hogy mások 
mit osztottak meg? Üzenő FA-L-unkon minden levélnek 
helyet találsz. 
Pihenő liget: egy kis pihenésre, megállásra vágysz? Vagy 
egy jó beszélgetésre békés, nyugodt környezetben? Pihenő 
ligetünk pont ezekre készült. 
Mobil komposztáló: almacsutka, dinnyehéj vagy egyéb szer-
ves hulladékod van? Hozd el hozzánk és dobd be a mobil 
komposztálónkba. 
Hulladékmérleg: szerinted mennyi szemetet termelünk? 
És mennyire vagyunk jók a szelektív hulladékgyűjtésben? 
Az idei Szélrózsán mindent megteszünk, hogy csökkentsük 
a hulladékot. Szurkolj velünk a napi eredményekért!

Bölcsen alkotta meg… „a napot, 
hogy uralkodjék nappal, mert 
örökké tart szeretete” (Zsolt 136,8) – 
Napfelkelte meditatív séta
 Helyszín:  Ökosátor

 Időpont:  2022. július 14. 4.00

A mulandóság vándorútján meg-megállva, Isten csodálatos 
egére tekintve saját magunkra, emberi mivoltunkra, hely-
zetünkre, utunkra kérdezünk. A szemlélődés, elmélyülés, 
belső imádság, a teremtett világ alapvető mozzanataira 
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való rácsodálkozás olyan lelki táplálék, mellyel másként 
indul a nap is. Indulj velünk erre a napra (és a Szélrózsára) 
napfelkelteváró meditációs sétánkkal. Ezen a reggeli lelki 
vándorúton gondolatainkat Csepregi András terelgeti.

A Szélrózsa  
tájain –  
kirándulás 
Póstelekre
 Helyszín:  Ökosátor

 Időpont:  2022. július 14. 14.00

A festői szépségű Gyula városa a „vízjárta puszták vidékén”,  
a Körös–Maros Nemzeti Park területén helyezkedik el. A Kö-
rös Klub (korosklub.hu) jóvoltából most bejárhatod és meg-
ismerheted ezt a gyönyörű környéket. Délutáni kirándulá-
sunk célja Póstelek és az ott található természeti emlékpark 
meglátogatása. A kirándulást Vadász Csaba természetjáró, 
a Körös Klub munkatársa vezeti. 
Részletes információt és jelentkezési felületet a honlapun-
kon találsz (http://arterm.hu/index.php/2022/06/03/szel-
rozsa-tajain/), vagy írj nekünk az arterm@lutheran.hu e-mail 
címre. Kérjük, hogy erre a programra előzetesen regisztrálj!

A földhöz való viszonyunk 
és a klímaigazságosság – 
fórumbeszélgetés
 Helyszín:  Ökosátor

 Időpont:  2022. július 14. 16.00

A földhöz, talajhoz való közvetlen viszonyunknál kevés él-
mény elementárisabb. Mélyen megszólító volta a termé-
szetes valóságunkra nyit bennünk ablakot. Mindeközben 
a klímaigazságosság kérdései a legkülönbözőbb formákon 
és tartalmakon, helyeken, generációkon és kontinenseken 
ívelnek át. Vajon hova néz a mi ablakunk? Beszélgetésünk-
ben a lokális és a globális összekapcsolódásán keresztül 
keressük a választ arra a kérdésre, hogy hol áll a teremtett 
ember a teremtett világban. 
Beszélgetőtársaink: Rihay-Kovács Zita (tapasztalati szak-
értő), Sipos Mihály (Fenntartható visszafejlődés) és Béres 
Tamás (evangélikus lelkész, teológiai tanár).
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A Tenger urai –  
FishBanks 
ökoszimulációs 
közösségi társasjáték
 Helyszín:  Ökosátor

 Időpont:  2022. július 15. 10.15

„Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Sza-
porodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok 
uralmatok alá! Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain 
és a szárazföldön mozgó minden élőlényen!” (1Móz 1,28) Hogy 
sikerült végrehajtanunk az isteni parancsot? Milyen gazdái 
lettünk a Földnek, a tengereknek? Hogyan uralkodunk a ten-
ger halai, az ég madarai és minden állat fölött? Játsszuk el 
együtt az élet játékát! Ez a halászati társasjáték megmutatja 
a jelenleg fennálló gazdasági rendszer működését, és a szi-
muláció segítségével belehelyezhetjük magunkat egy halá-
szati vállalat vezetőinek helyébe. Készen állsz a kihívásra? 
További információt és jelentkezési felületet a honlapunkon 
találsz (http://arterm.hu/index.php/2022/06/03/fishbanks/), 
vagy írj nekünk az arterm@lutheran.hu e-mail címre. Kérjük, 
hogy erre az eseményre előzetesen regisztrálj!

Klímapiknik az MTVSZ ifjúsági 
mozgalmával
 Helyszín:  Ökosátor

 Időpont:  2022. július 15. 14.00

Tudod, hogy a klímaváltozás milyen terheket jelent a világ 
különböző részein? Vagy tudod, hogy milyen terheket jelent 
nekünk? Most milyen kihívásokkal nézünk szembe? És sze-
rinted vajon mit tehetünk? Vajon a mindennapi életünknek 
van hatása a világ többi pontjára is? A Magyar Természet-
védők Szövetsége ifjúsági mozgalmának jóvoltából a klíma- 
igazságosság kérdéseit körüljáró klímapiknik alkalmon ezek-
ben a kérdésekben mélyülhetsz el. Egy átfogó kiállítással, 
játékos feldolgozással és jó beszélgetéssel vár a piknik, mert 
a terheket is lehet jókedvűen viselni.

ÖKOSÁTOR ÖKOSÁTOR

http://arterm.hu/index.php/2022/06/03/fishbanks/
mailto:arterm%40lutheran.hu?subject=arterm%40lutheran.hu
http://arterm.hu/index.php/2022/06/03/fishbanks/


— 60 —

Közösségben a környezetünkkel – 
fórumbeszélgetés
 Helyszín:  Ökosátor

 Időpont:  2022. július 15. 16.00

Mi a közösségek szerepe és jelentősége a teremtett világ 
értékeinek megóvásában? És mi hogyan vigyázzunk a min-
ket körülvevő környezetre, amely egyben az életünket is 
fenntartó alap közösség? Hogyan lehet hatással emberi 
közösségeink működése a környezeti közösségünkre, és 
hogyan vigyázhatunk egymásra ezekben a közösségekben? 
Beszélgetőtársaink: Szendrák Gabriella (Kisközösségi prog-
ram), Németh Eszter (MTVSz Ifjúsági tagozat), Szarka István 
(evangélikus lelkész) és Caitanya Das (Krishna-tudatú hívő).

Hulladékmentes 
workshop I.
 Helyszín:  Ökosátor

 Időpont:  2022. július 16. 10.15

Hogyan készítheted el otthon, 
egyszerűen? Most meglesheted 
és ki is próbálhatod a hulladék- 
mentes workshopunkban a szappanöntést, dezodorkészí-
tést, szappanzsákvarrást. A foglalkozást Zsemberovszky 
Veronika, az aszódi evangélikus gyülekezet MEET-referense 
vezeti. A foglalkozáson limitált a részvételi lehetőség, így 
érkezési sorrendben tudtok bejutni rá!

Hulladékmentesen a minden-
napokban? – fórumbeszélgetés
 Helyszín:  Ökosátor

 Időpont:  2022. július 16. 14.00

Kíváncsi vagy, hogy milyen a zero waste- vagy low waste- 
élet és hogyan tudsz te is belevágni? Miért jó? Van, ami vissza- 
tart? Mai beszélgetésünkben ilyen kérdésekkel feszegetjük 
határainkat tapasztalt, hulladékmentes életet élő vendé-
geinkkel: Antal Éva (@vaszonzsakoslany) és Juhász Evelin 
(@a_cup_of_zero).

ÖKOSÁTOR ÖKOSÁTOR
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— 61 —

Hulladékmentes 
workshop II.
 Helyszín:  Ökosátor

 Időpont:  2022. július 16. 16.00

Hogyan készítheted el otthon, 
egyszerűen? Most meglesheted 
és ki is próbálhatod a hulladék-
mentes workshopunkban, hogy hogyan tudsz egyedi mintá-
val dekorálni vászontáskát vagy újraszalvétát. A foglalkozást 
Antal Éva (Vászonzsákoslány) vezeti. A foglalkozáson limi-
tált a részvételi lehetőség, így érkezési sorrendben tudtok 
bejutni rá!

Szélrózsa zöldje
 Helyszín:  Ökosátor

 Időpont:  2022. július 16. 18.00

Tányérszépségverseny, kulacsszépségverseny. Te mi-
lyen ökocuccot hoztál magaddal a Szélrózsára? Hozd el és 
mutasd meg az ökosátorban! A legmenőbb, legcsinosabb 
ökocuccokat újabb ökocuccokkal jutalmazzuk.
Eredményhirdetés a Szélrózsa élővilága rajzpályázatról.
Szélrózsa zöldje kvíz: az idei Szélrózsa szervezésében ki-
emelt szempont, hogy minél fenntarthatóbban lehessünk 
együtt. Ezeket a lépéseket igyekszünk nyomon követni 
a találkozó ideje alatt, és természetesen játékos, humoros 
kérdések formájában most megtippelheted, hogy vajon mi 
hogyan sikerült!

Bölcsen alkotta meg… „a holdat és  
a csillagokat, hogy uralkodjanak 
éjjel, mert örökké tart szeretete” 
(Zsolt 136,9) – Csillagos ég  
meditatív séta
 Helyszín:  Ökosátor

 Időpont:  2022. július 16. 0.00

A mulandóság vándorútján meg-megállva, Isten csodálatos 
egére tekintve saját magunkra, emberi mivoltunkra, hely-
zetünkre, utunkra kérdezünk. A szemlélődés, elmélyülés, 
belső imádság, a teremtett világ alapvető mozzanataira való 
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rácsodálkozás olyan lelki táplálék, mellyel másként pihenünk 
meg és másként indulunk tovább a holnap felé. Tarts velünk 
erre az éjjeli sétára a nap zárásaként. Ezen az éjszakai lelki 
vándorúton gondolatainkat Csepregi András terelgeti.

Mevisz
A Mevisz kis szövetség: fiatalok és idősek, mozgássérültek 
és segítők, kerekesszékesek és értelmileg akadályozott em-
berek, akik mind részt vesznek nyaranta egy-egy táborban. 
Emellett egész évben van lehetőségük találkozni, például 
bárka karácsonyon, passiókörúton és hétvégi találkozó-
kon. A Szélrózsán azért vagyunk itt, hogy bemutassuk a kis 
közösségünket. A sátrunkba látogatók beszélgethetnek, 
közösen játszhatnak velünk, és akár ki is próbálhatják, milyen 
kerekesszékben ülni vagy kerekesszékben ülőknek segíteni.

Készíts képeslapot!
 Helyszín:  Mevisz

 Időpont:  2022. július 14. 13.30

Isten országa néha egy-egy ismeretlennek küldött apró 
üzenetben és egy közös rajzban is megtalálható. Készíts 
egy képeslapot, írj egy kedves üzenetet, és vigyél magad-
dal egy másikat! Segíts a mozgássérülteknek megcsinálni 
a legnagyobb Szélrózsa-rajzot!

Hol van Isten  
a Meviszben?
 Helyszín:  Mevisz

 Időpont:  2022. július 15. 11.30

Mozgássérültek és segítők fórum-
beszélgetése arról, hogy milyen is 
a Mevisz közösségéhez tartozni, 
és milyen is Istenben hinni. Ezen az alkalmon lehetőség nyílik 
közös beszélgetésre, kérdések feltevésére.

Éld át a kerekesszékben ülést!
 Helyszín:  Mevisz

 Időpont:  2022. július 16. 10.30

Mindenki előtt vannak akadályok, ebben biztosan nem külön-
bözünk, kerekesszékesek és két lábon járók. A másik élet-
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helyzetének megtapasztalása még inkább segít megérteni őt, 
és segít nyitottabbnak lenni felé. Vicces, de megvalósítható 
kerekesszékes kihívásokkal várunk! 

Nemzetiségi sátor
A Nemzetiségi sátor legfőbb küldetése, hogy bemutassa 
egyházunk kevéssé ismert, mégis fontos alkotóelemét, az 
alföldi szlovák evangélikusok gyülekezeti életét. Még most, 
2022-ben is a környék számos gyülekezetében hangzik el 
az Úrtól tanult imádság német és szlovák nyelven. A Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház ezt a többnyelvűséget már 
elnevezésében is kifejezésre juttatja, hiszen a mi egyhá-
zunk hazánk egyetlen olyan nagy történelmi egyháza, mely 
büszke nemzetiségi gyökereire. Ezt a gazdag történelmi 
múltat és jelent olyan formában szeretnénk az újabb evangé-
likus generációk elé tárni, hogy a jövőben tovább erősödjön 
bennük a más nyelvű és kultúrájú népek iránti elfogadás és 
tolerancia egyházon belül és azon túl is. A sátor továbbá 
kísérletet tesz az alföldi evangélikus szlovákság hitélete 
mellett tradicionális kultúrájának és gasztronómiájának 
interaktív bemutatására is.

Alföldi szlovák gasztronómiai 
bemutató
 Helyszín:  Nemzetiségi sátor

 Időpont:  2022. július 14., 15., 16. 10.30
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A lelki töltekezés mellett lesz itt minden, mi szem-szájnak 
ingere! Megéhezve megkóstolhatod alföldi szlovák testvé-
reink hagyományos ételkülönlegességeit.

„Kde jsi můj 
premilý?”, avagy 
Szarvas 300 éves
 Helyszín:  Nemzetiségi sátor

 Időpont:  2022. július 15. 17.00

Időutazásra invitálunk téged ezen 
a délutánon, amelynek során interaktív módon tárjuk fel egy-
házunk egyik legnagyobb gyülekezetének eddigi háromszáz 
évét. Az utazás során kísérőink lesznek szarvasi szlovák 
evangélikus elődeink: Tranoscius és a kapusztnyíka.

Harmóniumon szabadon,  
a szabadban
 Helyszín:  Nemzetiségi sátor

 Időpont:  2022. július 14. 17.00

Élő harmóniumkoncert a szabadban? Miért is ne! Gyere el és 
hallgass bele, mit énekelnek az alföldi evangélikus szlovákok! 
A harmóniumon Alföldi Csaba békéscsabai kántor szólaltatja 
meg Tranoscius-énekeskönyvünk legszebb dallamait.

International tent
Angol nyelvi ismerkedő
 Helyszín:  International tent

 Időpont:  2022. július 14. 14.00

Angol anyanyelvűek Magyarországon, magyarok angol nyelv-
területeken. 

Angol nyelvi labor
 Helyszín:  International tent

 Időpont:  2022. július 14. 15.00

A Szélrózsa tematikájának, napi témájának angol nyelvű 
körbejárása.
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Angol projekt feladat
 Helyszín:  International tent

 Időpont:  2022. július 14. 16.00

A Szélrózsa angol nyelvű bemutatójának közös megszer-
kesztése, videokészítés.

Német nyelvi ismerkedő
 Helyszín:  International tent

 Időpont:  2022. július 15. 14.00

Német anyanyelvűek Magyarországon, magyarok német 
nyelvterületeken.

Német nyelvi labor
 Helyszín:  International tent

 Időpont:  2022. július 15. 15.00

A Szélrózsa tematikájának, napi témájának német nyelvű 
körbejárása.

Német projekt feladat
 Helyszín:  International tent

 Időpont:  2022. július 15. 16.00

A Szélrózsa német nyelvű bemutatójának közös megszer-
kesztése, videokészítés.

Finn nyelvi ismerkedő
 Helyszín:  International tent

 Időpont:  2022. július 16. 14.00

Finn anyanyelvűek Magyarországon, magyarok finn nyelv-
területeken.

Finn nyelvi labor
 Helyszín:  International tent

 Időpont:  2022. július 16. 15.00

A Szélrózsa tematikájának, napi témájának finn nyelvű kör-
bejárása.
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Finn nyelvi projekt
 Helyszín:  International tent

 Időpont:  2022. július 16. 16.00

A Szélrózsa finn nyelvű bemutatójának közös megszerkesz-
tése, videokészítés.

Sport
Az idén nyáron Gyulán megrendezendő Szélrózsán nagy 
hangsúlyt szeretnénk fektetni arra – ahogyan 2018-ban 
Bükön is –, hogy a fesztiválra látogatók színvonalas, jól 
szervezett, örömet adó sporteseményeken tudjanak részt 
venni. Általánosságban is igaz, de talán különösen is igaz 
ez az elmúlt évek elzártságára, hogy mindannyiunkban 
nagy vágyakozás lehet a közösségi élmények megtapasz-
talására. Ezért is szeretnénk azt, hogy a fair versengés, tu-
dásunk megmérettetése mellett az idei Szélrózsán főként 
a közösség erejének megélése legyen a sportprogramok 
legfontosabb védjegye. Ennek a legfőbb terei a futball- és 
röplabdabajnokságok lesznek, amelyekre nagy szeretettel 
várjuk csapatok jelentkezését! Az se csüggedjen, aki első 
ránézésre csapat nélkül maradt, hiszen azon érdeklődőkből, 
akik lelkesek a sport iránt, de esetleg egyedül jönnek a Szél-
rózsára, a szervezők segítségével igyekszünk új, a bajnoksá-
gon is indulni tudó közösséget szervezni! A mozgás remek 
kikapcsolódást, egészséges életmódot, a határaink fesze-
getését jelentheti számunkra. Bízunk benne, hogy minél 
többször meg tudjuk ezt élni a 2022-es, gyulai Szélrózsán! 
Kell Egy Csapat!

II. Szélrózsa 
futóverseny
 Helyszín:  közös bemelegítés 

a nagyszínpad előtt, 
rajt/cél egy helyen: 
Ferencesek tere, 
parkoló

 Időpont:  2022. július 16. szombat 10.15–12.30

A részvétel INGYENES, de regisztrációhoz kötött.  
Nevezni a www.korido.hu oldalon lehet.
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1353 méter
Ez a táv az Ökumenikus Segélyszervezet adományvonalára 
hívja fel a figyelmet.
5 kilométer

 • Egyedi befutóérem
 • Oklevél
 • Chipes időmérés
 • A leggyorsabbaknak kupák
 • Tombolahúzás

További részletek a találkozó honlapján.

Adna Café
A Kávézó fesztiválokon való részvételének célja egyrészt 
a józan szórakozás népszerűsítése, másrészt a szenvedély-
betegeknek, a szerekkel kapcsolatba került, de még nem 
függő fiataloknak, a veszélyeztetett fiataloknak, valamint 
a hozzátartozóiknak és az érdeklődőknek bemutatni a segítő 
szervezetek által nyújtott lehetőségeket. Tapasztalataink 
szerint a saját élménnyel rendelkező fiatalok és munkatár-
sak, akik már elindultak a józanság útján, hitelesen tudnak 
beszélni és beszélgetni a szerhasználatról, a józanodásról és 
a józanság megőrzéséről. A kávézóban minőségi ételek és 
italok várják az odalátogatókat, akik a beszélgetések közben 
tapasztalhatják a felépülő fiatalok és addiktológiai szakem-
berek elhivatottságát és a józanság értékét, amely a mai 
világban rendkívül aktuális kérdés. A mostani fesztiválon 
szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni az online világgal kap-
csolatos függőségekre, amelyek – tapasztalataink szerint –  
szinte minden fiatalt és az idősebb korosztályt is érintik. 
Az Adna kávézó állandó programja: Élő könyvtár. 
Az Élő könyvtár felépülőben lévő szenvedélybeteg fiatalokból 
és addiktológiai szakemberekből áll, akiket az érdeklődő 
meghatározott időre ki tud kölcsönözni és beszélgetni tud 
vele a függőségekről, a szabadulásról és a megtérésről, is-
tenkapcsolatról is. A szenvedélybetegség, a függőségek 
megértéséhez az egyik legcélravezetőbb a prevenció szemé-
lyes életút jellegű formája, amelyben a felépülő egy életúton 
keresztül mutatja be a megélt mélypontokat. A program nagy 
sikerrel működik több mint tíz éve a kallódó ifjúságot mentő 
misszióban. Évek óta az Élő könyvtár az egyik legsikeresebb 
program a keresztény ifjúsági találkozókon. A kölcsönzés 
menete: az érdeklődő egy katalógusból választhat, ahol csak 
a könyvcímeket látja (pl. Egy segítő története, aki megjárta 
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a poklot az online gaming csapdájában). A könyvet, amely 
felkeltette az érdeklődését, a könyvtáros segítségével ki-
kölcsönözheti. Egyszer lehet elvinni egy srácot egy fél órás 
beszélgetésre, és ha lenne még kérdés vagy téma, meg-
hosszabbítható a kölcsönzési idő.

KÖSZI koktélbár
A KÖSZI koktélbár igazi közösségi tér, ahol régi barátok ta-
lálkozhatnak, vagy új barátságok születhetnek, családok pi-
henhetnek meg, vagy a fesztiválon megismerkedett fiatalok 
folytathatják beszélgetéseiket. Nálunk mindenki könnyen 
találhat a hangulatához megfelelő koktélt. A magunk között 

„hangulattérképnek” hívott molinón végighaladva mindig 
a hozzád épp legjobban passzoló italt választhatod ki. A kok-
télbár által pedig számos fiatalnak is segíthetsz élményeket 
gyűjteni és befogadó barátokra lelni, hiszen a befolyt adomá-
nyok rászoruló gyermekek és fiatalok táboroztatását teszik 
lehetővé. A hűsítők mellett sok más izgalmas programmal 
is készülünk nektek.

Feltöltőpont
 Helyszín:  KÖSZI koktélbár

 Időpont:  2022. július 13., szerda – július 17.,  
vasárnap egész nap

Úgy érzed, nemcsak a telefonod merülhet le, hanem néha 
a lelked is? A Feltöltőponton különböző hangulatokra szánt 
igék közül választhatsz, legyél elcsüggedt, örömteli, szomo-
rú vagy megfáradt. Ezen kívül mindig beszélgetőpartnerre 
találhatsz nálunk, legyen szó a pultban levő önkéntesekről 
vagy a többi betérő vendégről. Ha kis feltöltődésre vágysz 
lelkileg, várunk szeretettel a KÖSZI koktélbárban!

Fotófal 
 Helyszín:  KÖSZI koktélbár

 Időpont:  2022. július 13., szerda – július 17.,  
vasárnap egész nap

„Egy kép többet mond ezer szónál” – van képed hozzá? Egy 
fesztivál sem maradhat megörökített pillanatok nélkül! Tér-
jetek be hozzánk, hogy vicces és eredeti kellékeink segít-
ségével igazán felszabadult szelfiket és fotókat lőhessetek!  
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Hálafal
 Helyszín:  KÖSZI koktélbár

 Időpont:  2022. július 13., szerda – július 17.,  
vasárnap egész nap

Nehéz napod van, vagy csak hála tölti el a szíved? Írd ki ma-
gadból! Érdemes naponta megállni és végiggondolni, miért 
is lehetsz hálás. Hiszen ha el vagy csüggedve, vagy csak 
tele van a szíved reménnyel, bátran kiírhatod magadból és 
megoszthatod másokkal is.

KÖSZI bingó
 Helyszín:  KÖSZI koktélbár

 Időpont:  22022. július 13., szerda – július 17.,  
vasárnap egész nap

Szeretsz versenyezni? Szereted a kihívásokat? Szeretsz 
nyerni? Akkor neked találták ki a KÖSZI bingót! Izgalmas 
feladatokat teljesíthetsz a KÖSZI bingóval és megnyerheted 
a napi ingyen koktélok egyikét.

KÖSZI a táncot! – avagy Just Dance 
a KÖSZI-sekkel
 Helyszín:  KÖSZI koktélbár

 Időpont:  2022. július 13., 14., 15. 23.30

Fáradt vagy már a nap végéhez közeledve? Szívesen lennél 
közösségben, akár mozognál is kicsit? A Te lábadban is be-
indul a bugi, ha meghallod a Just Dance kifejezést?
Legyél jó vagy rossz hangulatodban, elbágyadt vagy felpör-
gött, itt a helyed nálunk! Gyere el a mindig pörgős hangulatú 
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KÖSZI koktélbárba, és próbáld ki magad! Nem kell, hogy 
profi táncos legyél, a hangulat és a jó társaság garantált, 
a frissítő koktélokért pedig csak pár lépést kell tenned! Let’s 
dance! Just Dance!

KIE kávéház
 Helyszín:  KIE kávéház

 Időpont:  2022. július 13., szerda – július 17., vasárnap  
7.00–8.30, 10.15–18.00, 19.00–23.00 

Ha egy élénkítő koffeinlöketre van szükséged – reggel, dél-
ben vagy este; ha innál egy frissítő limonádét; ha csak meg-
pihennél valahol, hogy beszélgethess a barátaiddal; ha csak 
elterülnél a kényelmes babzsákokon, akkor a helyed a KIE 
kávézóban van! Gyere, nézz be hozzánk! Sátrunkban egy jó 
kávé mellett megismerheted a KIE munkáját is. Ha segítség-
re van szükséged az ifjúsági munka szervezésében, tippeket 
adunk neked. Megismernéd egy igazán klassz evangélikus 
középiskola működését? Nálunk erre is van lehetőséged! 
A vendégkiszolgálásban a kőszegi evangélikus középiskola 
vendéglátós diákjai segítenek. #többmintiskola #TEKI 
Nyitvatartás: 7.00–8.30, 10.15–18.00, 19.00–23.00 

Lehetőségek piaca
Kelet-békési Evangélikus 
Egyházmegye
Nyolc kisebb-nagyobb, szlovák, német, magyar evangéli-
kus egyházközségünk egy viszonylag kis körben, fél Békés 
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megye területén helyezkedik el a keleti országhatár mentén. 
Legnagyobb gyülekezetünk a békéscsabai, amely az egy-
házmegye központjának számít. Esperesünk, Nagy Zoltán 
is itt szolgál, felügyelőnk, Liska András a gyulai gyülekezet 
tagja. Két gimnáziumunk Mezőberényben és Békéscsabán 
található. Isten hozott nálunk a Szélrózsán!

Kovász Közösség
„A Kovász Közösség keresztény hívőkből álló, hálózatosan fel-
épülő közösségszervező csoport. Célunk, hogy egyházainkat 
helyi és össztársadalmi kérdésekben együtt gondolkodásra, 
összefogásra és aktivitásra buzdítsuk. Helyben a gyüleke-
zetek tagjait felelősségvállalásra, a szolidaritás és irgalom 
aktív cselekedeteire hívjuk; országosan pedig a társadalmi 
és környezeti igazságosság rendszerszintű kérdésein dol-
gozunk. Gyakorlati keresztény környezetvédelmi műhelyeink 
eszközöket ad kezedbe ahhoz, hogy társakat gyűjtve magad 
köré, lelki alapon inspiráld a gyülekezetedet környezeti és 
társadalmi felelősségvállalásra. A Lehetőségek piacán erről 
a munkánkról – teológiai alapjairól, a közösségszervezés 
módszertanáról, eddigi eredményeinkről – beszélgethet-
tek velünk, és pick-and-choose módon a teremtésvédelmi 
műhelyünk 3 modulján is részt vehettek! A #TalkingCli-
mate modul abban segít, hogy a gyülekezetben (vagy épp 
szekuláris közösségben) el tudjatok kezdeni beszélgetni 
a környezetvédelem témájáról, és a klímacsendet megtörve 
más fiatalokkal együtt nyíltan, hatékonyan és empatikusan 
tudjatok kommunikálni egyszerű eszközökkel a cselekvésre 
ösztönözve. A #Közösségszervezés workshop megmutatja, 
hogyan tudtok szövetségeseket keresni, konszenzusos helyi 
ügyeket felderíteni, és elkezdeni ezeken dolgozni. Azt is 
megtanítjuk, miként tud egy kis közösség a gyülekezeti, helyi 
vagy össztársadalmi változás élére állni, és hogyan lehet 
a közös cselekvés fenntartható. Végül pedig a harmadik 
#Projektmenedzsment modul átveszi egy sikeres projekt vagy 
kampány lépéseit, és valós példákon keresztül végiggondol-
juk, hogy miként működhet eredményesen egy teremtésvé-
delmi csoport. A közös munka része, hogy mindenki elkezdi 
kidolgozni a saját ötletét, így a workshop végére minden 
érdeklődőnek a kezében lesz egy olyan akcióterv, amellyel 
neki tud kezdeni a saját közösségében a teremtésvédelmi 
célú közösségszervezői munkának.”
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Gonda Bence –  
politológus, közösségszervező

„Meggyőződésem, hogy a minket 
körülvevő teremtett világ megőr-
zése ember- és teremtménytár-
saink számára egyéni és közös 
felelősségünk is. Sokszor két-
ségekkel terhelt az első lépések 
megtétele, az első beszélgetések 
lefolytatása. A Kovász Közösség 
keresztény környezetvédelmi 
munkacsoportjában a komfortz-
ónánkból való kilépésben szeretnénk segítő kezet nyújtani 
mindenkinek, aki nyitott az aktív cselekvésre.”

Tarcsay Tibor – középkorász, közösségszervező
„A klímakatasztrófa elkerülé-
sének vágya történelmi lehe-
tőség az egyházak és a gyüle-
kezetek számára. Lehetnének 
a lelkiismereti és reménybeli 
ébredésnek egyfajta motorjai: 
ahogy annak idején a rabszolga- 
felszabadítással és a vallás-
szabadsággal tették, most is 
vezethetik a társadalmat egy 
igazságosabb, szeretetteljesebb, 
élhetőbb jövő felé.” 

Wycliffe 
Bibliafordítók
A világon minden ötödik ember úgy éli a napjait, hogy nincs 
hozzáférése a Bibliához az anyanyelvén. Ma a világmisszió 
egyik legfontosabb területe a bibliafordítás, ami által a Lélek 
életeket, közösségeket állít helyre.
Neked is lehet szereped a bibliafordítás mozgalmában!  
Ha érdekel, hogy mi, keress meg bennünket!
wycliffe.hu

BékésMenta
Lépj ki a (meg)szokásaidból! A Mentálhigiénés Egyesü-
let munkatársaival különös játékra hívunk téged! Lesz 
nálunk egy óriási nagy szerencsekerék, amelyet dere-
kasan meg kell pörgetned! Hogy utána mi fog történni?  
Maradjon ez titok, de az biztos, hogy olyan témákkal, kérdé-
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sekkel, feladatokkal fogsz találkozni, amelyek rólad szólnak! 
No meg a szokásainkról és a káros szenvedélyeinkről. Jó, jó, 
meg a lelki állapotunkról, meg ilyen emberi dolgokról.

EHE+Melanchthon
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Melanchthon 
Evangélikus Szakkollégium közös helyszíne.

Chill Zone – x-box, zene, játék, 
beszélgetések
 Helyszín:  EHE+Melanchthon

 Időpont:  2022. július 14., 15., 16. 10.00–13.00

Ha egy kicsit megpihennél nálunk, kipihennéd az utazás 
fáradalmait, szeretettel várunk!

Találkozások – Ifjúsági csoportok 
látogatása
 Helyszín:  EHE+Melanchthon

 Időpont:  2022. július 14., 15. 13.00

Látogassatok el hozzánk, beszélgessünk együtt!

Találkozások – Ifjúsági csoportok 
látogatása. Bemutatkozik a Teológia 
és a Melanchthon Szakkollégium 
képzési kínálata
 Helyszín:  EHE+Melanchthon

 Időpont:  2022. július 16. 13.00
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Látogassatok el hozzánk, beszélgessünk együtt, ismerj meg 
minket!

Előadás: Házasság, 
család és 
szexualitás az 
Ószövetségben
 Helyszín:  EHE+Melanchthon

 Időpont:  2022. július 14. 14.00

 Előadó:  Dr. Kőszeghy Miklós

Hogyan gondolkodik az Ószövetség világa a családról? Miként 
viszonyul a Biblia a mindannyiunkat érintő kérdésekhez? 
Nálunk megtudhatod!

Szappanos curling
 Helyszín:  EHE+Melanchthon

 Időpont:  2022. július 14. 16.00

Valaha a teológusok egyik ked-
venc programja volt a szappanos 
curling. Most te is kipróbálhatod, 
hogyan teltek az ezzel töltött es-
téink a Teológus Otthonban.

Előadás: „Ajándékul új éneket” – 
vagy jó a régi is? Öröméneklés 
Bence Gábor vezetésével
 Helyszín:  EHE+Melanchthon

 Időpont:  2022. július 15. 14.00

A koráléneklés valóban idejét múlt műfaj? Bence Gáborral 
megtudhatod, hogy miként lehet izgalmas egy sok évszá-
zados ódon dallam ma.

Wakanda 
mindörökké!
 Helyszín:  EHE+Melanchthon

 Időpont:  2022. július 15. 16.00

Marvel-filmek és propaganda. 
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Hogy hogyan fér össze a kettő, megtudhatod Gergő elő- 
adásából.

Előadás: Gaming, e-sport  
és kereszténység
 Helyszín:  EHE+Melanchthon

 Időpont:  2022. július 16. 14.00

Hogyan alakítja életünket az internet világa és a játé-
kok? A kapcsolatok átrendeződéséről Kutyej Dani gamer- 
teológus ad elő.

Közgyűlés. Vitaklub  
Mátyás Gergő vezetésével
 Helyszín:  EHE+Melanchthon

 Időpont:  2022. július 16. 16.00

Van egy témád? Dobd be a közösbe és beszélgessünk róla!

Luther Kiadó
Egy jó könyvet keresel a nyárra? Vagy egy vicces lutheres pó-
lót szeretnél? Netán Luther-rózsás keksznyomót a sütéshez? 
Mindezeket megtalálod a Luther Kiadónál a Lehetőségek 
piacán. A fórumbeszélgetések és a könyvbemutatók kere-
tében találkozhatsz népszerű szerzőinkkel, megismerheted 
sikerkönyveinket, újdonságainkat. Nyereményjátékokkal, 
kedvezményekkel és szelfifallal is készülünk. Szeretettel 
várunk!

Fiatal művészek tárlata
 Helyszín:  Kiállítótér

 Időpont:  2022. július 14. 10.15

Ecset, fényképezőgép és pasztellkréta, agyag, textil és papír. 
„Varázseszközök” ezek a békéscsabai Szeberényi Gusztáv 
Adolf Evangélikus Művészeti Szakgimnázium – közkedvelt 
nevén BEGart – diákjai számára. Nemcsak országos pályá-
zatokon nyernek, de a Magyarországi Evangélikus Egyházzal, 
illetve a Luther Kiadóval is vannak közös projektjeik. Leg-
utóbb a Luther Márton életét bemutató Krisztus tanúja című 
kiadvány illusztrációját készítette el Balog Laura. Az Erkel 
Ferenc Művelődési Központ folyosóin a Szélrózsa idején 
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kiállítás tekinthető meg a BEGart-osok munkáiból. A kiállítást 
Vadászné Ablonczy Emőke, a BEGart igazgatóhelyettese 
és Antal Bálint, a Luther Kiadó igazgatója nyitja meg.

Dinók a Szélrózsán!
 Helyszín:  Zenepavilon

 Időpont:  2022. július 14. 11.30

Tyrannosaurus rex, Velociraptor vagy Torvosaurus? Melyik 
dinó a kedvenced? Azt tudod, hogy melyik volt a legmaga-
sabb dinó? És melyik volt a leghosszabb? És a legnehezebb? 
És tudod, hogy melyik volt az első ismert kacsacsőrű dino- 
szaurusz? És hogyan kapcsolódnak a dinók a Bibliához?
Ezekre a kérdésekre mind választ kaphatsz, ha elolvasod 
a Luther Kiadó Dinós áhítatok című könyvét. Ha pedig eljössz 
a Zenepavilonhoz, beszélgethetsz egy igazi dinószakértővel 
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is, Gasparik Mihály őslénykutatóval, aki a Magyar Természet-
tudományi Múzeumból érkezik hozzánk. A könyv fordítója, 
Balicza Klára pedig szakmai titkokat árul el a dinós könyvről 
Boda Zsuzsának, a beszélgetés vezetőjének.

Mindennapi történetek sietős 
embereknek. Ráérsz?
 Helyszín:  Luther Kiadó

 Időpont:  2022. július 14. 14.00

Hogyan került Tomedli a fára, és miért kellett hozzá a lel-
kész, hogy le tudjon jönni? Ki tette a pénzt Luther kezébe? 
Miért nem bántják a hajléktalanok az utcai szoborembert? 
Humorral átszőtt, megindítóan őszinte vallomások emberi 
gyengeségekről, hiányosságokról és Isten határtalan sze-
retetéről. Beszélgetés a Luther Kiadó Sietős történetek 
és a Ráérős történetek című kötetei kapcsán. Résztvevők: 
Koczor Tamás szerző, a budapest-ferencvárosi evangélikus 
gyülekezet lelkésze, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium 
iskolalelkésze; Boda Zsuzsa, a kötetek szerkesztője; Kézdi 
Beáta, az Evangélikus Információs Szolgálat és az Evangé-
likus Élet című magazin főszerkesztője és Cselovszky Klára 
egyetemi hallgató.

És te mit kaptál? – Wolf Kati 
hihetetlen és inspiráló történetei  
az önkéntességről
 Helyszín:  Zenepavilon

 Időpont:  2022. július 15. 11.30
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Kapni jó. Adni még jobb – állítják azok a színészek, olimpi-
konok, énekesek, humoristák, médiasztárok és közismert 
személyiségek, akik az Ökumenikus Segélyszervezetben 
évek óta önkéntes munkát végeznek. A Luther Kiadó És te 
mit kaptál? – Történetek arról, miért nagyobb öröm adni, mint… 
című kötetében Berki Krisztián, Dombi Rudolf, Dombóvári 
István, Fabiny Tamás, Gyurta Dániel, Iszak Eszter, Katus 
Attila, Kovács Kokó István, Lehel László, Lékai-Kiss Ramó-
na, Lévai Anikó, Nagy Ervin, Rátonyi Kriszta, Rost Andrea, 
Szabados Ágnes és Wolf Kati inspiráló, olykor megrendítő 
vallomásait olvashatjuk.
A Zenepavilonban az ajándékozás öröméről Wolf Kati éne-
kessel és Kézdi Beáta kötetszerkesztővel Boda Zsuzsa, 
a Luther Kiadó szerkesztője beszélget.

Hogyan pusztítja el az egyházat  
a politikai hatalomvágy?
 Helyszín:  Fórum

 Időpont:  2022. július 15. 14.00

Jogos-e az önvédelem, létezik-e igazságos háború, vállal-
hat-e katonai szolgálatot keresztény ember? Törekedhet-e 
az egyház arra, hogy hatalommal igyekezzen átformálni 
a világot? Mitől keresztény egy nemzet? Gregory A. Boyd 
amerikai presbiteriánus teológus, igehirdető A keresztény 
nemzet mítosza című, a Luther Kiadó által megjelentetett 
könyvében felvetett kérdésekről beszélget Szemerei Já-
nossal, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület 
püspökével, Pángyánszky Ágnessel, az Evangélikus Hittudo-
mányi Egyetem Gyakorlati Intézetének intézetvezetőjével és 
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Nagy Szabolcs teológus doktoranduszhallgatóval Miklósné 
Székács Judit, a Luther Kiadó vezető olvasószerkesztője.

Röviden? Hosszan? Félálomban? –  
Hogyan imádkozunk a 21. században?
 Helyszín:  Zenepavilon

 Időpont:  2022. július 16. 11.30

Lehet-e az imádkozást tanulni? Másként imádkozik az es-
peres, a gyülekezeti lelkész és a laikus? Van-e helye a fo-
hásznak a focipályán? Mitől 21. századi egy ima? Néhány 
kérdés, amelyre a Luther Kiadó Imádkozz velünk! – Imádságok, 
történetek című kötete kapcsán keresi a választ a fórumbe-
szélgetés résztvevőivel, Érfalvy Lívia irodalomtörténésszel, 
a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium magyar–német 
szakos tanárával, Fabiny Márton teológushallgatóval, az Erős 
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Vár FC alapítótagjával, Nagy Zoltán békéscsabai lelkésszel, 
a Kelet-békési Egyházmegye esperesével és Németh Kitti 
bobai lelkésznővel Boda Zsuzsa, a Luther Kiadó szerkesztője.

Para – pánik – probléma – avagy 
hogyan ne veszítsük el a fejünket?
 Helyszín:  Fórum

 Időpont:  2022. július 16. 14.00

Gyermekkorunk meséiben a főhősök legfontosabb feladata 
az, hogy megtanuljanak úrrá lenni a félelmeiken, amikor az 
ismeretlenbe indulnak, amikor szembetalálkoznak a hétfejű 
sárkánnyal, amikor eltévednek a rengetegben, vagy éppen 
mások segítségére sietnek. A Bibliában is sok történetet ol-
vasunk félős, gyenge emberekről, ám arról is, hogy pánikhely-
zetben hogyan győzhet a józan ész, miként siet segítségükre 
Isten, és mi módon élhetik át a pániktól való szabadulást.
Veszélyes világban élünk. Mindennap szembejönnek velünk 
problémák, amikor könnyen eltévedünk a félelmeink rengete-
gében. Nekünk ki és mi segíthet ilyenkor? Hol vannak az erő-
forrásaink, amelyek kapaszkodót adnak, hogy ne veszítsük 
el a fejünket? Többek között ezekre a kérdésekre is keresik 
a választ a beszélgetés résztvevői: Csáky-Pallavicini Zsófia 
klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, az Evangéli-
kus Hittudományi Egyetem Valláspedagógiai Tanszékének 
tanársegédje, Varga Gyöngyi, az Evangélikus Hittudományi 
Egyetem Ószövetségi Teológia Tanszékének tanszékveze-
tője és Boda Zsuzsa, a Luther Kiadó szerkesztője.
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EPSZTI
JáTéka
Nálunk hároméves kortól kilencvenkilenc éves korig lehet 
játszani! Az ügyességi, memória- és csocsóbajnokságtól 
a kvízig minden megtalálható. A piciknek bábozást és me-
sélést tervezünk.

Karikatúra-rajzolás
Helyszín:  EPSZTI

 Időpont:  2022. július 16. 9.25

Karikatúra-rajzolás. A békéscsabai művészeti középisko-
lások. 

Csillagpont
 Ragyogjunk együtt! 
Készítettünk egy lelki otthont számodra, ahol feltöltődhetsz, 
hogy aztán ragyogj a világban! Ezt a mottót fogalmaztuk 
meg nemrég a Református Zsinati Ifjúsági Osztályon és 
ezt igyekszünk átadni a fiataloknak nemcsak a kétévente 
megrendezésre kerülő Csillagpont fesztiválon, hanem a heti 
rendszerességű Keddeste alkalmainkon is.
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Hitvallás és imádságok
Apostoli hitvallás
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek teremtőjében.
És Jézus Krisztusban,
az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt,
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atya Isten jobbján,
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat,
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát,
a test feltámadását
és az örök életet. Ámen.

Miatyánk
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek,
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól,
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké. Ámen.

Gyónó imádság
Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened 
és embertársaim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. 
Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok 
méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok 

HITVALLÁS ÉS IMÁDSÁGOK HITVALLÁS ÉS IMÁDSÁGOK
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mégis: nincs más reménységem. Szent Fiadért, az Úr Jézus 
Krisztusért kérlek: légy hozzám irgalmas és bocsásd meg 
bűnömet. Ámen.

Luther reggeli imádsága
Hálát adok neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus 
Krisztus által, hogy ma éjjel minden kártól és veszedelem-
től megőriztél, és kérlek, őrizz meg engem a mai napon is 
a bűntől és minden gonosztól, hogy minden cselekedetem 
és egész életem tetszésedre legyen. Mert én magamat, tes-
temet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent 
angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne ve-
hessen rajtam. Ámen.

Luther esti imádsága
Hálát adok neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus 
Krisztus által, hogy a mai napon kegyelmesen megőriztél. 
Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet, mert vétkeztem 
azokkal, és őrizz meg ma éjjel kegyelmesen. Mert én maga-
mat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. 
Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt 
ne vehessen rajtam. Ámen.

HITVALLÁS ÉS IMÁDSÁGOK HITVALLÁS ÉS IMÁDSÁGOK



— 84 —

További programokért lapozz vissza az egyes programsátrak 
részletes leírásához, ahol a teljes programkínálatot meg-
találod! A helyszín szerinti bontásban sajnos nem tudjuk 
megjeleníteni az összes helyszín gazdag kínálatát.

Torony színpad Zenepavilon Vigadó

13:00 Szélrózsa vonat | Budapest-Keleti - Gyula | Indulás: 10.10 Érkezés: 12.59 

13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45

Közös éneklés
Nyitó istentisztelet

Helyiek bemutatkozó műsora
Torony színpad

16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00

KKP zenekarok 
bemutatkozása

(Nyíregyháza gimi + koli, 
Kőszeg)

19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45

M.Is.K.A.21:00
21:15
21:30
21:45
22:00

Lóci játszik

22:15
22:30

Jam session

Táncház

22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
0:45

1:00
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Fórum FunFészek Csendkuckó (Evangélikus templom)

13:00 Szélrózsa vonat | Budapest-Keleti - Gyula | Indulás: 10.10 Érkezés: 12.59 

13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45

Közös éneklés
Nyitó istentisztelet

Helyiek bemutatkozó műsora
Torony színpad

16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00

Filmklub - miért?

18:15
18:30
18:45
19:00

Taizéi ima19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30

Retro buli

Nikodémusok órája:  
a szabadság ára

23:45
0:00
0:15
0:30
0:45

1:00
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Torony színpad Zenepavilon Vigadó
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45 Közös éneklés, áhítat

VÉDETT SÁV
Torony színpad

9:00
9:15
9:30
9:40 Fakultatív kiscsoportos beszélgetés

VÉDETT SÁV10:00
10:15
10:30

Főelődás: 
Beszélgetés Grecsó 

Krisztiánnal

10:45
11:00
11:15
11:30

Dínók a Szélrózsán! -  
a Luther Kiadó könyv- 

bemutatója

11:45
12:00
12:15
12:30

EBÉD

12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00

Colm Tóibín: Mária 
testamentuma - Nagy Mari 

önálló estje

14:15
14:30
14:45
15:00

Deák téri ifjúság15:15
15:30
15:45
16:00

Manna
Teológiai előadás

Dr. Kőszeghy Miklós

16:15
16:30
16:45
17:00

Zebra Zone17:15
17:30
17:45
18:00
18:15 Közös éneklés, áhítat

VÉDETT SÁV
Torony színpad

18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45

Lift!
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15

Kelemen Kabátban

22:30

Jam session

Táncház

22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30

BONTÁS – 07.14., CSÜTÖRTÖK BONTÁS – 07.14., CSÜTÖRTÖK



— 87 —

Fórum ODÚ International Tent Egyetemi Campus
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45 Közös éneklés, áhítat

VÉDETT SÁV
Torony színpad

9:00
9:15
9:30
9:40 Fakultatív kiscsoportos beszélgetés

VÉDETT SÁV10:00
10:15 Fiatal művészek 

tárlata - Kiállítás-
megnyitó

Angol nyelvi labor

10:30

Nagy istenkeresők 
nyomában

10:45
11:00
11:15
11:30 „Hol van Isten

a teremtésben?”– 
Dr. Kodácsy-Simon 
Eszter bibliaórája

11:45
12:00
12:15
12:30

EBÉD

12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00

Kerekasztal-  
beszélgetés az 

ukrán helyzetről és 
a Segélyszervezet 

munkájáról
Angol nyelvi 
ismerkedő

Képes vagy rá? - 
Napi challenge14:15

14:30

Pótlékok I. - 
Emberpótlékok

14:45
15:00
15:15
15:30

Filmklub - máshogy

15:45
16:00

Angol projekt 
feladat

Pszisztéma -  
Na, most menjek, 
vagy maradjak?

16:15

Miért változik a világ 
és benne az ember?

16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15 Közös éneklés, áhítat

VÉDETT SÁV
Torony színpad

18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
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Csendkuckó (Evangélikus templom) Liget FunFészek
7:15

Reggeli torna7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45 Közös éneklés, áhítat

VÉDETT SÁV
Torony színpad

9:00
9:15
9:30
9:40 Fakultatív kiscsoportos beszélgetés

VÉDETT SÁV10:00
10:15

Mozogj! Mókázz! 
Mosolyogj!

10:30
10:45
11:00

Kisvonatozás
11:15 Workshop: „Színpadi 

jelenlét”- Kun Ágnes 
Anna (opera-énekesnő, 

református lelkész)

11:30
Az Élet gyöngyei -  

Önismereti meditatív ima
11:45
12:00
12:15
12:30

EBÉD

12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00

Előadás: ,,Keresztény 
könnyűzenészek 

identitása a világi 
karrierjükben”  

Ferencz Péter „Peet” 
(Peet Project, Helyes 

Beat)

14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30

Mini diszkó17:45
18:00
18:15 Közös éneklés, áhítat

VÉDETT SÁV
Torony színpad

18:30
18:45
19:00

Esti mese19:15
19:30

Egy év Én - Önreflektív időutazás
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15

Just Dance
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30

Nikodémusok órája: 
mit tehetnek meg veled  

és mit tehetsz te?

23:45
Esti mese0:00

0:15
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Küldetés sátor MÖS sátor Szélrózsa ovi Ökosátor
7:15 4.00–6.00

Napfelkelte -  
meditatív séta

7:30
7:45 Kávézz egyet 

Istennel!8:00
8:15
8:30
8:45 Közös éneklés, áhítat

VÉDETT SÁV
Torony színpad

9:00
9:15
9:30
9:40 Fakultatív kiscsoportos beszélgetés

VÉDETT SÁV10:00
10:15

Kerekítő mondókázó10:30
Amire Magyar- 

országon tanított 
meg Isten...

10:45
11:00
11:15
11:30

Mesél a Biblia11:45
12:00
12:15
12:30

EBÉD

12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00

A Szélrózsa tájain – 
kirándulás  
Póstelekre  

a természeti  
emlékparkba

(Körös klub) 18.00-ig

14:15
14:30
14:45
15:00

Élő könyvtár

Papírszínház15:15
15:30

A szeretet nem árt - 
Fórumbeszélgetés

15:45
16:00

A földhöz való 
viszonyunk és a 

klímaigazságosság - 
Fórumbeszélgetés

16:15
16:30
16:45
17:00

Egy KIS India Tipegő áhítat
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15 Közös éneklés, áhítat

VÉDETT SÁV
Torony színpad

18:30
18:45
19:00
19:15

Fényképkiállítás - 
Kárpát-medence és 

az evangélium

19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
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Torony színpad Zenepavilon Vigadó
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45 Közös éneklés, áhítat

VÉDETT SÁV
Torony színpad

9:00
9:15
9:30
9:40 Fakultatív kiscsoportos beszélgetés

VÉDETT SÁV10:00
10:15
10:30

Főelőadás: 
 Pál Feri atya -  

Élő és éltető hittel

10:45
11:00
11:15
11:30 És te mit kaptál? -  

Wolf Kati hihetetlen  
és inspiráló történetei  

az önkéntességről

Gyermektáncház
11:45
12:00
12:15
12:30

EBÉD

12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00

VIP fogadás

14:15
14:30
14:45
15:00

Large Room15:15
15:30
15:45
16:00

Dirty Slippers
Teológiai előadás
Dr. Fabiny Tamás

16:15
16:30
16:45
17:00

Körös Kvintett
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15 Közös éneklés, áhítat

VÉDETT SÁV
Torony színpad

18:30
18:45
19:00

Századok zenéje  
harmóniumon

19:15
19:30

Gábriel19:45
20:00
20:15
20:30
20:45

Közel
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15

Blahalouisiana

22:30

Jam session

Táncház

22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
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Fórum ODÚ International Tent Egyetemi Campus
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45 Közös éneklés, áhítat

VÉDETT SÁV
Torony színpad

9:00
9:15
9:30
9:40 Fakultatív kiscsoportos beszélgetés

VÉDETT SÁV10:00
10:15

Német nyelvi labor

10:30

Katolikus -  
evangélikus

10:45
11:00
11:15
11:30 ,,Keressétek először 

Isten országát” 
– Gáncs Péter 

bibliaórája

11:45
12:00
12:15
12:30

EBÉD

12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00

Fórumbeszélgetés - 
Hogyan pusztítja el 

az egyházat a politi-
kai hatalomvágy?

Német nyelvi 
ismerkedő

Képes vagy rá? - 
Napi challenge14:15

14:30

Pótlékok II. - 
Istenpótlékok

14:45
15:00
15:15
15:30

Filmklub - lehet

15:45
16:00

Német projekt 
feladat

Zenekultúra -  
A teológiai 

megfogalmazás 
eszközei Johann 
Sebastian Bach 
művészetében

16:15

Jézus,  
a tanítvány

16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15 Közös éneklés, áhítat

VÉDETT SÁV
Torony színpad

18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
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Csendkuckó (Evangélikus templom) Liget FunFészek
7:15

Reggeli torna7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45 Közös éneklés, áhítat

VÉDETT SÁV
Torony színpad

9:00
9:15
9:30
9:40 Fakultatív kiscsoportos beszélgetés

VÉDETT SÁV10:00
10:15 Próféta a konyhában - 

Büki bábcsoport10:30
10:45
11:00
11:15 Workshop: 

„Dalszerzés”- Koczor 
Tamás (evangélikus 

lelkész)

11:30
11:45
12:00
12:15
12:30

EBÉD

12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00

Előadás: 
„Keresztény 

könnyűzenészek 
identitása a világi 

karrierjükben”- Balla 
Gergely (Platon 

Karataev)

14:15
14:30
14:45
15:00

Az Élet gyöngyei -  
Önismereti meditatív ima

15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15 Közös éneklés, áhítat

VÉDETT SÁV
Torony színpad

18:30
18:45
19:00

Taizéi ima Esti mese19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30

Nikodémusok órája: 
mi születhet szenvedésből?

23:45
0:00 Open mic  

és Jam session0:15
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Küldetés sátor MÖS sátor Szélrózsa ovi Ökosátor
7:15
7:30
7:45 Kávézz egyet 

Istennel!8:00
8:15
8:30
8:45 Közös éneklés, áhítat

VÉDETT SÁV
Torony színpad

9:00
9:15
9:30
9:40 Fakultatív kiscsoportos beszélgetés

VÉDETT SÁV10:00
10:15

Kerekítő mondókázó

FishBanks -  
közösségi  

ökoszimulációs 
társasjáték

10:30
Mi fán terem  

a drogmisszió?
10:45
11:00
11:15
11:30

Mesél a Biblia11:45
12:00
12:15
12:30

EBÉD

12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00

Klíma-piknik az 
MTVSz ifjúsági 
mozgalmával

14:15
14:30
14:45
15:00

Láthatatlan 
színház

Bűnös vagy 
áldozat? - Interaktív 
beszélgetés a hajlék-

talanellátásról

Papírszínház15:15
15:30 Izgő-mozgó  

ovitorna15:45
16:00

Közösségben a 
környezetünkkel -  
Fórumbeszélgetés

16:15
16:30
16:45
17:00

Tipegő áhítat
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15 Közös éneklés, áhítat

VÉDETT SÁV
Torony színpad

18:30
18:45
19:00
19:15

Fényképkiállítás - 
Kárpát-medence  
és az evangélium

19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
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Torony színpad Zenepavilon Vigadó
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45 Közös éneklés, áhítat

VÉDETT SÁV
Torony színpad

9:00
9:15
9:30
9:40 Fakultatív kiscsoportos beszélgetés

VÉDETT SÁV10:00
10:15 Futóverseny - bemelegítés
10:30

Főelőadás: Beszélgetés 
Gundel Takács Gáborral

Kacagó Bábszínház -  
Egyszer volt Budán 

kutyavásár

10:45
11:00
11:15
11:30 Röviden? Hosszan?  

Félálomban? - Hogyan 
imádkozzunk  

a 21. században?

CREDO gyermekkoncert11:45
12:00
12:15
12:30

EBÉD

12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00

Janikovszky Éva:  
A lemez két oldala

14:15
14:30
14:45
15:00
15:15

Új teremtés15:30
15:45
16:00

Teológiai előadás
Dr. Szabó B. András

16:15
Neonhal16:30

16:45
17:00
17:15
17:30

Alföld Quartet
17:45
18:00

Az MEE  
áldozatvédelmi  
programjának  
bemutatása -  

Fórumbeszélgetés

18:15
18:30
18:45
19:00

Valami Más19:15
19:30
19:45
20:00
20:15

Galaxisok
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00

Közös éneklés, áhítat
VÉDETT SÁV

Torony színpad
Taizéi áhítat

22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
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Fórum ODÚ International Tent Egyetemi Campus
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45 Közös éneklés, áhítat

VÉDETT SÁV
Torony színpad

9:00
9:15
9:30
9:40 Fakultatív kiscsoportos beszélgetés

VÉDETT SÁV10:00
10:15

Finn nyelvi labor

10:30

Igazság? - I.

10:45
11:00
11:15
11:30 ,,Nekünk pedig a 

mennyben van pol-
gárjogunk” – Sefcsik 

Zoltán bibliaórája

11:45
12:00
12:15
12:30

EBÉD

12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00

Fórumbeszélgetés - 
Para–Pánik– 

Probléma - Avagy, 
hogyan ne veszítsük 

el a fejünket?
Finn nyelvi 
ismerkedő

Képes vagy rá? - 
Napi challenge14:15

14:30

Pótlékok III. - 
Természetpótlékok

14:45
15:00
15:15
15:30

Filmklub -  
Közöttetek van 

3D-ben

15:45
16:00

Finn nyelvi projekt

Fórumbeszélgetés -  
A kereszténység 

jövője egy 
kereszténység 
utáni világban

16:15

Igazság - II.

16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00

Közös éneklés, áhítat
VÉDETT SÁV

Torony színpad
Taizéi áhítat

22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00
0:15
0:30
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Csendkuckó (Evangélikus templom) Liget FunFészek
7:15

Reggeli torna7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45 Közös éneklés, áhítat

VÉDETT SÁV
Torony színpad

9:00
9:15
9:30
9:40 Fakultatív kiscsoportos beszélgetés

VÉDETT SÁV10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15

Workshop: 
„Örömdobolás”- 

Franczia Dani

11:30
11:45
12:00
12:15
12:30

EBÉD

12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00

Előadás: 
,,Keresztény 

könnyűzenészek 
identitása a világi 

karrierjükben”-   
Tölli Máté (Fran 

Palermo)

14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00

Az Élet gyöngyei -  
Önismereti meditatív ima

16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30

Mini diszkó17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00

Taizéi ima Esti mese19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00

Közös éneklés, áhítat
VÉDETT SÁV

Torony színpad
Taizéi áhítat

22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30

Nikodémusok órája: 
szabad a test!

23:45
0:00
0:15
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Küldetés sátor MÖS sátor Szélrózsa ovi Ökosátor
7:15
7:30
7:45 Kávézz egyet 

Istennel!8:00
8:15
8:30
8:45 Közös éneklés, áhítat

VÉDETT SÁV
Torony színpad

9:00
9:15
9:30
9:40 Fakultatív kiscsoportos beszélgetés

VÉDETT SÁV10:00
10:15

Kerekítő mondókázó

Hulladékmentes 
workshop I.

10:30
Mi az én  

küldetésem?
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30

EBÉD

12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00

Jézussal a hospice 
világában

Ép lélek az ép 
testhez? - Interaktív 

beszélgetés Katus 
Attilával

Hulladékmentesen  
a mindennapokban? 

- fórumbeszélgetés

14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30

Mesél a Biblia15:45
16:00

Közös dicsőítés
Hulladékmentes 

workshop II.

16:15
16:30
16:45
17:00

Tipegő áhítat
17:15 Bemutatkozik  

a Szentírás 
Szövetség

17:30
17:45
18:00

Szélrózsa zöldje

18:15
18:30
18:45
19:00
19:15

Orvosi kerekasztal-
beszélgetés

19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00

Közös éneklés, áhítat
VÉDETT SÁV

Torony színpad
Taizéi áhítat

22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
0:00 Csillagos ég -  

éjszakai meditációs0:15
séta 2.00-ig
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  1  

2. Soha nem hátrálok meg, 
Olykor lábam megremeg, 
Keskeny úton járok, 
Így haza találok. 
Soha nem hátrálok meg. Refr.

 3. Itt vagyok, küldj engem el! 
Erősíts Szentlelkeddel! 
Jó gyümölcsöd várod, 
Legyek tanítványod! 
Itt vagyok, küldj engem el! Refr.

 4. Hívásod most járjon át, 
Életemben tégy csodát! 
Keresztedre nézek, 
S Veled újra élek! 
Hívásod most járjon át! Refr.

 5. Világ Világossága! 
Lámpásom a homályba! 
Húsvét hajnal fénye, 
Életem reménye! 
Világ Világossága! Refr.

 6. Tenyeredben ott a jel, 
Soha nem felejtesz el. 
Gyermekedként szeretsz, 
Megáldasz és vezetsz. 
Tenyeredben ott a jel! Refr.

 7. Te vagy már a határkő, 
Éltető Üdvözítő! 
Karodat kitárod, 
végtelent bezárod. 
Te vagy már a határkő! Refr.

 8. Középen ma is Te állsz. 
Feltámadtál, köztünk jársz. 
Békességed árad, 
Új élet vár nálad, 
Középen ma is Te állsz. Refr.

 9. Forrásodból merítek, 
Szabadulást remélek. 
Felüdíted lelkem, 
Kegyelmedre leltem. 
Forrásodból merítek. Refr.

 10. Benned bízva szárnyalok! 
Lelkedtől megújulok! 
Bénult voltam, féltem, 
(Míg) szavad nélkül éltem. 
Benned bízva szárnyalok! Refr.

11. Áldássá tesz szent kezed, 
Szüntelen erősítesz. 
Te vagy a föld sója! 
Így küldesz az útra. 
Áldássá tesz szent kezed.* Refr.

12. Mégis Rád bízom magam! 
Szólítottál, én Uram! 
Sokszor vagyok távol, 
Eldobom, mi gátol! 
Mégis Rád bízom magam! Refr.

13. Országod most jöjjön el! 
Hiszem, hogy itt van már közel. 
Otthonodba vágyom, 
Csillapítsd magányom! 
Országod most jöjjön el!

*Az alábbi sorokat szeretett lelkésztestvérünk, Halasi András emlékének ajánljuk,  
aki a szöveget írta. Áldott legyen emléke!

ÉNEKEK: SZÉLRÓZSA ÉNEKEK: SZÉLRÓZSA



— 99 —

  2  
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 Szélrózsa 
1. Szélrózsa-ének
2. Minden, mi él
3. Itt az Isten köztünk

 Reggeli / Kezdő 
4. Most keljetek fel!
5. Eljött az óra
6. Az Úr jósága
7. Az Úr van itt
8. Hála

 Bűnvalló 
9. A mélységből halld meg, Uram!
10. A mélyből hozzád száll szavam
11. Olyan jó előtted állni
12. Én Uram, én Istenem

 Dicséret 
13. Egyedül csak te vagy
14. Erőt adsz minden helyzetben
15. Atyám, két kezedben
16. Akkor majd táncolva
17. Áldjad, lelkem, az Urat!
18. Csak Benned
19. Jöjj, itt az idő!
20. Ő elég erős
21. Szomjat oltó vizedet add!

 Hálaadás 
22. A hegyek s tengerek felett
23. Annyi mindent hordozunk
24. Jézus a mi oltalmunk
25. Tied a hatalom
26. Új hálaének áldja Istent
27. Újítsd meg bennünk békéd!

 Taizé 
28. Jézus életem
29. Jó az Úrban bizakodni
30. Ó, halld meg, Uram

 Esti / Záró 
31. Későre jár
32. Ruth éneke
33. Áldásoddal megyünk
34. Zarándokének

AZ ÉNEKEK SORRENDJE
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Gyula ‘22 Szélrózsa,  
programhelyszínek:
1 Regisztráció+Infopult
2 Vigadó 
3 Fórum
4 ODÚ
5 Kiállítótér
6 Zenepavilon
7 Szélrózsa Shop
8 EHE+Melanchthon sátor
9 Luther Kiadó
10 BékésMenta
11 Csillagpont
12 Mevisz
13 Wycliffe
14 Kelet-békési Evangélikus 

Egyházmegye sátra
15 Kovász Közösség

16 Küldetés sátor
17 Nemzetiségi sátor
18 Ökosátor
19 International tent
20 Egyetemi campus
21 FunFészek
22 Diakónia
23 Adna Café
24 KÖSZI koktélbár
25 Torony színpad
26 Ebédlősátor
27 KIE kávéház
28 Infosátor
29 Szabadulószoba
30 Prohászka 

tornacsarnok



16 Küldetés sátor
17 Nemzetiségi sátor
18 Ökosátor
19 International tent
20 Egyetemi campus
21 FunFészek
22 Diakónia
23 Adna Café
24 KÖSZI koktélbár
25 Torony színpad
26 Ebédlősátor
27 KIE kávéház
28 Infosátor
29 Szabadulószoba
30 Prohászka 

tornacsarnok

31 Baba-mama szoba
32 Johannita elsősegély
33 Liget
34 Szélrózsa ovi
35 Kézműves sátor

36 NOO-EPSZTI sátor
37 MÖS sátor
38 Csendkuckó, 

Nikodémusok órája
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