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„Ma gya rul elő ször a Ma gyar or szá gi Lu ther 
Szö vet ség ad ta ki 2000-ben Lu the ra niz mus cí mű,
be ve ze tő jel le gű mun ká ját Bö röcz Eni kő for dí tá sá ban;
nagy mű vét, az Is ten ud va ri bo lond ját pe dig 
2006-ban je len tet te meg a Lu ther Ki adó.”
Emlékezés Eric W. Gritsch munkásságára f 10. oldal

„Aki te het sé ges nek szü le tik, az egy ben óri á si fe le lős sé get is kap
az Úr is ten től, hogy ezt az ado mányt má sok örö mé re 
hasz no sít sa. Eb ből adó dó an a te het ség jel lem nél kül pusz tí tó
fegy ver is le het. Ugyan ak kor a te het ség csak sok-sok mun ka
árán vá lik ígé ret ből a va ló ság ban is ki emel ke dő tel je sít ménnyé.”

Interjú Csermely Péter egyetemi tanárral f 12. oldal

g B. Pin tér Már ta

A vi lág szer te el is mert ame ri kai pár tera -
pe u ta, Gary Chap man köny vé nek cí -
mét (Egy más ra han gol va) vá lasz tot ták
a szer ve zők a há zas ság he té nek ez évi
mot tó já ul. Nem vé let le nül, hi szen a hét
idei ar cai – Vár nagy And rea és Far kas
Zsolt– nem csu pán ma gán éle tük ben
al kot nak egy párt, ha nem zon go ra mű -
vé szek ként  is… A há zas ság he té nek
feb ru ár 10–17. kö zött meg ren de zen dő
al kal ma in több ször is lesz mód ar ra,
hogy a kö zön ség gyö nyör köd hes sen
zon go ra já té kuk ban.  A  Sze rel mi ál -
mok négy ke zes  át ira tát  ki fe je zet ten
ne kik ké szí tet te el Hor váth Bar na bás
ze ne szer ző, így az egész vi lá gon egye -
dül ők szó lal tat ják meg ilyen for má ban
Liszt Fe renc re mek mű vét.
Pár ban ját sza ni nem könnyű. Nagy

fi gyel met,  egy más ra  han go ló dást
igé nyel, sőt en nél is töb bet… 
Em lék szem egy ze ne is ko lai vizs ga -

kon cert re, amely re hit ta no som hí vott
el. Ked ves volt, aho gyan a zon go ra
előtt fe hér in gé ben, cso kor nyak ken -
dő jé ben fe szí tett a hét éves for ma kis -
fiú. Egy idő után még sem őt fi gyel -
tem,  ha nem  ta nár nő jét,  aki vel  egy
egy sze rű négy ke zes da ra bot adott elő.
Mi cso da alá zat tal kí sér te, ve zet te a
gyer mek já té kát! Az ügy volt fon tos
szá má ra: az, hogy a fiú meg is mer je
a ze né lés örö mét. 
Az ügy. Kö zös kül de té sün ket,  az

evan gé li um to vább adá sá nak fe le lős -
sé gét több ször is szí vünk re he lye zi Is -
ten a nap tá ri év el ső hó nap ja i ban. Két
öku me ni kus  ima hét nek  is  ré sze sei
le het tünk  ja nu ár ban.  Mi köz ben  az
egy há zak egy sé gé ért kö nyö rög tünk, in -
di ai test vé re ink az el eset tek re, a ki re -
kesz tet tek re irá nyí tot ták te kin te tün -
ket.  Mit  kí ván  tő lünk  az  Is ten?  –
kér dez tük es té ken át, és  re mény sé -
gem, hogy va la mennyi kö zös sé günk -
ben  meg ér tet tük:  hi tünk  ha lott  az
ir gal mas ság cse le ke de tei nél kül. 

A lep rá sok vi lág nap ján az után
lát hat tuk, mi lyen szép pél dá ja a fe le -
ke ze tek együtt  mun kál ko dá sá nak a
ha zai  szol gá lat  meg erő sö dé se.  Az
Is ten irán ti há la je gyé ben büsz ke ség -
gel tölt het el ben nün ket, hogy a ma -
gyar Lep ra misszió tel je sen egye dül
tud ja tá mo gat ni egy ha tal mas tar to -
mány rá szo rult ja it Kí ná ban.
Az öku me ni kus prog ra mok so ra

ez zel még nem ér vé get. A most va -
sár nap pal  kez dő dő  há zas ság he te
újabb le he tő ség ar ra, hogy ki áll junk
Krisz tus tól ta nult ér ték ren dünk mel -
lett. Mi köz ben Is ten rend jé ről, az el -
kö te le zett pár kap cso lat ról bi zony sá -
got te szünk a „kül ső vi lág” fe lé, mi
ma gunk  is  for má ló dunk.  Sok szor
nem is kí vül ál lók tól, ha nem ép pen a
ke resz tény gyü le ke ze tek tag ja i tól ér -
ke zik vissza jel zés ar ról, hogy ez a –
aho gyan egyik lel kész kol lé gám fo gal -
ma zott – „szent kam pány” mi ként
ve ze tett há zas sá gok meg úju lá sá hoz. 
És ne fe led kez zünk meg már ci us 

1-jé ről sem! Ek kor tart juk azt a vi lág -
ima na pot, ame lyet idén Fran cia or szág
ke resz tény asszo nyai ké szí tet tek elő.
Ők is kö zös ügyünk re em lé kez tet nek,
ami kor Jé zus Krisz tus utol só íté let kor
el hang zó  sza va i ra  irá nyít ják  fi gyel -
mün ket: „…jö ve vény vol tam…, és be -
fo gad ta tok…” (Mt 25,35)
Kö zös  ügy  együt tes  kép vi se le te

kö zös lel kü le tet fel té te lez. Eh hez pe -
dig  az  egy más ra  han go ló dás nál  is
több re  van  szük ség:  egy más  irán ti
alá zat ra! Ha mi nem pár ban ját szunk
is, mint a há zas ság idei he té nek „ar -
cot adó” zon go ra mű vész há zas pár, de
kö zös csa pat ban. 
A vi lág só vá rog va vár ja az egy ház

hi te les  bi zony ság té te lét  –  az  Is ten
men tő sze re te té ről.
Nem  árt  oly kor  fel idéz nünk  Pál

apos tol nak a Fi lip pi ek hez írt le ve lé ből
ezt  az  in tést:  „alá zat tal kü lönb nek
tart sá tok egy mást ma ga tok nál” (2,3b).
Né ha könnyebb egy nyo mo rú sá gos
sor ban élő höz le ha jol ni, ben ne lát ni
meg Krisz tust, mint egy más temp -
lom ba  já rót  el fo gad ni  test vér nek… 
Meg le het,  ün nep ron tás ként  hat

a fen ti mon dat, hi szen nem rég él tük
át az egye te mes ima hét lel ke sí tő pil -
la na ta it, a Krisz tus ban hí vők össze -
tar to zá sá nak  fel eme lő  órá it.  Még
egy in ter ne tes kö zös sé gi ol da lon is hí -
rül ad ta egy test vé rünk: „Mi cso da pil -
la na tok! Ott  volt  a Szent lé lek. Egy
akol, egy pász tor…!” 
Gyü le ke ze ti és misszi ói szol gá lat -

ban töl tött év ti ze de im ta pasz ta la tai
azon ban jó zan ság ra in te nek. Meg ta -
ní tot tak ar ra, hogy egy-egy jól si ke rült
al ka lom ból még ne von jak le messze -
me nő kö vet kez te té se ket. Nem min -
den  fel lán go lás ból  lesz  ma ra dan dó
tűz. At tól, hogy össze cseng oly kor a
han gunk, nem biz tos, hogy tar tó san
is „har mó ni á ra tu dunk han go lód ni”.
Eh hez ugyan is a Pál apos tol ál tal ta -
ná csolt alá zat gya kor lá sá ra, min den -
na pi meg élé sé re vol na szük ség: ar ra,
hogy  a má sik ra  oda fi gyel jünk, ma -
gunk nál kü lönb nek tart suk. 
Vall juk be, tá vol ál lunk még et től.

Kö zös szol gá la tun kat szá mos fél re -
ér tés, egy más tól el vá lasz tó dog ma,
bo tor ver sen gés, fél té keny ség gá tol -
ja. Ezért is szé gye ní tett meg az a bap -
tis ta  asszony,  aki vel  a  vi lág ima nap
elő ké szí tő kon fe ren ci á já nak szü ne té -
ben be szél get tem. En nek a test vér nő -
nek a szí vé re kü lö nö sen is há rom em -
ber szol gá la tát he lyez te az Úr is ten.
El mond ta,  őér tük  imád ko zik  na -
pon ta. Ne vü ket nem árul ta el, de azt
igen, hogy köz tük van a mi evan gé -
li kus egy há zunk egyik püs pö ke…
Bo rús gon do la ta im ba fényt ho zott

an nak fel is me ré se, hogy az egy más -
ra han go ló dás nem csu pán raj tunk
áll.  Ami re  gyar ló  em ber sé günk ből
kép te le nek len nénk, ar ra el ve zet het
ben nün ket Is ten Lel ke.

A szer ző evan gé li kus lel kész, egy há zunk
női misszi ói szol gá la tá nak ve ze tő je

Sze rel mi ál mok
A há zas ság he te apropóján

Új esperesi székhely f 3. oldal
Kalandozás Burekföldön f 6. oldal
Ide a slusszkulcsot! f 7. oldal
Idején a farsangnak f 11. oldal
Üzemlátogatás f 13. oldal
Luther market f 15. oldal

b Önkéntesek,közöttükközismert
személyiségek–cégvezetőkésa
média arcai –, valamint a se-
gélyszervezetvezetőiésmunka-
társaigyűltekösszejanuár29-én
Budapesten,azErzsébettériDe-
signTerminálbantartottsajtótá-
jékoztatón,hogyegyüttmondja-
nak köszönetet mindenkinek,
akicsatlakozottasegélyszervezet
2012-benmeghirdetettországos
adventiadománygyűjtéséhez.

Si mon And rás, a ren dez vény há zi gaz -
dá ja kö szön tő jé ben ki emel te, hogy az
Öku me ni kus Se gély szer ve zet egy kö -
zös ség, és fo lya ma tos, több mint két év -
ti ze de tar tó nö ve ke dé sé nek az a tit ka,
hogy part ne rei, tá mo ga tói, ön kén te sei
fe lé nem csak ké ré se ket fo gal maz meg,
de tud vissza csa to lást ad ni, meg kö szön -
ni is – élen jár va és pél dát mu tat va ha -
zánk ado má nyo zási kul tú rá já ban.

közösentenniazeredményért
Ko vács Ko kó Ist ván, a szer ve zet jó szol -
gá la ti  nagy kö ve te  el mond ta, hogy  a
má ra szin te min den ki ál tal is mert fel -
hí vás ál lan dó emb lé má ja, a tört mé zes -
ka lács szív és a hoz zá kap cso ló dó sze -
re tet.éh ség.mot tó éven te több tíz ezer
em ber  szá má ra  je lent  egyet  a  ka rá -
csony egyik leg fon to sabb üze ne té vel:
a cse lek vő sze re tet tel, a sze gé nyek, a hi -
ányt szen ve dők tá mo ga tá sá val. S ez az
egy re szé le se dő össze fo gás te szi le he -

tő vé, hogy a szer ve zet ak kor is ha té ko -
nyan tud ja se gí te ni a nél kü lö ző ket és
baj ba ju tot ta kat, ami kor ka rá csony fé -
nyei már tá vo li nak tűn nek. 
E gyűj tés so rán is be bi zo nyo so dott,

hogy nem csak ka taszt ró fák ese tén tud
össze fog ni az or szág, de ak kor is, ami -
kor egy se gély szer ve zet az egész éves,
rá szo ru ló csa lá do kat, a leg sze gé nyeb -
be ket se gí tő mun ká já hoz kér se gít sé get.
Ez a gyűj tés a „sok ki csi sok ra megy”
igaz ság bi zo nyí té ka, és új ra meg mu tat -
ta: ha so kan össze fo gunk, cso dák ra va -
gyunk ké pe sek. Ez az össze fo gás ak tív
rész vé telt kí ván min den kitől: a se gély -
szer ve zet  kö zös sé gé nek  tag jai  nem
egy sze rű en  szur ko lók,  de  csa pat ta -
gok, akik tesz nek az ered mé nye kért.

élenazátláthatóságban
Le hel Lász ló evan gé li kus lel kész, a se -
gély szer ve zet  el nök-igaz ga tó ja  ki -
emel te: az Öku me ni kus Se gély szer ve -
zet más te rü le tek mel lett az át lát ha -
tó ság te rén is út tö rő volt. El ső ként ve -
tet te alá a szer ve zet tel jes mű kö dé sét
a leg szi go rúbb nem zet kö zi KPMG-
szten der dek sze rin ti könyv vizs gá lat -
nak.  Az  éves  au di to kat  kö ve tő en  a
szer ve zet  szö ve ges  be szá mo ló it  és
pénz ügyi el szá mo lá sát a part ne rek nek
át adott és hon lap ról is le tölt he tő éves
je len té sé ben bár ki el ol vas hat ja. 
Az el múlt évek leg je len tő sebb se -

gély prog ram ja it kö ve tő en – így a 2010-
es  ár víz-  és  vö rö siszap-ka taszt ró fa
után is – el ső ként adott ki rész le tes be -
szá mo lót a szer ve zet a for rá sok fel hasz -

ná lá sá ról.  Pél dát  sze ret ne  mu tat ni,
ami kor  part ne rei  és  a  leg szé le sebb
nyil vá nos ság előtt, kü lön er re a cél ra
szer ve zett al ka l mon szá mol be a gyűj -
tés ered mé nye i ről és az ado má nyok
konk rét fel hasz ná lá si ter vé ről – mond -
ta az igaz ga tó.

Rendkívüliösszefogás,
rendkívülieredmények
Az el nök-igaz ga tó ez után kö szö ne tet
mon dott  a  je len lé vők nek,  il let ve  a
mé di án ke resz tül az összes ado má -
nyo zó nak: azok nak a vál la la tok nak és
ma gán sze mé lyek nek, ame lyek és akik
évek vagy év ti ze dek óta tá mo gat ják a
se gély szer ve zet mun ká ját, és azok nak
is, akik idén elő ször csat la koz tak az
össze fo gás hoz, akár  csak egy sms el -
kül dé sé vel vagy egy ado mány ku pon
vá sár lá sá val. Mint el mond ta, a kö zel
két  hó na pos  ado mány gyűj tés  alatt
össze sen mint egy 650 ezer fel aján lás
ér ke zett, mely 191 mil lió fo rint pénz -
ado mányt je lent. 
Le hel  Lász ló  ki fej tet te,  hogy  az

össze gyűlt 191 mil lió fo rin tot az egész
éves mun ká ja so rán hasz nál ja  föl az
Öku me ni kus  Se gély szer ve zet,  és  ki -
emel te, hogy en nek ki lenc ven egy szá -
za lé kát köz vet le nül a rá szo ru lók tá mo -
ga tá sá ra for dít ja, ki lenc szá za lé ka pe -
dig a szak sze rű és át lát ha tó se gí tő te -
vé keny sé get  le he tő vé  té vő  köz ve tett
(szer ve zé si, vég re haj tá si) költ sé gek fe -
de zé sé re szol gál. 

Rend k í vü l i  ö s sz e fo gá s  –  kö s zö n et  a  tá mo ga tó  kö zö s s é g n ek !

Több mint 650 ezer fel aján lás 
ér ke zett ad vent ben 

az Öku me ni kus Se gély szer ve zet hez
Élen az át lát ha tó ság ban: 

az ered mé nyek mel lett a fel hasz ná lá si terv is nyil vá nos

f Folytatás a 4. oldalon
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idei arcaival
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Öt ve ned va sár nap ja az egy há zi esz -
ten dő rend jé ben a böjt elő utol só va -
sár nap ja. Ham va zó szer dá tól kezd ve
a kö vet ke ző he tek ben Krisz tus szen -
ve dé sé nek, ha lá lá nak és föl tá ma dá -
sá nak  tör té ne tét  el mél ked jük  és
imád koz zuk vé gig. Pá rat la nul kon -
cent rált tör té net ez, me lyet Lu kács
evan gé lis ta  a  va sár nap  evan gé li u -
má ban (Lk 18,31–43) há rom ige vers -
be tö mö rít ve fog lalt össze. 
Jé zus im már har mad szor szólt szen -

ve dé sé ről, ha lá lá ról és föl tá ma dá sá ról.
Ez lesz – és csak ez le het – az egy ház
leg fon to sabb „té má ja” a hús vé tig tar -
tó idő szak ban. Az evan gé lis ta azon ban
mind eh hez szi kár tö mör ség gel azt is
meg je gyez te  a  ta nít vá nyok kal  kap -
cso lat ban, hogy: „Ők azon ban sem mit
sem fog tak fel ezek ből. Ez a be széd rejt -
ve ma radt elő lük, és nem ér tet ték meg
a mon dot ta kat.” (Lk 18,34) 
Lu kács  evan gé lis ta  ép pen  azért

kap csol ta köz vet le nül öt ve ned va sár -
nap ja evan gé li u mi sza ka szá hoz a je ri -
kói vak meg gyó gyí tá sá nak tör té ne tét,
mert Meg vál tónk ke reszt jé nek tit kát
és a hús vé ti üres sír fé nyét az em be ri
ér te lem ön ma gá tól meg sem sejt he ti.
A  lel ki  vak ság ból  va ló  gyó gyu lás,  a
meg ér tés és a lé nyeg lá tá sa egy aránt Is -
ten aján dé ka. Jé zus ta nít vá nyai ezért
nem  ér tet ték,  nem  ért het ték  Uruk
sza va it, de meg ért het ték, mi kor el jött
az ide je, ami kor a Föl tá ma dott nyi tot -
ta meg ér tel mü ket, lel kü ket.
Mind eze ket azért fon tos vé gig gon -

dol nunk, mert nem mind egy, hogy
mi lyen  hoz zá ál lás sal  tesszük  meg
az el ső lé pé se ket az előt tünk ál ló böj ti
idő szak ban. Egé szen konk ré tan: úgy,
mint akik csak kí vül ál lók ként szem -

lél jük a szen ve dés tör té net ese mé nye -
it, vagy úgy, hogy át jár, meg tisz tít,
meg újít  és  meg erő sít  (kon fir mál)
min ket az evan gé li u mi tör té net ben
hoz zánk va ló ság gal el ér ke ző, meg ér -
ke ző Úr. 
A va sár nap ige hir de té si alap igé jé -

nek, Pé ter má so dik le ve lé nek író ja így
fo gal maz za meg en nek a sze mé lyes
érin tett ség nek  az  aján dé kát:  „Az ő
(Krisz tus) is te ni ere je meg aján dé ko -
zott min ket mind az zal, ami az élet -
re és a ke gyes ség re va ló, az ál tal, hogy
meg is mer tük őt, aki sa ját di cső sé gé -
vel és ere jé vel hí vott el min ket. Ezek
ál tal kap tuk meg azo kat az ígé re te -
ket, ame lyek ne künk drá gák, sőt a leg -
na gyob bak: hogy is te ni ter mé szet ré -
sze sei le gye tek…” (2Pt 1,3–4a) 
Böjt kü szö bén te hát nem egy föl -

szó lí tást hal lunk, amely ar ra no szo -
gat, hogy ért sük meg vég re Krisz tus
Urunk szen ve dé sét, ha lá lát és föl tá -
ma dá sát, ha nem a je ri kói vak kö nyör -
gé se fa kad föl szí vünk ből, aho gyan ő
Jé zus nak ar ra a kér dé sé re fe lelt, hogy
mit cse le ked jen ve le: „Uram, hogy lás -
sak!” (Lk 18,41)
A ve szé lyes mun ka he lyen dol go -

zók tud ják, hogy mennyi re fon tos a
vé dő éte lek és vé dő ita lok fo gyasz tá -
sa. Ko moly fi zi kai és lel ki erő fe szí tés -
re csak ak kor va gyunk ké pe sek, ha ál -
lan dó an gya ko rol juk, eddzük ma gun -
kat a fog la la tos sá gunk ban. Ne ál tas -
suk ma gun kat: a ke resz tyén élet nem
könnyű  sé ta ga lopp,  ha nem  bi zony
„ve szé lyes élet for ma”. Nem vé let le nül
ne vez zük az egy ház ve lünk egy idő -
ben élő né pét föl dön küz dő nek.
A ve szé lyek – itt, Eu ró pá ban leg -

alább is egy elő re – nem fi zi kai lé tün -

ket érin tik. Azt, ami hi tün ket ve szé -
lyez te ti, rö vi den úgy fog lal juk össze:
tév ta ní tás. Ide tar toz nak mind azok a
bár mi lyen tet sze tős vagy di va tos gon -
do la tok, ame lyek bár kit vagy bár mit
hoz zá akar nak ten ni ah hoz – vagy pe -
dig el akar nak ven ni ab ból –, amit Is -
ten Krisz tus ban ki je len tett és aján dé -
ko zott ne künk. 
Fon tos, hogy mi nél job ban és mé -

lyeb ben meg is mer jük mind azt, amit
Is ten cse le ke dett és cse lek szik ér tünk
és üd vös sé gün kért Jé zus ban. De ne
a ma gunk el kép ze lé se i nek mezs gyé -
jén ha lad junk, ha nem pon to san úgy,
aho gyan  azt  Jé zus  apos to lai  ránk
hagy ták az apos to li ha gyo mány ban,
az el ső kéz ből va ló és hi te les in for má -
ci ó ban. 
Más  sza vak kal,  de  ugyan er re  a

tar ta lom ra utal va eze ket a ki fe je zé -
se ket ta lál juk a Bib li á ban: is te ni böl -
cses ség, pró fé tai be széd, bölcs ta ní -
tá sok, egész sé ges tu do mány. A ki fe -
je zé sek tar tal ma min dig a „ta nít -
vány ság” (Mt 28,18), amely a Krisz tus -
sal va ló sors kö zös sé get, együtt já rást
je len ti, nem pe dig pusz tán va la mi lyen
„szent tan” is me re tét, il let ve az az zal
va ló „el vi egyet ér tést”, an nak ér tel mi
el fo ga dá sát. (Id. Ma gassy Sán dor)
Azért, hogy hit be li lá tá sunk, tá jé -

ko zó dá sunk ne tor zul jon el, az írott
és hang zó igén kí vül min den kép pen
szük sé günk van vé dő étel re és vé dő -
ital ra is. Van is ilye nünk, nem más,
mint Krisz tus ma ga,  ke nyér ben  és
bor ban, az úr va cso ra szent sé gé ben.
Ha er re gon do lunk, ez után biz to san
job ban meg be csül jük, vár juk és vágy -
juk az úr va cso rai kö zös sé get.
Az  apos to li  le vél  szer ző je  azt  is

elénk  tár ja,  hogy  szük sé günk  van
Krisz tus  út ján  edzés re,  asz ké zis re
is. Böjt kü szö bén kü lö nö sen is idő -
sze rű ezt hang sú lyoz ni. A ke resz tyén
asz ké zis  (en nek  ré sze ként  a  böjt)
nem el ső sor ban a va la mi ről va ló le -
mon dás lel ki moz za na ta, ha nem ép -
pen el len ke ző leg, po zi tív töl te tű. Ha
va la mi ről le mon dok, azt csak is azért
te szem,  hogy  az  így  föl sza ba dult
erőm mel  és  időm mel  a  ta nít vá nyi
élet for má ban  gya ko rol jam,  meg -
eddzem ma gam. Akár egy ilyen böjti
„edzés prog ram” is le het az, amit a va -
sár na pi igé ben ol va sunk: igaz em ber -
ség, is me ret, ön ura lom, áll ha ta tos ság,
ke gyes ség, test vé ri sze re tet, min den
em ber irán ti sze re tet. 
Ne fe led jük azon ban, hogy nem ar -

ra  va ló  az  ilyen  ke resz tyén  edzés,
hogy  meg va ló sít sam  ma gam ban  a
föl so rol ta kat. Krisz tus az, aki az ő ter -
mé sze té vel ki for mál ja egy há za né pé -
ben mind eze ket Is ten di cső sé gé re és
em ber tár sa ink ja vá ra. Hi szen ígé re -
tünk, mely Is ten től van, ar ról is szól,
hogy már most el kez dő dik övé i ben az,
ami majd ott, a cél ban lesz tel jes sé.

g Ko vács Lász ló

Imád koz zunk! Ké rünk, Is te nünk,
aján dé kozz meg min ket a Krisz tus ban
té ged föl is me rés és meg is me rés lel ki
lá tá sá val, hogy ne csak szem lél jük
mind azt, amit ér tünk cse le ked tél,
ha nem ré sze sed jünk is meg vál tá sod
örö mé ben, hogy eb ből fa kad has son és
igéd del táp lál koz zon tu da to san meg -
élt ke resz tény éle tünk a te di cső sé ged -
re és em ber tár sa ink ja vá ra. Ámen.
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Böjt ka pu já ban – a lé nyeg sod rá sá ban
avasáRnapigéje

b Azelmúlthetekbenbetekinthet-
tünkhittanórákba,majdmegis-
merhettükegygyülekezetzenei
életét. Logikus folytatás, hogy
mostajövendőgenerációkneve-
lésénekkiemelthelyszíne,az(egy-
házi)iskolakövetkezik.Fogadjuk
szeretettelegyénektanárbeszá-
molóját,hasznosítsukötleteit!

Egy bo ron gós de cem be ri na pon jár -
tam elő ször a De ák Té ri Evan gé li kus
Gim ná zi um ban. Volt  év fo lyam tár -
sam, Ben ce Gá bor ke re sett meg te le -
fo non, mert az ak ko ri ének ta nár ja -
nu ár tól el sze re tett vol na men ni, és
a he lyé re sür gő sen kel lett va la ki.
Én ek kor még bol dog anyu ka ként

ott hon  vol tam  há rom  kis lá nyom -
mal, de lé lek ben már ké szü lőd tem a
vissza té rés re. Sze ret tem vol na új ra ta -
ní ta ni. Ép pen a leg jobb kor ér ke zett
a hí vás. Annyit  kér tem csak, hogy
hadd néz zek meg egy-két órát, mi -
előtt dön te nék.
Itt vol tam te hát. És el bű völt. Elő -

ször az épü let, az tán a di á kok. Dön -
töt tem. En nek las san már ti zen öt éve.
Gim ná zi u munk ban ti zen két osz -

tály ta nul. Van egy nyolc osz tá lyos és
egy négy osz tá lyos ta go zat. A ze nei
élet  eb ben  a  „csa lá di as”  lég kör ben
igen csak in ten zív. Van két ének ka -
runk és egy ze ne ka runk.
Én a „ki csi ket” ta ní tom, az 5–8. év -

fo lya mon. A di á kok több sé ge ze ne -
sze re tő kör nye zet ből ér ke zik, és ta -
nul va la mi lyen hang sze ren. Na gyon
jó, hogy nem csak az is ko la, ha nem
a szü lők is fon tos nak tart ják a ze nei
ne ve lést.

Emelt  óra szám ban  ta nít ha tunk,
ezért sze ren csé re nem kell kap kod -
nunk  a  tan anyag  el vég zé sé vel,  van
időnk el mé lyed ni egy-egy té má ban.
Ér de kes, hogy osz tá lyon ként is mi -
lyen el té rő le het a gye re kek ér dek lő -
dé se. Van nak olyan osz tá lyok, ame -
lyek a nép da lo kat ked ve lik, van nak,
ame lyek  szí ve sen  éne kel nek  több
szó lam ban,  akad nak  ze ne hall ga tós
osz tá lyok, és per sze min den ki sze ret
ját sza ni, imp ro vi zál ni.
A  tan köny vön  (Ki rály Ka ta lin

ének köny vét hasz ná lom) és a fü ze -
ten kí vül az órák szer ves tar to zé ka az
Evan gé li kus éne kes könyv és a fu ru -
lya. De nem csak a tan anya got ta ní -
tom.  Idő ről  idő re  új don sá go kat  is
hoz zá te szek,  a  di á kok  igé nye i hez
al kal maz kod va.
Mi vel hét fő reg ge len ként kö zös is -

ko lai áhí ta tunk van, ezért az ide csöp -
pent kis di á kok el ső ének órai él mé nye
a 17. li tur gi á val va ló meg is mer ke dés.
Hét ről hét re egy re több dal la mot tud -
nak a na gyob bak kal együtt éne kel ni,
és szep tem ber vé gé re már sen ki nek
nem gond, hogy ak tí van részt ve gyen
a li tur gi á ban. Jó lát ni, hogy mi lyen
büsz kék er re.
Sze re tek min den órát éne kes köny -

vi ének kel kez de ni. Össze sze det té te -
szi a gye re ke ket a temp lom ból is me -
rős dal la mok kö zös ének lé se. Az együtt
éne kelt imád ság ere jé ről ta lán szól nom
sem kell… Az órá kon leg több ször az
ép pen ak tu á lis „he ti éne ket” ta nul juk.
(Ab ban re mény ke dem, hogy a va sár -
na pi is ten tisz te le te ken öröm te li „ta lál -
ko zás ban” van ré szük időn ként a di á -
kok nak.) Mi vel ál ta lá ban több ének is
aján lott, ezért min dig az osz tály szint -
jé nek meg fe le lőt vá lasz tom. 

Az óra to váb bi ré szét igyek szem eh -
hez az éne kes köny vi ének hez iga zí ta -
ni.  Sze ren csé re  a  „kö zös  ne ve zők”
szá ma szin te vég te len. Hang kész let, rit -
mi ka, elő jegy zés, hang kö zök, a ze ne -
szer ző, a kor, mely ben ke let ke zett…
Ahogy tel nek-múl nak a ta ní tás sal

töl tött évek, egy re több időt szá nok az
órá kon az ak tív ze né lés re. Ez hát tér be
szo rít ja ugyan a kot ta írást és -ol va sást,
de él mény sze rűb bé te szi a tan órát. A
ze ne tör té ne tet  is úgy ta ní tom, hogy
„test kö zel be” ke rül jön a tan anyag, és
a  kor sza ko kat  ne  csak  egy-egy  mű
alap ján tud ják meg ha tá roz ni. Sok fé le
mű be be le hall ga tunk, s ke res sük ben -
nük a kö zös al ko tó ele me ket. Aki nek
ked ve van, még ze ne szer ző ként is de -
bü tál hat, és az év vé gi hang ver se nyen
elő ad hat ja sa ját szer ze mé nyét.
Az  ének kar  5.  és  6.  osz tály ban

óra ren di óra. Részt vesz ben ne min -
den ki, akár tud éne kel ni, akár nem.
Sok szor bi zony nem egy sze rű több
mint hat van gye rek nek órát tar ta ni,
mert az osz tály ban meg szo kott ba -
rát sá gos, be szél ge tős lég kör ilyen kor
meg szű nik, és óri á si fe gye lem re és fi -
gye lem re van szük ség.
A fá ra do zás azért el nye ri ju tal mát.

De cem ber ben már az újon nan ér ke zett
kis di á kok is éne kel het nek a De ák téri
temp lom ban tar tott ha gyo má nyos ad -
ven ti hang ver se nyün kön. A kon cer ten
is ko lánk min den ze nei együt te se részt
vesz.  Ez  az  al ka lom mind annyi unk
szá má ra fon tos és öröm te li ese mény.
Sok ötö di kes elő ször sze re pel ének ka -
ros ként, so kan elő ször lát nak nagy -
gim na zis tá kat hang szer rel a ke zük ben,
elő ször hal la nak ve gyes kart.
Az ad ven ti idő szak ban sze ren csé -

re van még al kal munk a mu zsi ká lás -

ra. Hét ről hét re az is ko la ha tal mas ad -
ven ti ko szo rú ja kö ré gyű lünk az egyik
nagy szü net ben, és a gim ná zi um ap -
ra ja-nagy ja együtt éne kel. A fo lyo sót
ilyen kor meg töl tik az éne kes köny vi
éne kek pla kát nagy sá gú ra na gyí tott
kot tái, szövegei.
A tan év má so dik fe lé ben szok tunk

szol gá la tot vál lal ni gyü le ke ze ti is ten -
tisz te le te ken, má jus vé gén pe dig az 5.
és 6. osz tály hang ver senyt ad az év köz -
ben ta nult da ra bok ból a szü lők nek és
ro ko nok nak az is ko la dísz ter mé ben.
Éne kel nek,  fu ru lyáz nak,  az  ügyes
hang sze re sek pe dig meg mu tat hat ják
ilyen kor, hogy mit tud nak. A ta va lyi
hang ver se nyen még egy kis ze ne kar is
ver bu vá ló dott  a  lel kes  ze né szek ből.
Volt  is ko la igaz ga tónk,  Schu lek

Má tyás és utód ja, Kézdy Edit a gim -
ná zi um szü le té sé től fog va tá mo gat -
ta és tá mo gat ja a mű vé sze ti ne ve lést.
Ta nár tár sa im büsz kék az is ko la ze -
nészcsa pa ta i ra, és ál ta lá ban mor go -
ló dás nél kül  tű rik, ami kor egy-egy
fon to sabb  sze rep lés re  töb bet  kell
ké szül nünk. Több sé gük ak tí van mu -
zsi kált, vagy mu zsi kál ma is. Eb ben
a  tan év ben  meg kér dez tem,  hogy
éne kel ne-e va la ki kö zü lük a di á kok -
kal ad ven ti hang ver se nyün kön. Ti -
zen hat kol lé ga je lent ke zett! Iga zi kis
kó rust al kot tunk!
Eb ben a lég kör ben öröm dol goz ni.
Kö szö net és há la ér te!

g Kar dos An na
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Ének ta ní tás De ák té ri gim ná zi u munk ban

Úr Jé zus Krisz tus, kö szön jük ne ked,
hogy ben ned és ál ta lad meg is mer het -
jük, mi lyen vég te len és fel té tel nél küli
az is te ni sze re tet.
Urunk, te fel sza ba dí tasz min ket ar -

ra,  hogy  ön zet le nül  és  vi szon zást
nem vá rón sze res sük em ber tár sa in -
kat,  amint  te  sze retsz és  fo gadsz el
min ket.  Meg aján dé ko zol  az zal  is,
hogy meg él jük, mi lyen cso da a sze re -
tet, az Atya irán tunk va ló sze re te te,
ami test vé re ink irán ti sze re tet re in dít.
Kö nyör günk hoz zád a vak ság ban

szen ve dő kért, akik nem lát ják még a
fényt. Akik ma gá nyo sak, el fe le det tek,
és  vágy nak  egy  jó  szó ra,  egy  lel ket
meg si mo ga tó gesz tus ra. Hi szen lá tod,
mi lyen  sok szor a  rossz  irány ba né -
zünk:  el va kít  sok  min den,  és  ma -
gunk is el aka runk va kí ta ni má so kat. 
Ke zed be tesszük az ag gó dók és a

két sé gek  közt  le vők  sor sát,  add,
hogy a cél fe lé te kint ve erőt me rít -
se nek. A meg bán tot tak, a sze re tet -
ben  hi ányt  szen ve dők meg ta lál ják
ná lad  a  sze re tet  for rá sát.  En gedd,
hogy a sö tét ség ben, a lel ki vak ság ban
bo tor ká lók  sze me  meg nyíl jon,  és
hit tel és re ménnyel néz zék az utat,
amely előt tük áll. 
A sí ró kért is ké rünk, akik nek va la -

mi fáj, akik va la kit el ve szí tet tek, hogy
le gyen egy kéz, amely könnyet tö röl.
Bo csásd  meg,  ami kor  nem  tet tük
meg,  és nem vi gasz tal tuk  egy mást,
csak el fo gad tuk tő led a jót, de nem ad -
tuk to vább a be lő led nyert vi gaszt.
Ké rünk, ne hagyd, hogy baj, be teg -

ség, gond, csa ló dás, gyöt re lem lá tá sa
ta kar ja el sze münk elől az iga zi szép -
sé get, ame lyet ben ned lát ha tunk meg.
Fény kell hoz zá, hogy tisz tán lás suk: te
na gyobb vagy, Urunk, mint a gon dok,
és ve led iga zi ak az örö mök is.
Kö nyör günk ha zán kért és min den

ke resz té nyért, hogy erő sítsd és tartsd
meg a hit ben né ped. Ké rünk a vi lá -
gért, amely nél kü led va kon a vesz té -
be ro han: en gedd min den nép nek di -
cső sé ge det  lát ni,  igé det  be fo gad ni.
A két sé get, ki lá tás ta lan sá got, in du la -
tot, gyű lö le tet vedd el, és hit tel, re -
ménnyel, sze re tet tel aján dé kozd meg
min den gyer me ke det.
Kö nyör günk hoz zád, Jé zus, hogy

meg nyíl ja nak sze me ink, és add meg
egy kor a szín ről szín re lá tást. Ámen.

Oratio
œcumenica

„Zsolt  51,6:  »Ezért iga zad van, ha
szólsz, és jo gos az íté le ted.«Mit je lent
ez? Is ten nek tán csak ak kor van iga za,
ami kor mi, bű nö sök vét ke zünk? Vagy
ki kér dő je le zi meg Is ten íté le tét? Hogy
Is tent, ami lé tét és lé nye gét il le ti, sen -
ki sem ítél he ti meg vagy iga zol hat ja,
nyil ván va ló. Mi vel ő az örök ké ér vé -
nyes, va ló sá gos és so ha meg nem vál -
toz tat ha tó igaz sá gos sá gá ban ön ma gá -
nak s min den dol gok nak leg fel sőbb bí -
rá ja. De sza vá val és tet te i vel az ön iga -
zo ló, be kép zelt em ber ben ál lan dó an
el lent mon dás ba, el len ál lás ba, bí rál ga -
tás ba  és  ítél ke zés be  üt kö zik,  s  így
köz te és azok kö zött sza ka dat lan per -
pat va ros bí ró sá gi tár gya lás fo lyik sza -
va és tet tei mi att. Ez zel az »iga zad van,
ha szólsz« mon dat tal az jut ki fe je zés -
re, mint ha ezt mon da nánk: sza va dat
igaz nak, meg ala po zott nak, jo gos nak
ta lál juk, és el is mer jük.” 

d Lu ther Már ton:
A ne gye dik bűn bá na ti zsol tár

(Zsolt 51) (Welt ler Ödön for dí tá sa)
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La punk elő ző szá má nak el ső ol da lán
rö vid tu dó sí tást ol vas hat tunk az öku -
me ni kus ima hét zá ró nap ján tör tént
tót kom ló si  ká pol na szen te lés ről.  A
ma ga  ne mé ben  pá rat lan  ese mény
meg ér dem li,  hogy  ép pen  eb ben  a
ro vat ban bő veb ben fog la koz zunk ve -
le, hi szen egy faj ta irány mu ta tó, „tá -
jo ló” üze ne te is lehet szá munk ra.
Az alap ve tő jó hír, hogy az öku me -

né, min den el len ke ző hí resz te lés és
va lós  ne héz ség  el le né re,  mű kö dik
ha zánk ban.  Nem csak  éven te  egy -
szer, az ima hét oly kor kis sé for má lis,
kö te le ző gya kor lat ként meg élt ide jén,
ha nem  az  úgy ne ve zett  hét köz na -
pok ban  is.  En nek  bá to rí tó  pél dá ja
mind az, ami Tót kom ló son tör tént.
Ér de mes és ta nul sá gos az előz mé -

nyek nek is egy kis fi gyel met szen tel -
nünk. A Luthe rá nus Vi lág szö vet ség
2010  nya rán  Stutt gart ban  tar tott
nagy gyű lésé nek egyik leg fel eme lőbb
pil la na ta volt, ami kor az evan gé li kus
vi lág szer ve zet  el nö ke  nyil vá no san
bo csá na tot kért az ana bap tis ták kö -
zös sé gé nek ve ze tő i től a re for má tor
őse ink től a 16. szá zad ban el szen ve -
dett at ro ci tá so kért. 
En nek a ki en gesz te lő dé si, meg bé -

ké lé si gesz tus nak igen po zi tív volt az

itt ho ni  fo gad ta tá sa  is. Gyü möl cse -
ként in dult meg a rend sze res pár be -
széd  a Ma gyar or szá gi  Evan gé li kus
Egy ház és a Ma gyar or szá gi Bap tis ta
Egy ház  ve ze tői  kö zött.  Leg utóbb,
Papp Já nos bap tis ta  egy ház el nök
meg hí vá sá ra, de cem ber 10-én lá to -
gat tunk el – az or szá gos iro da né hány
mun ka tár sá val – a bap tis ta egy ház
köz pont já ba,  ahol  őszin te,  test vé ri
meg be szé lést foly tat tunk az együtt -
mű kö dés konk rét le he tő sé ge i ről, kü -
lö nös te kin tet tel az ok ta tás, a misszió,
a gyü le ke zet épí tés te rü le tére.
Papp Já nos – aki ko ráb ban hoz zám

ha son ló an misszi ói ve ze tő ként szol gált
– be szá molt a bap tis ta egy ház gyü le -
ke zet plán tá lá si mun ká já ról is. En nek
lé nye ge, hogy fő leg olyan te le pü lé se -
ken,  ahol  kü lön bö ző  okok ból meg -
gyen gült a na gyobb egy há zak je len lé -
te, meg pró bál nak új kö zös sé get épí te -
ni, gyü le ke ze tet plán tál ni. A bap tis ta
egy ház el nök az ör ven de tes ered mé -
nyek mel lett őszin tén szólt a ne héz sé -
gek ről is, be le ért ve, hogy akad olyan
hely is, ahol a bap tis ta gyü le ke zet ke -
rül le szál ló ág ba. Így em lí tet te Tót kom -
lóst, ahol a he lyi evan gé li kus gyü le ke -
zet ve szi át, ve szi meg az im már hasz -
ná la ton kí vü li bap tis ta ima há zat. 

Akár ko moly bib li ai üze ne tet is fel -
fe dez he tünk eb ben a tu laj do nos vál -
tás ban, hi szen jól pél dáz za az apos -
to li ta ní tás igaz sá gát: mi csak Is ten
esz kö zei,  mun ka tár sai  le he tünk  a
mag ve tés ben, a plán tá lás ban, az ön -
tö zés ben, de a nö ve ke dést egye dül Is -
ten ad ja. Vagy ép pen nem ad ja! Ma -
ga Jé zus is fi gyel mez tet: „A szél ar ra
fúj, amer re akar…” (Jn 3,8) 
Ez zel együtt, őszin tén meg vall va,

né mi szo ron gás sal ké szül tem a tót -
kom ló si ká pol na szen te lés re, hi szen
ilyen ké nyes öku me ni kus szol gá la -
tom  még  nem  volt.  Az  ese mény
kü lön le ges sé gét még fo koz ta, hogy
ép pen az ima hét vé gé re ke rült az ün -
nep. Ho gyan le het el ke rül ni a fél re -
ért he tő,  eset leg  fe le ke zet kö zi  fe -
szült sé get  ger jesz tő  mon da to kat?
Ki nyert, és ki ve szí tett ez zel a tu laj -
do nos vál tás sal? 
Va jon mi ről is szól va ló já ban ez a

tót kom ló si tör té net? A bap tis ták el -
fo gyá sá ról egy adott te le pü lé sen vagy
ne tán ar ról is, hogy a he lyi evan gé -
li kus gyü le ke zet nek sincs már szük -
sé ge kü lön ben gyö nyö rű, de túl nagy
temp lo má ra, amely nek ki fű té se té len
re mény te len,  de  egy ben  fe les le ges
vál lal ko zás is len ne… 

Le het,  hogy  a  kér dés fel te vé sem
alap já ban  el hi bá zott,  és  eb ben  az
ügy ben nem is sza bad na nyer te se ket
és vesz te se ket ke res ni?
Két sé ge im re ha mar meg nyug ta tó

vá laszt kap tam, ami kor ta lál koz tam
a ká pol na szen te lés re de le gált bap tis -
ta szol ga tár sam mal, Kiss Ti bor ral, a
Kö rös-vi dé ki Bap tis ta Egy ház ke rü let
el nö ké vel, aki je lez te, hogy igei kö -
szön tés sel  sze ret né  üd vö zöl ni  az
öku me ni kus  gyü le ke ze tet.  Eb ben
test vé ri sze re tet tel adott han got örö -
mé nek, hogy az ed di gi bap tis ta ima -
ház evan gé li kus ká pol na ként szol gál -
hat to vább Is ten di cső sé gé re, or szá -
gá nak épí té sé re. 
Ön kri ti ku san kér de zem: va jon mi

is ké pe sek len nénk-e ilyen ter mé sze -
tes nyi tott ság gal, test vé ri sze re tet tel
át ad ni va la me lyik test vér egy ház nak
egy ki te le pí tés vagy bár mi lyen más
ok ból ki ürült és így fe les le ges sé vált
evan gé li kus épü le tet? Nem va gyok
biz tos ben ne… 
Úgy ér zem, ezen a te rü le ten ta nul -

ha tunk bap tis ta test vé re ink Is ten re
ha gyat ko zó  ru gal mas sá gá ból.  Egy -
részt nem fél nek az új ki hí vá sok tól:
ahol le het, ott meg pró bál nak új ba -
ráz dát szán ta ni… Más részt vi szont

ha úgy tű nik, Is ten be zárt egy aj tót,
ké szek alá zat tal el fo gad ni. A lé nyeg,
hogy az evan gé li um ne né mul jon el!
Bár a ha zai öku me ni kus út há ló zat -

ban  akad nak  oly kor  ká tyús  sza ka -
szok, út szű kü le tek, ame lyek mi att né -
ha las sí ta ni kell, de há la Is ten nek: jár -
ha tó  utak  ve zet nek  egy más  fe lé.
Nem csak ima he ti ün ne pe ken, ha nem
a hét köz na pok ban  is,  és nem   csak
Tót kom ló son…

g Gáncs Pé tEr

Öku me né mű kö dés ben égtájoló

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

Az  egy ház ke rü let  püs pö ke,
Fa bi ny Ta más Ézs 40,1 alap ján
–  „Vi gasz tal já tok, vi gasz tal -
já tok né pe met! – mond ja Is te -
ne tek” – hir det te  az  igét.  A
Bar na bás név  je len té se:  „vi -
gasz ta lás fia”. Hol, ha nem eb -
ben a ne héz gaz da sá gi és de -
mog rá fi ai hely zet ben lé vő tér -
ség ben van szük ség a vi gasz -
ta lás ra  – mond ta  a  püs pök,
sze mé lye sen szó lít va meg ve -
ze tő tiszt ség re vá lasz tott szol -
ga tár sa it: „Le gye tek együtt a

vi gasz ta lás  fi ai,  fo gyat ko zó,
el erőt le ne dő gyü le ke ze tek és
meg fá radt, ta nács ta lan lel ké -
szek szá má ra egy aránt!”
Az  is ten tisz te leten  a mis -

kolc-bel vá ro si  evan gé li kus
gyü le ke zet,  il let ve  az  ar nó ti
óvó nők  kó ru sa  is  szol gált  a
2011-ben meg újult, há rom év -
szá za dos  evan gé li kus  temp -
lom ban.
Az ik ta tás a be ik ta tan dó es -

pe res  ének ben  meg fo gal ma -

zott  val lo má sá val  kez dő dött,
ami kor  is  az  „El jön nél-e vé -
lem…”kez de tű ének utol só vers -
sza kát  ma ga  szó lal tat ta  meg
ér ces hang ján: „Uram, han god
hal lom, mert te hívsz most, és
nem más!” A li tur gi ai szol gá lat -
ban Ba lázs Ti bor és Asz ta los Ri -
chárd lel ké szek  se géd kez tek.
Az  ün ne pi  egy ház me gyei

köz gyű lést a ven dég lá tó ar nóti
gyü le ke zet  fel ügye lő je,  Bar -
csák Pál né ve zet te.  Ma ga  is
me leg sze re tet tel kö szön töt te

Bu day Bar na bást és fe le sé gét –
Bu day-Ma lik Ad ri ennt –, aki
kán tor ként és szá mos fel ada -
tot  vál la ló  ak tív  szol ga társ -
ként áll fér je ol da lán. 
Szék fog la ló be szé dé ben az új

es pe res min de nek előtt be mu -
tat ta az egy ház me gye új lo gó -
ját, amely nem csak a meg úju -
lás vá gyát, de azt a jö vő be mu -
ta tó kö te lé ket is ki fe je zi, amely
össze kö ti az evan gé li ku so kat az
egy ház me gyé ben. 

Gyu ris Mik lós – kap cso lód -
va el nök tár sa gon do la ta i hoz –
le szö gez te, hogy biz to sí ta ni kell
az egy ház me gye gyü le ke ze te i -
nek mű kö dé si fel té te le it. A gyü -
le ke ze tek nek  olyan  kö zös sé -
gek ké kell vál ni uk, aho vá szí ve -
sen csat la koz nak és tar toz nak az
em be rek.  A  misszi ói  mun ka
ré sze  kell,  hogy  le gyen  a  ci -
gány misszió, il let ve a ha tá ron
tú li, a szlo vá ki ai ma gyar evan -
gé li ku sok kö zött vég zett mun -
ka is. A fel ügye lő nyo ma té ko sí -
tot ta  azon  re mé nyét  is,  hogy
mind ezen  fel ada tok  tel je sí té -
sé hez kül ső szak mai se gít sé get
is kap nak több ta pasz ta lat tal bí -
ró lel ké szek től.
Az egy ház ke rü le ti el nök ség

két tag ja – Fa bi ny Ta más püs -
pök és Fáb ri György fel ügye lő –
rö vi den össze fog lal ta az egy ház -
me gye meg erő sö dé sét cél zó tá -
mo ga tá si rend szer rel kap cso la -
tos tud ni va ló kat. A tá mo ga tás
szak mai, lel ki és fi nan ci á lis se -
gít sé get egy aránt je lent. A Bor -
sod-He ve si Egy ház me gye gyü -
le ke ze tei az egy ház ke rü let ál tal
szá muk ra el kü lö ní tett ke ret ből
pá lyáz hat nak tá mo ga tás ra, és a
ke rü let jobb kö rül mé nyek kö -
zött élő gyü le ke ze tei is igye kez -
nek anya gi se gít sé get nyúj ta ni a
bor sod-he ve si ek nek.
Az ik ta tá son részt vett Tor -

mod Re moy nor vég lel kész is,
aki az el múlt év ben há rom he -
tet töl tött az ar nó ti gyü le ke zet -
ben, mi u tán ő ma ga ugyan csak
há rom  hét re  lát ta  ven dé gül
Bu day Bar na bást. A már ki ala -
kult szol ga tár si és ba rá ti kap -
cso lat re mény ség sze rint a gyü -
le ke ze tek  kö zöt ti  kap cso lat
meg erő sö dé sé nek gyü möl csét
hoz za majd a jö vő ben. Ad dig is
Ar nót, ez az alig há rom ezer fős
köz ség  es pe re si  szék hely ként
kell, hogy szol gál ja a tér ség és
egy há zunk ér de ke it.
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b Mégamúltévitisztújításjegyébenkerültsorfebruár3-án
ArnótonaBorsod-HevesiEvangélikusEgyházmegyeelnök-
ségénekbeiktatására.BudayBarnabáshelyilelkész–aki
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b Egyikszemüksír,amásik
nevet.AMenke házaspár
tizenkétévutánbúcsúzik
Soprontól,aholhidatépí-
tetteknemzetek,egyházak
ésemberekközött.

Vol ker Men ke evan gé li kus lel -
készt az észak-né met or szá gi
Pei ne egy há zi kör zet szu per -
in ten den sé vé ne ve zik ki. Ez azt
je len ti, hogy a kö zel ti zen két
éve Sop ron ban szol gá ló lel kész
csa lád já val együtt bú csú zik a
vá ros tól. 
Mind ket ten  je len sé gek ké

vál tak eb ben az idő ben: a min -
dig mo soly gó Vol ker Men ke,
aki fá rad ha tat la nul épí tet te a
kö zös sé ge ket,  aki  hi he tet len
nép sze rű ség re tett szert a gye -
re kek és a fi a ta lok kö ré ben, és
fe le sé ge, Men ké né Pin tér Mag -
dol na, aki ke rék pár já val hol az
egyik, hol a má sik is ko lá ba si -
e tett a hit tan órá i ra.
„A cso dák vé gig kí sé rik éle -

tün ket” – mond ják mo so lyog -
va, pe dig kap cso la tuk kez de -
te buk ta tó kat sej te tett. Bá zel -
ben is mer ked tek meg, aho vá
Pin tér Mag dol na ösz tön dí jas -
ként ke rült. Kap cso la tuk Bu -
da pes ten foly ta tó dott és tel je -
se dett ki, össze há za sod tak. 
Hogy hol itt a buk ta tó? A fi -

a tal asszony re for má tus, a fi a -
tal em ber evan gé li kus lel kész –
azért ez nem ál ta lá nos az egy -
ház ban  dol go zók  kö zött.  A
Men ke  há zas pár  ese té ben
azon ban a hi va tá suk gya kor -
lá sa  so rán  sem  je len tett  ez
prob lé mát, sőt! Ti zen két éven
át  dol goz tak Han no ver  kör -
nyé kén: Mag dol na a re for má -
tus ma gya rok kal fog lal ko zott,
fér je az evan gé li kus lel ké szi te -
en dő ket lát ta el. Há rom gyer -
me kük is eb ben az idő szak ban
szü le tett; lá nya ik ma már 24,
il let ve  20  esz ten dő sek,  fi uk
12 éves.

„A gye re kek ket tős ál lam -
pol gá rok. Nem akar tuk, hogy
Ma gyar or szá got csak át uta zó -
ként  is mer jék,  ezért  fel tett
szán dé kunk volt, hogy ha le -
he tő ség nyí lik rá, ha za jö vünk”
–  me sé li  Men ké né  Pin tér
Mag dol na.  S  a  le he tő ség  is
meg jött: a ba jor evan gé li kus
egy ház lel készt ke re sett a sop -
ro ni né met evan gé li ku sok szá -
má ra.  Vol ker  Men ke  lett  a
har ma dik,  aki  a  ba jor  egy -
ház zal kö tött együtt mű kö dés
ke re té ben ide jött szol gál ni. 
Az el ső né met nyel vű is ten -

tisz te le tén  hú szan  vol tak  a
temp lom ban,  2013  ja nu ár já -
nak utol só va sár nap ján pe dig
már kö zel öt ve nen, s ami kü -
lön  öröm,  hogy  egy re  több
kö zöt tük  a  fi a tal.  Jó  idő ben
még Auszt ri á ból  is  jön nek a

sop ro ni né met is ten tisz te let -
re.  Fe le sé ge  val lás ta nár,  aki
gim ná zi um ban  és  ál ta lá nos
is ko lá ban is ta nít re for má tus
hit tant, és ez zel, va la mint né -
hány lel ké szi szol gá lat tal be se -
gít  az  ezer öt száz  fős  re for -
má tus gyü le ke zet nél mint egy -
ház me gyei  he lyet tes  lel kész.
Hogy ho vá men nek va sár -

nap temp lom ba? Nincs köz tük
vi ta. „Én ki lenc kor mint pap -
né részt ve szek a né met evan -
gé li kus is ten tisz te le ten, és még
oda érek a tíz óra kor kez dő dő
re for má tus ra. Sok szor jön nek

a  gye re kek  is.  A  va sár na pi
ebéd  sem  ma rad  el…”  –
mond ja  Men ké né,  aki nek
édes ap ja negy ven há rom éven
át volt  lel kész a Pest me gyei
Gom bán.
„Híd épí tők  vol tunk  és  le -

szünk to vább ra is – össze gez
Vol ker Men ke. – Hi dat  épí -
tünk Is ten és az em be rek, Né -
met or szág és Ma gyar or szág, a
re for má tus és az evan gé li kus
egy ház, a né met pre ci zi tás és
a ma gyar ru gal mas ság kö zött.
Az a lé nyeg, hogy ta nul ha tunk
egy más tól…”
Men ké ék  már  cso ma gol -

nak, bár a be ik ta tás után Mag -
dol na és leg ki sebb gyer me kük
még vissza jön, és itt fe je zik be
a tan évet. „Ma már nin cse nek
nagy tá vol sá gok” – nyug tat ják
meg ta lán egy mást is.

elismerésavárostól
Dr. Vol ker Men ke és Men ké né
Pin tér Mag dol na a hű ség nap -
ján Sop ro nért em lék ér met ve -
he tett át. „Fá rad ha tat la nul gon -
doz ták az idő se ket, be te ge ket,
épí tet ték a kö zös sé ge ket, né -
met nyel vű gyer mek-bib lia tá -
bo ro kat szer vez tek. Lel ki te vé -
keny sé gük re, nagy sze rű em be -
ri ma ga tar tá suk ra, ba rá ti kap -
cso la ta ik ra há lá val,  jó szív vel
fog nak em lé kez ni a sop ro ni ak”
– állt az in dok lás ban.

g Nagy Már ta
For rás: kis al fold.hu
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étel,otthon,esély
Ételt az éhe zők nek, ott hont az ott hon -
ta la nok nak, esélyt az esély te le nek nek!
– a fel hasz ná lá si ter vek is mer te té sét
Le hel Lász ló az ado mány gyűj tés jel -
mon da tá ra va ló vissza uta lás sal kezd -
te. Hang sú lyoz ta: a jel mon dat a se -
gély szer ve zet sok szí nű te vé keny sé gé -
nek össze fog la lá sa mel lett ki fe je zi az
egész mun kát át ha tó tö rek vést is: a
nél kü lö zők ne héz sé ge i nek eny hí té se
mel lett  sors for dí tó  esélyt,  ki tö ré si
pon tot nyúj ta ni a sze gény ség ből. Az
ado má nyok  fel hasz ná lá sá nak  irá -
nyát is a hár mas cél lal össz hang ban
tűz te ki a szer ve zet.

„Ételt az éhe zők nek” – a fel aján lott
összeg 13%-a hoz zá já rul ah hoz, hogy
a szer ve zet or szá gos se gély köz pont -
ja éven te több ezer rá szo ru ló csa lád
szá má ra nyújt has son kéz zel fog ha tó
tá mo ga tást a ké ré sek ala pos el len őr -
zé sét kö ve tő en, min dig a le he tő leg -
ha té ko nyabb for má ban: pél dá ul élel -
mi szer,  ru ha,  köz üze mi  tar to zás
ren de zé se, gyógy szer, étel -
osz tá sok.

„Ott hont az ott hon ta la -
nok nak” – az er re for dí tott
30% hoz zá já rul a szo ci á lis
in téz mé nyek  mű kö dé sé -
hez, ah hoz, hogy az Öku -
me ni kus  Se gély szer ve zet
szo ci á lis és  fej lesz tő köz -
pont ja i ban  ja vul ja nak  a
kö rül mé nyek,  bő vül hes -
sen az in téz mény há ló zat.
Elő se gí ti,  hogy  a  se gély -
szer ve zet több fé le tá mo ga -
tá si for má ban nyújt son se -
gít sé get:  csa lá dok  át me -
ne ti ott ho na, csa lád se gí tő
és  gyer mek jó lé ti  szol gá -
lat, ta no dák, haj lék ta la no -
kat  se gí tő  in téz mé nyek,
szen ve dély be teg-el lá tók. 

„Esélyt az esély te le nek -
nek” –  az  er re  for dí tott
48%  hoz zá já rul  ah hoz,
hogy az Öku me ni kus Se -
gély szer ve zet ki tö ré si pon -
to kat, ki utat tud jon kí nál -
ni mind több em ber nek a sze gény -
ség ből. Kép zé si és mun ka erő-pi a ci
prog ram ja i val,  fog lal koz ta tók kal  a
fel nőt tek nek,  míg  a  fel zár kóz ta tó
fog lal ko zá sok kal,  il let ve  a  ta no da -
prog ra mok kal (ha tá ron tú li pro jek -
tek kel is) a gyer me kek nek nyújt se -
gít sé get. A csa lá dok egé szét pe dig ki -
lép te tő la ká sok le he tő sé gé vel se gí ti az
Öku me ni kus Se gély szer ve zet. 
Az el nök-igaz ga tó a saj tó tá jé koz -

ta tón egy tel je sen új tí pu sú mo dell -
prog ram el in dí tá sát is be je len tet te.
Mint  el mond ta,  a  So mogy me gyei
Kas té lyos domb ón  in dí tan dó  re in -
teg rá ci ós köz pont hosszú tá von csa -
lá dok szá za i nak nyújt majd komp lex
se gít sé get. Át me ne ti ott hon ként, il -
let ve gaz dál ko dá si-kép zé si köz pont -
ként és a tér ség ben in dí tan dó, a rá -
szo ru lók nak  mun kát  adó  szo ci á lis
gaz da sá gok cent ru ma ként egy aránt
mű kö dik majd az Öku me ni kus Se -
gély szer ve zet ön ál ló élet vi tel esé lyét
meg te rem te ni  kí vá nó  szo ci á lis  és
fej lesz té si köz pont ja.

köszönetmondás
A saj tó tá jé koz ta tón egy kis film se gí -
tett  össze fog lal ni  az  ad ven ti  ado -
mány gyűj tés ese mé nye it, a rend kí vül
sok szí nű part ne ri kö zös ség tag ja i ról
pe dig  Gáncs Kris tóf, a  szer ve zet
kom mu ni ká ci ós igaz ga tó ja szólt, kö -
szö ne tet mond va az együtt mű kö dé -
sért a Tes có nak a min den elő ze tes el -
kép ze lést  fe lül mú ló  ered ménnyel
zárt  áru há zi  gyűj té sért,  az  E.On -
nak, amely ki emel ke dő tá mo ga tá sá -
val, il let ve a fő vá ros több pont ján az
ado mány vo na lat nép sze rű sí tő fény -
ve tí té se i vel idén is az ad ven ti össze -
fo gás mel lé állt. 
Gáncs Kris tóf kö szö ne tet mon dott

az El mű–Émász nak, az evop ro Kft.-
nek, a Kult-Tu rist nak, il let ve a Ro che
Ma gyar or szág  Kft.-nek,  ame lyek
egy-egy ün ne pi se gély ak ció költ sé gét
vál lal ták ma guk ra, to váb bá azon vál -
la la tok nak  –  Pro vi dent,  Bo na farm
Cso port,  MSD  Phar ma  Hun gary
Kft., Co ca-Co la –, ame lyek a fel hí vás
hir de té se it tá mo gat va csat la koz tak az
össze fo gás hoz. 

A  kom mu ni ká ci ós  igaz ga tó  ki -
emel ten szólt a mé dia kép vi se lő i ről,
akik nek köz ve tí té sé vel az or szág ban
min den ki hez  el jut ha tott  a  se gély -
szer ve zet fel hí vá sa. Min de nek előtt az
RTL  Klu bot  em lí tet te,  amely  egy
ado mány gyűj tő Fó kusz Plusz adás ban
mu tat ta meg, hogy ho va is ke rül az
ado má nyo zók pén ze, és egy ben – az
or szág  ed di gi  leg si ke re sebb  ado -
mány gyűj tő  ak ci ó ja ként  –  egy  óra
alatt  több  mint  33  mil lió  fo rin tot
gyűj tött az ado mány vo na lon. Gáncs
a Class FM rá dió Mor ning Show-ját
is né ven ne vez te, amely nek két órás
élő adá sá ban – a fo lya ma tos mű sor -
ve ze tői biz ta tás ha tá sá ra – 15 mil lió
fo rin tot ado má nyoz tak a hall ga tók. 
Kö szö net il le ti a Mű sor szol gál ta -

tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze lő Ala -
pot, ami ért a köz szol gá la ti mé dia ki -
emel ten szá molt be a gyűj tés ese mé -
nye i ről, fi gye lem fel hí vó ak ci ó i ról –
tet te hoz zá Gáncs Kris tóf. A kom mu -
ni ká ci ós igaz ga tó kö szö ne tet mon -
dott azon mé dia part ne rek nek, ame -

lyek in gye ne sen vagy nagy ked vez -
ménnyel köz ve tí tet ték a se gély szer -
ve zet  kö zös sé gi  fel hí vá sát:  Pub li -
mont, Szu per in fo, Pro mix, Lánc híd
Rá dió, Klub rá dió, In fo Rá dió, Met ro -
pol, Ma gyar Nem zet, Hír Tv, ACG
Pro, PLANB.Kö szö net jár azon part -
ne rek nek is, ame lyek te ret, le he tő sé -
get  és  esz kö zö ket  biz to sí tot tak  a
gyűj tés re:  a  bu da pes ti  ka rá cso nyi
vá sárt szer ve ző Bu da pes ti Fesz ti vál-
és Tu risz ti kai Köz pont nak, az Ope -
ra ház nak,  a Ma gyar Pos tá nak  és  a
Ha tár ta lan dal kon cert szer ve ző i nek. 
Em lé ke ze tes, hogy a se gély szer ve -

zet  ado mány pon tot  ál lí tott  föl  a
bu da pes ti Vö rös mar ty  té ren meg -
ren de zett  ad ven ti  vá sár  te rü le tén,
ahol a vá sár ba ér ke zők től ön kén te -
sek fo gad ták a pénz ado má nyo kat. A
hely szí nen  le he tő ség  nyílt  meg is -
mer ked ni a se gély szer ve zet mun ká -
já val, az ado má nyo zók pe dig egy, a
csa lá dok szol no ki át me ne ti ott ho ná -
ban ké szült mé zes ka lács szí vet kap -
tak aján dék ba. Köz vet le nül az ado -
mány gyűj tő  pont  mel lett,  a  Ma -

gyar Pos ta há zi kó já nál a két száz öt -
ven fo rint ba ke rü lő ka rá cso nyi ké -
pes la pok meg vá sár lá sá val  le he tett
csat la koz ni a gyűj tés hez. Az And -
rássy  úton  sé tá lók  az  Ope ra  ál tal
szer ve zett Dió tö rő fesz ti vál ke re té -
ben áru sí tott for ralt bor árá val, míg
a  Mil le ná ri son  a  Ha tár ta lan dal
cím mel szer ve zett jó té kony sá gi kon -
cert be lé pő jé nek árá val le he tett tá -
mo gat ni a fel hí vást.
A saj tó tá jé koz ta tó részt ve vői meg -

kü lön böz te tett fi gye lem mel mond tak
kö szö ne tet az ön kén te sek nek, akik az
ado mány pont nál, étel osz tá son vagy
va la me lyik  se gély ak ci ó nál  se gí tet -
tek ki tar tó an, ér té kes ide jük ből órá -
kat,  na po kat  ál doz tak  azért,  hogy
egy-egy fi gye lem fel hí vó vagy se gély -
ak ció meg va ló sul has son. 
Az ön kén te sek sok szí nű csa pa tá -

ban idén is szép szám mal vál lal tak
sze re pet olyan köz is mert sze mé lyi -
sé gek,  akik  mun ká juk  mel lett  is -
mert sé gü ket  a  jó  cé lok ér de ké ben,
pél dá ul fi gye lem fel hí vás ra és pél da -
mu ta tás ra hasz nál ják. Az éne ke sek
kö zül Wolf Ka ti, Ke resz tes Il di kó és
Mé szá ros Já nos Elek, hí res spor to lók,
mint pél dá ul Ka tus At ti la, Kö kény
Ro land, Sza bó Gab ri el la, Dom bi
Ru dolf, Os váth Ri chárd és Ung vá ri
Mik lós vagy ép pen is mert mé dia sze -
mé lyi sé gek, mint D. Tóth Krisz ta, Se -
bes tyén Ba lázs, Rá kó czi Fe renc, Va -
don Já nos, Ba ricz Ger gely, Vas tag
Csa ba, Ko csis Ti bor, Mu ri Eni kő,
akik  egy aránt  csat la koz nak  az  idei
össze fo gás hoz. 

d For rás: MÖSZ

Több mint 650 ezer fel aján lás…

afelajánlásokháromfélemódonérkeztek:
1. Mint egy 86 mil lió fo rint gyűlt össze a se gély szer ve zet 1353-as ado mány -
vo na lá ra ér ke zett 360 ezer te le fon hí vásból és sms-ből (a hí vá sok kap cso -
lá si dí ja 10 fo rint). 
2. A Tes co áru há zak ál tal ér té ke sí tett 270 ezer da rab 200 fo rin tos ado -

mány ku pon meg vá sár lá sá val össze sen 54 mil lió fo rin tot ado má nyoz tak
or szág szer te az áru ház lánc vá sár lói. 
3. Az ün ne pi össze fo gás je gyé ben a szer ve zet to váb bi part ne rei ál -

tal in dí tott gyűj té se ken, a se gély szer ve zet ál tal mű köd te tett ado mány -
pon to kon, va la mint a MÖSZ több tíz ez res ado má nyo zói kö ré ben meg -
hir de tett fel hí vás nak kö szön he tő en to váb bi 51 mil lió fo rint gyűlt össze.

felvételazevangélikusHittudományiegyetemre
a2013/2014-estanévre

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) vár ja mind azo kat, 
– akik el hí vást érez nek a lel ké szi pá lya iránt;
– akik hit tan ta nár ként vagy gyü le ke ze ti hit ok ta tó ként sze ret nék tu -

dá su kat to vább ad ni a jö vő ge ne rá ci ók nak;
– akik gyü le ke ze ti cso por tok ve ze té sé ben, a lel kész mun ká já nak se -

gí té sé ben lát ják cél ju kat;
– akik sze re tik az egy ház ze nét, és kán to ri, kar ve ze tői szol gá lat tal sze -

ret nék gaz da gí ta ni a gyü le ke ze tek éle tét;
– aki ket ér de kel a teo ló gia, még sem sze ret né nek fel tét le nül hit ok ta -

tói vagy lel ki pász to ri mun ka kör ben te vé keny ked ni, de fo gé ko nyak a kul -
túr kö rük ből adó dó val lá sos ér ték rend sa já tos sá ga i ra, ha gyo má nya i ra, szim -
bó lu ma i ra és rí tu sa i ra, más val lá sok kal va ló kap cso la tá ra;
– akik el mé lyül tebb tu dást sze ret né nek sze rez ni a Bib lia tör té ne té ről,

kul tú rá já ról, vi lá gá ról, ha tás tör té ne té ről, ér tel me zé si meg kö ze lí té se i ről;
– akik ér dek lőd nek az ál ta lá nos és al kal ma zott eti kák (gaz da ság-, kör -

nye zet-, tech ni kai, po li ti kai és bio e ti ka) teo ló gi ai meg ala po zá sa és az eti -
kai pár be széd kü lön bö ző for mái iránt.
A kép zés le he tő sé gei a kö vet ke zők: 

1.teológus,lelkészszak:egységes,osztatlanmesterképzés
Kép zé si idő: 12 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 360.
A kép zés Bu da pes ten, nap pa li ta go za ton fo lyik. 
A kép zés cél ja: fel ké szí tés a teo ló gia tu do má nyá nak mű ve lé sé re és az
evan gé li kus lel ké szi hi va tás be töl té sé re. A szak a ke resz tény teo ló gi ai
ha gyo mány egé szé re épü lő alap is me re te ket nyújt és kö ve tel meg, fel -
ké szí ti a hall ga tó kat az ön ál ló, evan gé li kus szem lé le tű teo ló gi ai gon dol -
ko dás ra, to váb bá az evan gé li kus egy ház ban, de el sőd le ge sen a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház ban vég zen dő lel ké szi mun ká ra, és ki ala kít -
ja ben nük az eh hez szük sé ges jár tas sá go kat, kész sé ge ket és szem lé leti
jel lem ző ket.

2.katekéta-lelkipásztorimunkatársalapszak(Ba)
Kép zé si idő: 6 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 180.
A kép zés Bu da pes ten, nap pa li és le ve le ző ta go za ton fo lyik.
A kép zés cél ja: olyan fel ké szült gyü le ke ze ti hit ok ta tók, il let ve lel ké szi mun -
ka tár sak kép zé se, akik gyü le ke ze ti lel kész vagy hit ta nár fel ügye le te mel -
lett ön ál ló hit ok ta tói szol gá la tot lát hat nak el, il let ve se gít he tik a lel kész
ad mi niszt ra tív, lel ki gon do zói, gyü le ke zet épí té si mun ká ját.

3.kántoralapszak(Ba)
Kép zé si idő: 6 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 180.
A kép zés Bu da pes ten, nap pa li ta go za ton fo lyik.
A kép zés cél ja: fel ső fo kú el mé le ti és gya kor la ti is me re tek kel és kom pe -
ten ci ák kal ren del ke ző kán to rok kép zé se, akik jól hasz no sít ha tó ala po -
zást kap nak a teo ló gi ai alap is me re tek, az or go na já ték és a kar ve ze tés mel -
lett a pe da gó gia, az if jú sá gi ze ne és a gyü le ke zet épí tés te rü le tén is.

4.Hittanár-nevelőtanárimesterszak(ma)
Kép zé si idő: 5 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 150.
A kép zés nap pa li ta go za ton, az EHE és az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye -
tem Pe da gó gi ai és Pszi cho ló gi ai Kar (EL TE PPK) kö zös kép zé se ke re -
té ben Bu da pes ten fo lyik.
A mes ter kép zés azok nak nyújt to vább ta nu lá si le he tő sé get, akik ka te ké -
ta-lel ki pász to ri mun ka társ vagy kán tor alap sza kon vé gez tek, to váb bá akik
fő is ko lai hit ta ná ri ok le vél lel vagy egye te mi szin tű teo ló gus-lel kész ok -
le vél lel ren del kez nek.
A je lent ke zés hez fel té tel nél kül el fo ga dott a ka te ké ta-lel ki pász to ri mun -
ka társ BA ok le vél.
A je lent ke zés hez fel té tel lel el fo ga dott ok le ve lek a kö vet ke zők:
– teo ló gus-lel kész egye te mi ok le vél,
– fő is ko lai szin tű hit ta nár/hit ok ta tó ok le vél,
– kán tor BA ok le vél.
Az utób bi há rom eset ben elő fel té tel 10 kre dit nyi pe da gó gi ai-pszi cho ló -
gi ai mo dul el vég zé se, ame lyet szük ség ese tén az EL TE PPK biz to sít.
Más alap sza kok ról va ló je lent ke zés ese tén a be lé pés fel té te le leg alább 50
kre dit meg szer zé se az aláb bi is me ret kö rök ből: ala po zó rend sze res teo -
ló gi ai és/vagy fi lo zó fi ai is me re tek, tör té ne ti teo ló gi ai is me re tek, bib li kus
teo ló gi ai is me re tek, gya kor la ti teo ló gi ai is me re tek.

5.teológusmesterszak(ma)
Szak irá nyok: bib li kum, szo ci ál eti ka.
Kép zé si idő: 4 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 120.
A kép zés le ve le ző ta go za ton, Bu da pes ten fo lyik.
A kép zés cél ja: olyan ér tel mi sé gi ek kép zé se, akik a teo ló gia tu do má nyát
ma gas szin ten mű ve lik, és be tud nak kap cso lód ni az egyes egy há zak, val -
lá si kö zös sé gek szel le mi ve ze té sé be. 
A je lent ke zés hez fel té tel nél kül el fo ga dott ok le vél: 
– teo ló gus BA ok le vél,
– ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ BA ok le vél. 
A je lent ke zés hez fel té tel lel el fo ga dott a nem teo ló gus sza kon szer zett,
leg alább alap fo ko za tú (BA) ok le vél. 

To váb bi  in for má ci ók az EHE hon lap ján (te ol.lu the ran.hu) ta lál ha tók.
A mel lék le tek kel el lá tott ki töl tött sa ját je lent ke zé si lap nak, va la mint a pi -
ros pos ta utal vá nyon fel adott 4000 fo rint fel vé te li el já rá si díj nak már ci -
us 1-jé ig kell az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Rek to ri Hi va ta lá ba
(1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.; tel.: 469-1051, fax: 363-7454, mo bil:
20/824-9263) be ér kez nie.

f Folytatás az 1. oldalról

Az asztalnál balról jobbra: Lehel László, Kovács Kokó István, Simon András és Gáncs
Kristóf
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– Már ré ges-rég há za sok vol tunk,
ami kor  hit re  ju tot tunk  –  vág  be le
Zsolt.  –  Ez  nem  egy szer re  tör tént
meg a ket tőnk éle té ben. An di egy év -
vel ko ráb ban, én 2006 nya rán nyíl tam
meg Is ten bűn bo csá tó sze re te te előtt.
De  mind ket ten  messzi ről  jöt tünk,
ott hon ról nem hoz tunk ma gunk kal
még csak amo lyan „szín pa di as val lá -
sos sá got” sem. Én ki fe je zet ten ma te -
ri a lis ta gon dol ko dá sú kö zeg ben nőt -
tem fel. Meg győ ző dé sem is az volt,
hogy a föl dön tú li dol gok kal va ló fog -
lal ko zás csu pán em be ri sze szély, sőt
a gyen ge ség je le. 

– Em lí tet ték ugyan ak kor, hogy ép -
pen az idő tájt sok ne héz ség gel kel lett
meg küz de ni ük…
– Va ló ban.  Anya gi  gond ja ink  is

vol tak,  de  fő leg  szak mai  vo na lon
kel lett szem be sül nünk sok bi zony ta -
lan ság gal. Érez tük, hogy olyas va la mit
tu dunk, amit ér de mes len ne meg mu -
tat nunk az em be rek nek, de mind un -
ta lan aka dá lyok ba üt köz tünk. S ez bi -
zony itt ho ni éle tünk re is nyo masz tó -
lag ha tott. 
– Csak az aka dá lyo kat lát tuk ak kor

– ve szi át a szót And rea. – De meg -
ta pasz tal tuk azt is, hogy a sa ját erőnk
ön ma gá ban ke vés. Az én Is ten re ta -
lá lá so mat még az is se gí tet te, hogy
meg halt a sze re tett nagy bá csim, egy
ne ves épí tész Né met or szág ban. Agi -
lis, kre a tív em ber ként min den per cét
al ko tó mun ka töl töt te ki. Ha lá la iszo -
nya tos űrt ha gyott ben nem. Meg döb -
ben tett, hogy csak egy perc – és vé -
ge. Ennyi ből áll az élet? Mi ér tel me
van ak kor? – tet tem fel ma gam nak
sok szor a kér dést.
S köz ben az Úr is ten a  leg pro fá -

nabb mó don, em be re ken ke resz tül
is ke re sett. Út ke re sé se met se gí tet te,
hogy össze is mer ked tem a Nagy vá rad
té ri  re for má tus  gyü le ke zet  kar na -
gyá val. El vál lal tam a kó rus zon go ra -
kí sé re tét. Ami kor a pró bák, a fel lé pé -
sek előtt imád koz tunk, „za var ba jöt -
tem”.  Az  egész hez  sem mi  kö zöm
nem volt, még is na gyon tet szett a lég -
kör,  az  az  alá zat,  aho gyan  az Urat
akar ták szol gál ni. A vi lág szín pa da -
in  fel nőtt  mu zsi kus nak  ez  ide gen
do log volt. Nem az enyém a si ker?
Még  nem  tud tam meg fo gal maz ni,

hogy mi ért is, de érez tem, hogy ez így
van rend jén…

– And rea – aho gyan meg fo gal -
maz ta: hosszú gyöt rel mek után –
hit re ju tott. Pár já nak meg té ré se
mennyi ben in dí tot ta Zsol tot Krisz -
tus kö ve té sé re?
– Gyer me ke in ket már ko ráb ban is

já rat tuk va sár na pi bib lia órák ra. De

úgy volt, hogy vit tük őket, és ér tük
men tünk. Az tán mi is el kezd tünk jár -
ni… A lel ki pász tor, Sí pos Ete Ál mos
ige hir de té sei mint ha ne künk vagy ép -
pen ró lunk szól tak vol na. An di pe dig
be vont a lel ki éle té be: együtt kezd tük
ol vas ni a Bib li át, be szél get tünk ró la.
De szá mom ra rop pant ne héz ség be
üt kö zött el fo gad ni, hogy bűn bo csá -
na tom van. Is ten min den kit más ként
kö ze lít meg. Van, aki nek a ha tal mas
egó ját rom bol ja le. Ná lam ar ra volt
szük ség, hogy meg ért sem: „Ha meg -
vall juk bű ne in ket, hű és igaz az Is ten:
meg bo csát ja bű ne in ket, és meg tisz tít
min ket min den go nosz ság tól.” Egy
nyá ri kon fe ren ci án fél re vo nul tunk a
töb bi ek től,  csak mi vol tunk ott,  és
még va la ki, a Szent lé lek Is ten. Csend
vett kö rül ben nün ket, me lyet csak az
ima hang ja tört meg és a sí rá sunk…
Még is olyan fel eme lő pil la nat volt ez,
hogy ha egy hol ly woo di film ben kel -
le ne meg örö kí te ni, biz tos, hogy Bee -
tho ven öröm ódá ja zen ge ne alat ta. 

– Az óta Is ten nek szól a mu zsi ká -
juk, az ő di cső sé gé re szol gál nak zon -

go ra já té kuk kal. De va jon ho gyan lát -
ja Zsolt, más lett a há zas éle tük is?
– Az egész vi lá gunk meg vál to zott.

Más lett a fon tos sá gi sor rend az éle -
tünk ben. Nem ösz tö nö sen él jük az -
óta min den nap ja in kat, ha nem kap -
tunk egy „ve zér fo na lat”. Azt a sze re -
te tet  igyek szünk  meg él ni  egy más
iránt, amit meg ta pasz tal tunk Krisz -
tus ban.  Lé nye ges  vál to zás,  hogy
meg ta nul tuk fi gye lem be ven ni egy -
más ér de két. Nem at tól le szek bol -
dog, ha a ma gam örö mé ért küz dök.
Az iga zi bol dog ság alap ja, ha azért te -
szek, hogy a tár sam le gyen bol dog.
Per sze ezért is meg kell dol goz ni. A
na pi ru tin fel őröl he ti a leg jobb nak in -
du ló há zas sá got is, ha nem szán nak
elég időt egy más ra a fe lek. 
– Mind az, amit Zsolt el mon dott,

saj nos per sze nem je len ti, hogy mi tö -
ké le te sen él nénk meg a kap cso la tun -
kat – te szi hoz zá And rea. – De na -
gyon nagy do log, hogy mind ket ten

tud juk: Is ten nem té ve dett, ami kor
egy más nak adott min ket. És tud juk,
hogy ő az, aki egy más hoz „smirg liz”
ben nün ket. Ami per sze nem min dig
esik jól. Ami kor csi szo ló dik az em -
ber, az bi zony tud fáj ni, de a „csi szo -
ló dás”  ta pasz ta la ta  az,  hogy  kap -
cso la tunk min dig egy re jobb lesz. 

– Gá tol ja, avagy ép pen se gí ti há -
zas sá gu kat, hogy nem csu pán ma gán -
éle tük ben al kot nak egy párt, ha nem
gya kor ta a hang sze rü kön is pá ro san
ját sza nak?
– Nagy aján dék, hogy mű vé sze -

tünk ben is tár sak le he tünk. Ám sen -
ki se kép zel jen el egy fel hőt len mun -
ka kap cso la tot, ró zsa szín vi lá got! A
mű vész ak kor is ma xi ma lis ta ma rad,
ha hí vő lesz. Sőt! Egy há zas pár ese -
té ben  rá adá sul  cso ma go lás  nél kül
„szól hat oda”, ha va la mi vel nem ért
egyet, hi szen a tár sa egy fe le ség, a tár -
sa egy férj – ne ve ti el ma gát And rea.
– És Zsolt bi zony kő ke mény ta nár.
Mi vel a fő is ko lán ok tat, né ha úgy vé -
li, en gem is irá nyít gat hat.

– Be szél ge té sünk előtt ép pen Liszt
Sze rel mi ál mok cí mű da rab ját ját szot -
ták, amely nek négy ke zes át ira tát a vi -
lá gon egye dül önök játsszák. Meg fi gyel -
tem, zon go rá zás köz ben tré fá san „inst -
ru ál gat ták” egy mást…
– Így van, hi szen egy más tól ta nul -

juk a leg töb bet – iga zol ja meg lá tá so -
mat Zsolt. – A négy ke zes da ra bok
pe dig meg kí ván ják, hogy al kal maz -
kod junk a pá runk hoz. Kér dez te, ne -
he zebb-e kö zö sen zon go ráz ni, mint
szó lis ta ként  ze nél ni.  A  vá la szunk:
nem  könnyebb,  egy sze rű en  csak
más.  A  négy ke zes  já ték  hosszú-
hosszú,  komp ro misszu mok kal  te li
fo lya mat, sok-sok gya kor lás ered mé -
nye. Ugyan ak kor  a má sik  ze né lé se
ins pi rá ló le het. S ami a leg fon to sabb:
biz ton sá got  ad,  hogy  a  má sik  ott
van mel let tünk. 

g B. Pin tér Már ta

Egy másra hangol va
Találkozás a házasság hete idei arcaival

b „Ennyibácsinaknemférittelacipője”–FarkasZsolt ésVárnagy
Andrea zongoraművészekháromésféléveskisfiánakbölcsmeglá-
tásatudatosíthatjabennünk,hogynemkisáldozatothozazaházas-
pár,amelyikvállalja,hogyazévenkéntmegrendezendőházassághe-
tének arcalegyen.Újságírók,fotóriporterek,televíziósstábokdúl-
jákfelilyenkoracsaládmegszokottrendjét.Idén–aszülőkésLóci
mellett–kéttizenévesnagylánynak,Laurának ésLilinek kellhősi-
esenelviselnieamegnövekedettforgalmat.Ajúliusbanhuszadikhá-
zasságiévfordulójátünneplőművészházaspárazEvangélikusÉlet
olvasóielőttazonbannemcsupánotthonátnyitottameg.Legbensőbb
„magánügyükről”:Krisztussalvalókapcsolatukról,megtérésükrőlis
szívesenvallottak.

aházassághete(február10–17.)programja

• Feb ru ár 10., 10.30: Öku me ni kus nyi tó is ten tisz te let a győ ri Kos suth ut -
cai re for má tus temp lom ban (Kos suth u. 9.). Igét hir det: Ste in bach Jó -
zsef püs pök.
• Feb ru ár 11., 18.00: Fér fi vá és nő vé te remt ve. Pál he gyi Fe renc elő adá sa
a Rá day Kol lé gi um dísz ter mé ben (Bu da pest IX., Rá day u. 28.). Köz re -
mű köd nek a há zas ság he te idei ar cai – Vár nagy And rea és Far kas Zsolt
zon go ra mű vé szek – ze né vel és szó val.
• Feb ru ár 12., 18.00: A Ven dég a ház nál nyil vá nos rá dió fel vé te le. Be szél -
ge tés Vár nagy And re á val és Far kas Zsolt tal, a részt ve vők be vo ná sá val.
Hely szín: a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter me (Bu da pest V.,
Sü tő u. 1.). 
• Feb ru ár 13., 18.00: Bá lint-na pi kon cert. Fel lép a Boyz less Vo i ce és a há -
zas ság he te idei ar cai. A kon cert után a je len lé vő há zas pá rok meg ál dá -
sa, fo ga dal má nak meg újí tá sa. Hely szín: Bu da pest V., De ák té ri evan gé -
li kus temp lom.
• Feb ru ár 14., 18.00: Sze rel mi ál mok. Vár nagy And rea és Far kas Zsolt négy -
ke zes kon cert je. Há zi gaz da: Len gyel An na.Hely szín: a De ák Té ri Evan -
gé li kus Gim ná zi um dísz ter me (Bu da pest V., Sü tő u. 1.).

• Feb ru ár 15., 18.00: Könyv be mu ta tó és elő adás. Gary Chap man 12 do -
log, amit jó lett vol na tud ni az es kü vőm előtt cí mű köny vét be mu tat ja
Her jecz ki Kor nél (Har mat Ki adó). Utá na Ta po lyai Emő ke Ásó, ka pa, nagy -
ha rang – ve led? cí mű elő adá sa fi a ta lok nak. Hely szín: Wes se lé nyi ut cai
bap tis ta gyü le ke zet és kö zös sé gi ház (Bu da pest VII., Wes se lé nyi u. 53.).
• Feb ru ár 16., 14.00: Há zas pá ros sze mi ná ri um. A Ma gyar Evan gé li u mi
Ke resz tyén Di ák szö vet ség, a Har mat Ki adó és a Fa milyma ga zin ren dez -
vé nye, mely re el ső sor ban olya no kat vá runk, akik leg fel jebb tíz éve há -
za sok. Hely szín: gaz dag ré ti re for má tus gyü le ke zet (Bu da pest XI., Rét -
köz u. 41.).
• Feb ru ár 16., 18.00: Fák lyás fel vo nu lás a há zas sá gért a XVII. ke rü let ben
(ta lál ko zó a Pes ti út – Fe ri he gyi út ke resz te ző dé sé nél). Részt ve vők: a há -
zas ság he te idei ar cai, Riz Le ven te ke rü le ti pol gár mes ter, a Ke reszt úri Bib -
lia Szól Kö zös ség és a he lyi bap tis ta kö zös ség lel ki pász to rai.
• Feb ru ár 17., 18.00: Ün ne pi zá ró mi se a bu da pest-bel vá ro si Nagy bol dog -
asszony Fő plé bá ni án (V., Már ci us 15. tér). A mi sét be mu tat ja és igét hir -
det: Bí ró Lász ló püs pök.

h i r D e t é s

Bálint-
nApi
koncert
Bálint-nAp előestéjén

A koncerten rövid igehirdetés is elhangzik, majd lehetőség nyílik arra,
hogy a résztvevők áldást kérjenek életükre.

Médiatámogatók:

Várnagy
Andrea 
és Farkas
Zsolt 
+Boyzless
Voice

Protestáns
Újságírók
szövetsége

Deák térievangélikustemplom2013. február 13.18 óra

h i r D e t é s

kikvagyunkmi,emberek?
Em ber ké pek konk lú zi ói

Elő adás-so ro zat in dul 2013 ta va szán a Rá day Kol lé gi um (Bu da pest
IX., Rá day u. 28.) dísz ter mé ben hétfő es tén ként 18 órai kez det tel. Elő -
adó: dr. Pál he gyi Fe renc.
Ma te ri a liz mus
Feb ru ár 18. Az em ber = „a tö ké le tes ál lat”
Feb ru ár 25. Az „ösz tön lény” társ kap cso la tai
Már ci us 4. Az „ösz tön lény” ne ve lé se és lel ki gon do zá sa

Hu ma niz mus
Már ci us 11. Az „ak tív-au to nóm lény” ál mai, tö rek vé sei és eti ká ja
Már ci us 18. Az ön meg va ló sí tó em ber társ kap cso la tai
Már ci us 25. A hu ma niz mus pe da gó gi ai és lel ki gon do zói szem lé le te

Ke resz tyén ség
Áp ri lis 8. A Te rem tő kép vi se lő jé nek ha tal ma és szol gá la ta
Áp ri lis 15. Ma ni pu lá ció he lyett szol gá lat a társ kap cso la tok ban
Áp ri lis 22. Ne ve lés és lel ki gon do zás a Bib lia fé nyé ben

h i r D e t é s
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b Atoleranciáranevelésjegyében
indítottműhelybeszélgetés-soro-
zatottörténelmetoktatókszámá-
raaTörténelemtanárokEgylete.
A rendezvényeket azAmerikai
EgyesültÁllamokmagyarorszá-
gi nagykövetsége támogatja. A
február2-ai,elsőalkalmonaha-
zánkban letelepedett arabok,
muszlimokéstávol-keletiektár-
sadalmimegítélésérőlhangzot-
takel–beszélgetéskéntfolytató-
dó–vitaindítóelőadások.

A ren dez vény el ső elő adó ja a Bu da -
pes ti Cor vi nus Egye tem rek to ra, dr.
Ros to vá nyi Zsolt volt. Őt az Eöt vös
Lo ránd Tu do mány egye tem Pe da gó -
gi ai és Pszi cho ló gi ai Kar In ter kul tu -
rá lis Pszi cho ló gi ai és Pe da gó gi ai Köz -
pont já nak ve ze tő je, dr. Nguyen Luu
Lan Anh,majd Kop csik Ist ván kö zép -
is ko lai ta nár kö vet te. Az elő adók fel -
tár ták az ide ge nek kel szem be ni elő íté -
le tek  ki ala ku lá sá nak  és  erő sö dé sé -
nek oka it, de hoz tak pél dát a ne ga tív
ér ték íté le tek mér sék lő dé sé re is. 
A ha zánk ba ér ke ző, más kul tú rá -

jú és val lá sú em be rek től va ló fé le lem,
az irán tuk ér zett el len szenv ki ala ku -
lá sá ban  –  el ső sor ban  az  arab  és
musz lim  be ván dor lók ra  vo nat koz -
tat va – az el sőd le ges sze re pet Ros to -
vá nyi pro fesszor a kel lő tá jé ko zott ság
hi á nyá nak tu laj do ní tot ta, ezért pe dig
az  ok ta tá si  rend szert  és  a  mé diát
lát ta fe le lős nek. A fel mé ré sek sze rint
élő hi e de lem a ma gyar ság kö ré ben,
hogy az or szág ban már ki sebb ség ben
van az ős ho nos, ma gyar la kos ság. Ez
a tév hit szin tén táp ta la ja az ál lan dó -
sult ide gen el le nes ség nek.
Nguyen Luu Lan Anh az elő íté le -

tes ség to váb bi gyö ke re i ként a rossz
ta pasz ta la to kat, il let ve a bi za lom hi -
á nyát ne vez te meg. Az eu ró pai tár -
sa dal mak össze ha son lí tó vizs gá la ta
(Euro pe an So ci al Sur vey) 2010-es
ku ta tá sá ból tud ha tó: akik a be ván -
dor lók kal szem ben el uta sí tók, azok
ál ta lá ban sem bíz nak em ber tár sa ik -

ban és az in téz mé nyek ben. A köz vé -
le mény-ku ta tá sok ból  az  is  ki de rül,
mit fél te nek a ma gya rok a leg job ban
az ide gen be te le pü lők től: a kö zép is -
ko lá sok  a  fel ső ok ta tá si  he lye ket,  a
mun ka vál la lók a mun ka he lye ket. 
Az új ha zát Ma gyar or szá gon ta lá -

ló be ván dor lók szá ma nem cse kély:
nyolc-tízezer kí nai és há rom-ötezer
vi et na mi  él  ná lunk.  Bár  az  ara bok
„csak” mint egy hat ez ren van nak, a
musz lim hi tű e ket a szak ér tők tíz-ti -
zen ötezer fő re be csü lik. A 2001-es
nép szám lá lá si  ada tok  sze rint  3518
fő val lot ta ma gát musz lim nak. 
Tör té nel me so rán Ma gyar or szá got

négy hul lám ban ér te el az isz lám: a
hon fog la lás ide jén, az osz mán hó dí -
tás kor, Bosz nia-Her ce go vi na 1878-as
ok ku pá ci ó ja kor,  majd  az  1980-as
évek be ván dor lói ré vén. (Ha zánk ban
va ló meg te le pe dé sük az óta is fo lya -
ma tos.) Már há rom egy há zuk van je -
len: a Ma gyar Isz lám Kö zös ség, a Ma -
gyar or szá gi Musz li mok Egy há za és az
Isz lám Egy ház. (Az el ső ket tő tag ja a
Ma gyar or szá gi  Isz lám  Ta nács nak,
amely az új egy há zi tör vény ér tel mé -
ben hi va ta lo san is egy ház ként el fo -
ga dott kö zös ség.) 
Ros to vá nyi  Zsolt  a  Tár sa da lom -

ku ta tá si In té zet (Tár ki) fel mé ré sé nek
ered mé nye it is meg osz tot ta a hall ga -
tó ság gal. Esze rint ha zánk ban az el uta -
sí tott ság az ara bok irá nyá ban a leg na -
gyobb, vél he tő en a bőr szí nük mi att.
Tár sa dal munk ban  isz la mo fó bi á ról
azon ban nem be szél he tünk – ál la pí -
tot ta meg –, an nak el le né re, hogy a
ma gyar mé di á ban is elő for dul, hogy az
isz lá mot egy ol da lú an és szél ső sé ge sen
mu tat ják be,  azo no sít ják a  ter ro riz -
mus sal, il let ve bi zo nyos bel po li ti kai cé -
lok is meg ter he lik az e té ma kör rel kap -
cso la tos meg nyi lat ko zá so kat. 
Az ara bok két har ma da egyéb ként

Bu da pes ten él, több sé gük egyip to mi
vagy szír szár ma zá sú. Kö zös sé gük re
jel lem ző a tár sa dal mi ré teg zett ség,
több fog lal ko zá si cso port kép vi se lői
is  meg ta lál ha tók  kö zöt tük  (or vos,
mér nök, ke res ke dő, el adó stb.). 
Az  ide ge nek kel  szem be ni  el len -

szenv le küz dé sé ben az is ko lá nak, il -
let ve a pe da gó gu sok nak meg ha tá ro -
zó sze re pük van. A Nguyen Luu Lan
Anh ál tal is mer te tett vizs gá la tok azt
mu tat ják, hogy a kí na i ak és a vi et na -
mi ak elé ge det teb bek gyer me ke ik is -
ko lá ba il lesz ke dé sé vel, mint a tár sa -
da lom ba va ló ál ta lá nos in teg rá ci ó val.
Az elő adá so kat kö ve tő kon zul tá -

ció is meg erő sí tet te: igen ha té kony
a szü lők be vo ná sa a be il lesz ke dést
elő se gí tő prog ra mok ba. A kö zös al -
kal mak kö ze lebb hoz zák egy más hoz
a szü lő ket és di á ko kat, akik ez ál tal
job ban meg is mer he tik egy mást. A
más ság ter mé sze tes je len ség; a si kert
az je len te né, ha olyas va la mi ként te -
kin te nénk rá, mint ami nek po zi tív
ho za dé ka van – vé le ke dett Nguyen
Luu Lan Anh.
A spe ci á lis tan ren dű egy ko ri Ko -

lum busz-is ko la igaz ga tó já nak, Kop csik
Ist ván nak az elő adá sa is alá tá masz tot -
ta az is me re tek és a kü lön bö ző kul tú -
rák, em be rek egy más sal va ló in ter ak -
ci ó já nak  fon tos sá gát. A Ko lum busz
kü lön le ges sé ge ab ban állt, hogy ok ta -
tási rend sze re el tért a Nem ze ti alap -
tan terv től, az ide gen kul tú rá kat nagy
óra szám ban  ta ní tot ták,  és  hely szí ni
gya kor la to kat  is  szer vez tek.  (Az
össze sí tett ada tok ta nú sá ga sze rint a
ma gyar köz ok ta tás ban a 12. év fo lya -
mon össze sen 6-8 óra jut az isz lám ci -
vi li zá ci ó ra, 4-6 óra az in di a i ra és 1-2
óra  a  töb bi  ázsi ai  kul tú rá ra,  ami
meg le he tő sen ke vés.)
A hoz zá szó lá sok kö zött el hang zott,

hogy az isz lám kul tú rá val kap cso la -
tos  is me re tek  köz ve tí té sé ben  fe le -
lős sé gük van a pe da gó gu sok nak  is,
ám er re va ló ban ke vés idő áll ren del -
ke zés re, és – egy kis le le ménnyel –
több tör té nel mi ese mény hez is kap -
cso lód va le het át ad ni a tud ni va ló kat.
A je len lé vő több mint hu szon öt pe -
da gó gus együtt gon dol ko dott ar ról a
töb bük  ál tal  ta pasz talt  je len ség ről,
hogy egy re több ma gyar lány ve szi fel
az isz lám hi tet, és köt há zas sá got isz -
lám fér fi val, akár a má so dik fe le ség
sze re pét is vál lal va.

g Bal la Má ria

Ide gen el le nes ség a ma gyar 
tár sa da lom ban

To le ran ciatükör – történelemta ná rok nak

A ha tá ron tú li ság za ma tát leg in kább
el mé le ti ala pon, de amúgy nagy han -
gon hir de tő po li ti ku sok va la mi lyen
rej té lyes ok nál fog va leg in kább Er dély -
hez von zód nak. Na, nem mint ha
tud nák, hogy Zi lah még a Par ti um -
hoz tar to zik, vagy hogy a fe ke te-pi ros
szí nek a szé ki nép vi se let re utal nak… 

Va la mi ért az „édes” jel ző az egyéb -
ként mél tán sze re tett ke le ti fer tály nak
ju tott. A re gé nyes észa ki vé gek, Fel vi -
dék és Kár pát al ja, va la mint a drá mai
Dél vi dék cso dái nem él nek oly élén ken
a köz tu dat ban. Pe dig ar ra fe lé is mű -
köd nek tisz te let re mél tó Böj te Csa bák,
ma gyar sá gu kért nap mint nap meg -
har co lók, és mi ta ga dás, a fe ke ti csi pá -
lin ka az er dé lyi fe nyő víz ízét adott eset -
ben el is fe led tet he ti az em ber rel… 

A Föl szál lott a pá va cí mű mű sor -
ban ta valy so kat hal la tott ma gá ról
Vaj da ság. Tam bu rás le gé nyek árasz -
tot ták el a szín pa dot, ka te gó ri á já ban
az el ső dí jat pe dig a bács ker te si szü -
le té sű Csiz ma dia An na nyer te el. If -
jú le ány, aki nek min den meg nyil vá -
nu lá sa ter mé sze tes, és épp ez a ter mé -
sze tes ség, az „ön ma ga ság” ad ja ma -
gá val ra ga dó ere jét – úgy lát szik, zsi -
ge re i be ivó dott a vi dék… 

Dé len kü lö nö sen is sű rí tett a le ve -

gő. Ta lán a ki lenc ve nes évek be li dé li
há bo rú sze le ér ző dik er re fe lé, de nem
vij jo gó vész ma dár ként, in kább a bé kes -
ség ér té két je lez ve. Nem meg le pő, ha az
az el ső be nyo má sunk, hogy nem túl ke -
dé lyes né pek él nek er re. Mi sem áll tá -
vo labb tő lük, mint a méz-máz. Az ige -
nük igen, a ne mük nem. Eb ben nem -
igen is mer nek tré fát. 

De mi u tán a jö ve vény le ve ti maszk -
ja it – né hány ku pi ca fe ke ti csi után –,
meg nyí lik ne ki a vi dék, és döb be ne tes
erő vel me len ge ti. Ta lán szer bes po hár -
tö ré sig is vi he ti a dol got, ha nem vi gyáz.
De lő döz ni azért ta lán még se fog. Ez is
jel leg ze tes ugyan is er refe lé. Gyer mek
szü le tik, há zas ság köt te tik (vagy ol da -
tik): lő ni kell! Be le a vak vi lág ba. Per -
sze volt már szi go rú pa ran cso lat, hogy
min den ki szol gál tas sa be az ott hon „il -
le gá li san” tar tott fegy ve re it, nagy ko mo -
lyan el is vit te min den ki öt lö völ dö ző
al kal ma tos sá ga kö zül az egyi ket…

Nem hi á ba eg zo ti kus vi dék ez egy
szü le tett tá pos nak (ma gyar or szá gi ma -
gya rok ka ri kí ro zó el ne ve zé se)! Dé len a
fi a ta lok Je lent (a szó szer bül szar vast je -
lent, ez az it te ni leg nép sze rűbb sör) isz -
nak, hoz zá meg ki ki ri kit (föl di mo gyo -
rót) rág csál nak. A go lyós tol lat örök író -
nak, a ve ze tést haj tás nak mond ják. 

A gyön ge ges nyá jú ak (gyom rú ak) ta lán
ke vés sé bír ják a zsír ban és ka ló ri ák ban
gaz dag (ere de ti leg tö rök) né pi ele delt,
a bu re kot, me lyet pusz ta kéz zel da ra -
bok ra cin cál ni és jogurt tal ala po san
meg lo csol ni oly gyö nyö rű sé ges. És ta lán
ér tet len ked ve néz nek, ha va la ki meg -
csasz tiz za (meg hív ja) őket mond juk
egy Pe lin ko vac cal (Uni cum-sze rű ital)
vagy va la mi gyü möl csös szok kal (üdí -
tő), eset leg egy kug li (gom bóc) fa gyi val.

Ven dég lá tó ink egy ko ri ban da há bo -
rúk ról anek do táz nak, így pél dá ul a
kis he gye si–fe ke ti csi el len tét ről, mely
el ső sor ban fe le ke ze ti ho va tar to zás ra
ve zet he tő vissza. Tud ni il lik Kis he gyes
(ahon nan az eder le zi ző Rú zsa Mag -
di szár ma zik!) több sé gé ben ka to li kus,
Fe ke tics meg (ere de ti leg kun la kó i val)
nagy részt nya kas kál vi nis ta fa lu,
ahol most épp „püs pök je lölt-há bo rú”
is fo lyik.

Evan gé li kus test vé re ink re el len -
ben nem jel lem ző a csa tá ro zás. Így
tör tén he tett, hogy a ver bá szi temp lo -
mot (a nagy bá nyai mű vész te le pen
gya kor ta meg for dult) Pe chán Jó zsef
Lu ther a worm si bí ró ság előtt cí mű
fal ké pé vel egye tem ben mos tan ra már
tel je sen be lep te a gu a nó…

g – ka nyi ka –

Ka lan do zás Bu rek föl dön

„En ge del mes ked je tek azért az Is ten nek, de áll ja tok el len az ör dög nek…”
(Jak 4,7)

konzultációazalkoholbeteg-mentőmisszióról
Ér te kez le tet,  kon zul tá ci ót  tar tunk  egy há zunk  al ko hol be teg-men tő
misszi ó já ról,  hely ze té ről,  le he tő sé ge i ről.  Az  al ka lom  feb ru ár  21-én,
csü tör tö kön dél előtt 10 óra kor kez dő dik az or szá gos iro da föld szin ti ter -
mé ben (Bu da pest VI II. ker., Ül lői út 24.; be já rat az ut ca fe lől, a nagy ka -
pu és a köny ves bolt kö zött).

Program
10.00: Áhí tat (Jak 4,1–10) – Sze me rei Já nos püs pök
10.15: Be ve ze tő gon do la tok – Sze ve ré nyi Já nos
10.30: Elő adás: Jé zus Krisz tus sal a misszi ó ban – Már kus Gá bor re for -
má tus lel kész
11.30: Fó rum
12.00: Ebéd szü net (sze rény ven dég lá tás)
13.00: Fó rum (5-10 per ces be szá mo lók, hoz zá szó lá sok) – Sel me czi La -
jos, Er dé lyi Zol tán, Mi kó Lász ló, Lá zár Zsolt, Tú ri Krisz ti na, Hi da si György
és má sok…
14.30: Ter vek, dön té sek, zá ró gon do la tok, ál dás – Sze ve ré nyi Já nos

Az al ka lom ra sze re tet tel hív juk és vár juk min den test vé rün ket. Mun ka -
tár sak is hívhatók, de kér jük, hogy feb ru ár 10-ig min den ki je lent kez zen.
Erős vár a mi Is te nünk!

SzE vE ré nyi Já nos

h i r D e t é s

A tár lat nyolc té ma kö ré ren dez ve,
ar chív ké pek és sze mé lyes in ter júk
fel hasz ná lá sá val  mu tat  be  a  múlt
szá zad zsi dó sá gá ra jel lem ző élet ké -
pe ket. Hét köz na pi em be rek ről szól,
akik akár a szom szé da ink is le het né -
nek: pé kek ről, gyá ri mun ká sok ról,
ta ná rok ról, ápo ló nők ről. Ma gá val ra -
ga dó  tör té ne te ket  lát ha tunk gyer -
mek kor ról,  is ko lás  évek ről,  sze re -
lem ről, há zas ság ról, gyer mek vál la -
lás ról és ar ról, ki nek ho gyan si ke rült

túl él nie a ho lo kauszt bor zal ma it, mi -
ként tud ta új ra kez de ni az éle tét. A
ha tal mas  csa lá di  fo tó al bu mot  la -
poz gat va mo so lyog ta tó vagy el szo -

mo rí tó, szív me len ge tő vagy to rok -
szo rí tó tör té ne tek tá rul nak a ki ál lí -
tás lá to ga tó ja elé.
A múlt hé ten zaj lott a di ák tár lat -

ve ze tők kép zé se. A ki ál lí tás pe da gó -
gi ai  cél ja  ugyan is,  hogy  gye re kek
me sél je nek a zsi dó ság ról gye re kek -
nek, hi szen így ol dot tabb és köz vet -
le nebb  le het  az  is me ret szer zés,
könnyeb ben meg nyíl nak, és kér dez -
nek egy más tól a di á kok. Nagy örö -
münk re nem csak kö zép-, ha nem ál -
ta lá nos is ko lá sok is je lent kez tek er -
re a fel adat ra, fi gye lem re mél tó ko -
moly ság gal  ké szül tek,  és  ta nul ták
meg az anya got, amely ről az tán sza -
ba don kell be szél ni ük.
Feb ru ár  4-én  tar tot tuk  is ko lánk

dísz ter mé ben az ün ne pé lyes meg nyi -
tót, amelyen Gottsch ling Gá bor igaz -
ga tó, Czin gel Szil via és Fa bi an Rüh -
le, a pes ti, il let ve a bé csi Cent ro pa-
iro da  kép vi se lői,  Sán dor Pé ter, a
Sop ro ni Zsi dó Hit köz ség el nö ke, a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
kép vi se le té ben pe dig Gab nai Sán dor
es pe res mon dott be szé det. Meg hí -
vást kap tak a vá ros kép vi se lői és a
sop ro ni  is ko lák igaz ga tó sá gi tag jai,
kö zép is ko lai ta ná rok. A meg nyi tó ról
be szá mo lót ké szí tett a he lyi mé dia –
a te le ví zió és az írott saj tó – is.

g CsE hi BEr na dEtt

Csa lá di al bum
Evan gé li kus kö zép is ko lá ban a ván dor ki ál lí tás

b Történetekegycsaládialbumból–MagyarzsidókXX.századiemlékei
címmeliskolánkba,asoproniEötvösJózsefEvangélikusGimnáziumés
EgészségügyiSzakközépiskolábaérkezettaCentropaMagyarországNon
ProfitKft.általlétrehozottvándorkiállítás,hogykéthétenát,február
4-től15-iggazdagítsaiskolánkéletét.Atárlategyéletinterjúkonésahoz-
zájuktartozófényképekenalapulóadatbázissegítségéveljöttlétre:az
alapítványmunkatársaizsidóembereketkérdeztekazzalacéllal,hogy
életmódjuk,történeteik,tapasztalataiknetűnjenekelnyomtalanul.
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Püs pö ki 
kör le vél 
az 1%-ról

Tedd tel jes sé a mo solyt! – ez  a
mot tó ja idei egy szá za lé kos kam -
pá nyunk nak, amellyel ar ra sze -
ret nénk fel hív ni az adó zó ál lam -
pol gá rok fi gyel mét, hogy a ci vil
szer ve ze tek nek  adott  egy  szá -
za lék mel lett adó juk má sik egy
szá za lé kát  is  fel ajánl hat ják  az
egy há zak tár sa dal mi szol gá la tá -
nak tá mo ga tá sá ra. 
Hang sú lyoz zuk, hogy a nyi lat -

ko zat té tel egyet len fil lér be sem
ke rül, hi szen a sze mé lyi jö ve de -
lem adó amúgy már ki fi ze tett ré -
szé ről van szó, ám egy kis oda fi -
gye lés sel  en nek  sor sát mi ma -
gunk ha tá roz hat juk meg.
A Nem ze ti Adó- és Vám hi va -

tal tól szár ma zó ada tok sze rint a
több mint 3,5 mil lió adó zó fe le
egy ál ta lán  nem  ren del ke zik  az
egy szá za lék sor sá ról. Mint egy 1
mil lió 870 ez ren ugyan ren del -
kez nek adó juk egy szá za lé ká ról
ci vil  szer ve ze tek  ré szé re,  ám
eköz ben  mind össze  913  ez ren
nyi lat koz tak adó juk egy szá za lé -
ká ról az egy há zak ja vá ra.
957 ezer fel aján lás te hát év ről

év re el vész az egy há zak szá má -
ra. Sze ret nénk, ha az adó ju kat fel
nem aján lók idén úgy dön te né -
nek, hogy még is ren del kez nek, és
a  Ma gyar or szá gi  Evan gé li kus
Egy há zat  tá mo gat ják  fel aján lá -
suk kal.
Egy há zunk  krisz tu si  hi té ből

fa kad, hogy em ber tár sa in kon se -
gít sünk. Anya óvó ink, is ko lá ink és
sze re tet ott ho na ink, egyéb in téz -
mé nye ink fon tos te rei tár sa dal -
mi  szol gá la tunk nak.  Ezek  be -
mu ta tá sát  tűz tük  ki  cé lul,  ám
hang sú lyoz zuk,  hogy  a  pél da -
ként ki emelt te rü le tek mel lett a
be folyt össze get sok egyéb cél ra
is for dít juk.
Kam pá nyunk ban az em ber kö -

ze li sé get sze ret nénk hang sú lyoz -
ni. Azt, hogy élet kö zel ben lé vő
egy ház va gyunk, és szol gá la tunk
tá mo ga tá sá val  bár ki  se gít he ti
em ber tár sa in kat.
Ar ra  sze ret nénk  buz dí ta ni

gyü le ke ze ti  tag ja in kat,  hí ve in -
ket, lel ké sze in ket, is ko lá ink, in -
téz mé nye ink dol go zó it, hogy te -
kint sék szív ügyük nek az egy szá -
za lé kos kam pány nép sze rű sí té -
sét. 
Szó ró lap ja ink idén ren del ke ző

nyi lat ko za tok is egy ben, a raj tuk
lé vő le írást kö vet ve azon nal ren -
del kez he tünk adónk egy szá za lé -
ká ról. 
Aki nek  nin csen  fel ajánl ha tó

egy szá za lé ka, kér jük, az is ren -
del kez zen, mert a „nul lás” be val -
lás is szá mít! 
De  le he tő ség  van  pénz be li

ado má nyok át uta lá sá ra is mun -
kánk tá mo ga tá sá ra.

Ta nul juk a le le mé nyes sze re tet
tit kát, azt, hogy nem ön ma gun -
kért élünk!
2013. ja nu ár 24.

Gáncs Pé tEr, 
Fa bi ny Ta más 

és SzE mE rEi Já nos 
püs pö kök
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A  sza bol csi  me gye szék hely  ön kor -
mány za ta még 2003-ban ad ta át a szo -
ci á lis alap el lá tást a Nyír egy há za-Kert -
vá ro si Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li kus
Egy ház köz ség nek  úgy ne ve zett  fel -
adat át vál la lá si szer ző dés sel. 
Az ak ko ri idők nagy vív má nya volt

az a fel is me rés, hogy ha bi zo nyos, tör -
vé nyek ben  meg ha tá ro zott  ön kor -
mány za ti fel ada to kat egy há zak nak, ci -
vil  szer ve ze tek nek ad nak át, azok a
fela dat hoz ren delt ál la mi nor ma tí vá -
ból jobb mi nő sé gű szol gál ta tást ké pe -
sek  nyúj ta ni  a  la kos ság nak, mert  a
hely ha tó ság gal el len tét ben más erő -
for rá sok be vo ná sá ra is ké pe sek…
En nek a mo dell nek volt is né hány

jó éve, szé les kör ben ter jedt a fel ada -
tok át adá sa szer te az or szág ban, és még
az sem ren dí tet te meg a „rend szert”,
ami kor a kü lön bö ző ön kor mány zati
tár su lá sok „jöt tek di vat ba” (az egyes te -
le pü lé sek ön kor mány za ta it ugyanis ab -
ban tet ték ér de kelt té a tör vé nyek – épp
az ál la mi nor ma tí vák meg ál la pí tá sá -
val –, hogy más köz sé gek kel, vá ro sok -
kal  tár sul va  old ja nak  meg  ok ta tá si,
egész ség ügyi, szo ci á lis szer ve zé si fel -
ada to kat). 
Ese tünk ben ez csu pán annyit je len -

tett, hogy a gyü le ke zet nek Nyír egy há -
za-Kert vá ros és a hu szon hét kör nye -
ző bo kor ta nya csa lád se gí té si alap el lá -
tá sá ra  im már  nem  a  vá ros há zá val,
ha nem a vá ros kör nyé ki köz sé ge ket is
ma gá ban  fog la ló  Nyír sé gi  Több cé lú
Ön kor mány za ti Tár su lás sal  (Nyi töt)
kel lett újabb kont rak tust szer kesz te nie.

***

Nem csak vál to zott, köz ben fej lő dött
is a ha zai szo ci á lis el lá tás. Új for mák,
mód sze rek ho no sod tak meg, és pél -
dá ul a jel ző rend sze res há zi gon do zás,
a fa lu-, il let ve ta nya gond no ki el lá tás
is pol gár jo got nyert az alap el lá tá son
be lül. Ar ra volt ez vá lasz, hogy nem -
csak nem kell, de nem is le het min -
den kit  idő sek  ott ho ná ba  kül de ni.
Az idős em ber szá má ra ez oly kor sze -
mé lyes tra gé dia – míg sa ját ott ho ná -
ban a szük sé ges mér ték ben ré sze sül -
nie a se gít ség ben egy szer re költ ség -
ha té kony és em ber sé ges. 

Hogy a kert vá ro si evan gé li kus egy -
ház köz ség jól élt a fel adat át vál la lá si
szer ző dés ál tal rá ru há zott fe le lős ség -
gel, azt az is mu tat ja, hogy min den kí -
nál ko zó le he tő sé get meg ra ga dott az
el múlt évek so rán az új for mák meg -
ho no sí tá sá ra,  a  szo ci á lis  alap el lá tás
szol gál ta tá sa i nak fej lesz té sé re.
Meg annyi nyer tes ha zai és EU-s pá -

lyá zat tet te le he tő vé a csa lád se gí tés, az
idő sek  nap pa li  el lá tá sa,  a  szo ci á lis
ét kez te tés, a há zi se gít ség nyúj tás, a ta -
nya gond no ki szol gá lat ki tel je sí té sét,
a Joób Oli vér Gon do zó és Re ha bi li tá -
ci ós  Sze re tet in téz mény ma ga biz tos
fej lesz té sét. Mind ez zel mint egy tíz ezer
nyír egy há zi  la kos  biz ton ság ér ze tét
erő sít ve és – nem mel les leg – újabb
mun ka he lye ket is te remt ve. Ez ak kor
is így van, ha nem fe led ke zünk meg az
el múlt év ti zed ben köz ben fo lya ma to -
san zsu go ro dó ál la mi tá mo ga tás ról, az
ere de ti szer ző dés meg kö té sé nek ide -
jén fenn állt vi szo nyok je len tős vál to -
zá sá ról.

***

Ami pe dig a slussz kul csot il le ti… Az
úgy volt, hogy épp lét re jött a Nyi töt -
tel a lé nye gé ben vál to zat lan tar tal mú
szer ző dés,  ami kor  az  evan gé li kus
gyü le ke zet  pá lyá zat ügy ben már  ta -
pasz talt, ki pró bált mun ka tár sai meg -
lát ták, hogy az ak ko ri csa lád ügyi mi -
nisz té ri um ta nya gond no ki fel ada tok
el lá tá sá hoz gép ko csi vá sár lá sá ra tett
köz zé  fel hí vást.  A  pá lyá za ti  ki írás
min den pont já nak meg fe lel tek ugyan,
csak hogy a ki írók az egy há za kat ki -
hagy ták a le het sé ges pá lyá zók kö ré ből. 
A  hi bát  rög tön  el is mer te  a  mi -

nisz té ri u mi il le té kes; ment sé gé re le -
gyen mond va, a kert vá ro si gyü le ke ze -
ten kí vül ak ko ri ban egyet len egy ház
sem fog lal ko zott az el zárt ság ban, ta -
nyá kon élő idős em be rek se gí té sé vel.
A gyü le ke zet mun ka tár sai pe dig azt
lát ták be, hogy csak mi at tuk mél tány -
ta lan len ne vissza von ni a pá lyá za tot,
majd egyet len szó – „egy há zak” – be -
ik ta tá sa után új ra ki ír ni, mert ez zel az
ügy szen ved ne je len tős ké se del met.
Komp ro misszu mos meg ol dás ként

azt  ta lál ták ki, hogy az oly na gyon

pre fe rált  kis tér sé gi  tár su lás  ne ve
alatt nyújt ják be a pá lyá za tot a mi -
nisz té ri um hoz.  Így  lett  2005-ben
egy Ford Tran sit ja a ta nya gond no ki
szol gá lat nak. 
Az au tó val az óta Ko si na And rás

230 ezer ki lo mé tert tett meg ta nyá -
ról ta nyá ra jár va a vá ros kö rül. Vi szi
a há zi gon do zó mun ka tár sa kat, hoz -
za  az  or vo si  vizs gá lat ra,  kór ház ba
vagy épp pi ac ra, ima hét re, gyü le ke -
ze ti al kal mak ra, ren dez vény re igyek -
vő idő se ket a vá ros ba. Ha kell, ügy -
in té zés re is be fu va roz za őket, de ha
egy mód van rá, in kább a ki töl tött-
alá írt űr la po kat, ok má nyo kat hord -
ja a hi va tal ba. 
And rás ezen kí vül se gít a ház kö -

rül, ha vat se per, tü ze lőt ap rít, vagy –
ha pont az kell – be fűt a ház ban, mi -
előtt a kór ház ba in dul na a ha za bo csá -
tott be te gért… En nek kel lett vol na
vé get vet ni – a 2013. ja nu ár 14-én kelt
le vél sze rint – „mi előbb”… 

***

A  „slussz kulcs vissza ké rő  le vél nek”
ter mé sze te sen volt előz mé nye, még -
pe dig  az  a  tény,  hogy  „a Nyír sé gi
Több cé lú Ön kor mány za ti Tár su lás és
a Nyír egy há za-Kert vá ro si Ágos tai
Hit val lá sú Evan gé li kus Egy ház köz ség
Joób Oli vér Gon do zó és Re ha bi li tá ci -
ós Sze re tet in téz mény kö zött csa lád -
se gí té si fel ada tok el lá tá sá ra ko ráb ban
meg kö tött el lá tá si szer ző dést a Tár -
su lá si Ta nács 2012. jú ni us 25-i ha tá -
ro za tá val 2012. de cem ber 31. nap já -
val fel mond ta”. 
A dön tés ről – mely nek kö vet kez -

té ben  az  új  év  be kö szön té vel  két
mun ka társ ve szí tet te el az ál lá sát a sze -
re tet in téz mény nél – már  ko ráb ban
meg jött a hi va ta los le vél. Az el lá tot -
ta kat  ér te sí tet ték,  a  fel adat át adás
meg tör tént. Csak hogy eb ből a nyá ri
dön tés ből  a  ta nya gond no ki  el lá tás

nél kü löz he tet len  mun ka esz kö zé re
vo nat ko zó an ak kor  sem kö vet ke zik
sem mi, ha a for gal mi já ban két ség kí -
vül a Nyi töt sze re pel tu laj do nos ként. 

***

– A gép ko csit a ta nya gond no ki el -
lá tás ra sze rez tük be, nem a csa lád se -
gí tés re  kap tuk,  az  in dok lást  te hát
nem tud juk el fo gad ni. Meg óv juk a
dön tést  –  sum máz za  a  na pok ban
össze hí vott pres bi te ri ülé sen szü le -
tett dön tést a lel kész igaz ga tó. 

La borczi Gé za sze rint egyéb ként az
el já rás be le il lik ab ba a sor ba, aho gyan
az ön kor mány zat a vá ros ala pí tó evan -
gé li ku sok kal  mos tan ság  kom mu ni -
kál.  Nem  csak  azt  sé rel me zi,  hogy
egyez te tés  nél kül  szü let nek  dön té -
sek, ért he tet len nek tart ja azt is, hogy
az ön kor mány zat még a pénz be sem
ke rü lő er köl csi tá mo ga tást is meg von -
ja, ami kor az egy ház az egész kö zös -
ség ja vát szol gá ló pro jekt tel pá lyá zik. 
– „Nem áll mód já ban tá mo gat ni”,

vá la szol ta az il le té kes ugyan csak le -
vél ben, s bár a tá mo ga tás pon tot ért
vol na az el bí rá lás nál, enél kül is hoz -
tunk a nyír egy há zi ak nak öt ven mil lió
fo rin tot – mond ja a lel kész.

***

A Nyi töt el nö ke Nyír egy há za pol gár -
mes te re, dr. Ko vács Fe renc.Kér dé se -
in ket szó vi vő jé nek, Ren des Sán dor -
nak te het tük  fel.  Tő le  meg tud tuk,
hogy a ta nya gond no ki szol gá la tot az
el lá tá si szer ző dés ré szé nek te kin tik,
így a meg szün te tő ha tá ro zat min den
va gyon elem re ki ter jed. 
Hogy  ez  annyi ra  azért  még sem

ma gá tól  ér te tő dő,  azt  jel zi,  hogy  a
gép ko csi  hasz ná la ti  jo gá nak  meg -
szün te té sé ről kü lön, 2012. de cem ber
14-én  hoz tak  ha tá ro za tot.  Ar ra  a
kér dé sünk re, hogy „Mi lyen fe le lős sé -
get vi sel a Tár su lá si Ta nács vagy a
nyír egy há zi  pol gár mes te ri  hi va tal
az el lá tot ta kért, ha a té li krí zis ide jén
ha tá ro za ti úton el le he tet le ní ti az el -
lá tást?”, Ren des Sán dor így vá la szolt:
„Hi va ta los meg ke re sés ese tén nem
lá tom  el vi  aka dá lyát,  hogy  az  át -
adás ra ké sőbb ke rül jön sor. A tár su -
lá si ülé sen kell er ről dön tést hoz ni,
csak ír ják meg, mit sze ret né nek.”
Hogy mi in do kol ta egy ál ta lán a ha -

tá ro zat lan ide jű szer ző dés ha tá ro za ti
úton tör té nő fel bon tá sát, ar ra még
nem kap tunk vá laszt, és hogy mi lesz
a ta nya gond no ki szol gá lat sor sa a tir -
pák bok rok ban, azt sem le het egy elő -
re biz to san tud ni. Az igaz ga tó lel kész,
La borczi  Gé za  csak  ennyit  mon -
dott: „Meg fog juk ol da ni.”

g VEszp ré mi Er zsé bEt

felmondottszeRződés–veszélyBenatanyagondnokiellátás

Ide a slussz kul csot!
b Afejléc,amegszólításésapecsétesaláírásközöttmindösszehárom
szabatosmondatáll,egyszerűközlésamellékelthivataloshatározat-
ról.Lényegétazonbanmégennélistömörebben,egyetlenmondat-
banösszefoglalhatjuk:„Ideaslusszkulcsot!”Hatásaátütő,hiszena
levélegytanyagondnokiautókulcsátkérivissza.Akitisztábanvana
tanyagondnokiellátáslényegével,máristudhatja,hogyatétnemegy
vagyontárgybirtoklása.Nem,hanem–konkrétan–mintegykétszáz,
tanyánélő,magányos,idősemberbiztonsága.Atélkellősközepén
Nyíregyházavonzáskörzetében…

b Makovecz Imre által tervezett
templomokban,közösségiépü-
letekbenadjaelőaPálapostol
levelei alapján született dalo-
kategyturnékeretébenGryllus
Dániel,HalmosBéla,Ferenczi
György ésaRackajam.

A tur né feb ru ár 5-én in dult a pak si
Szent lé lek-temp lom ban, más nap  a
ka kas di Fa lu ház ban, feb ru ár 7-én a
ba ki Gö csej Ka pu ja Ál ta lá nos Mű ve -
lő dé si Köz pont ban ad ták elő  a Pál
apos tol ról szó ló anya got. Elő adá sa -
i kat  ün nep nek  szán ják  „ab ban  az
ér te lem ben, ahogy Ma ko vecz Im re
írt a temp lo mok ról: a temp lom ün -
nep,  Is ten  vi lá gá nak  ün nep lé se,  a
temp lom imád ság, mely ben ég és föld

ta lál ko zik” – ír ják köz le mé nyük ben
az elő adók. 
Pál,  aki  Jé zus ke reszt ha lá la után

né hány  év vel  lett  ke resz tény ül dö -
ző ből ke resz ténnyé és apos tol lá, az 1.
szá zad  leg ered mé nye sebb  té rí tő je
volt. Éle te utol só ti zen hat esz ten de -
jé ből ti zen há rom le ve let is me rünk,
köz tük a leg fon to sabb nak tar tott a ró -
ma i ak hoz  írt,  amely ben  el ső ként
dol goz ta ki a ke resz tény egy ház csak -
nem tel jes dog ma rend sze rét. 

Su mo nyi Zol tán az élet mű ből ti -
zen két ver set írt, a ze nét Gryl lus Dá -
ni el sze rez te, a  le mez Pál apos tol –
Da lok Pál le ve lei sze rint cím mel 1991-
ben je lent meg. Az az óta el telt több
mint húsz év ben leg alább két száz szor
elő ad ták Hal mos Bé la brá csás sal vagy
tri ó ban a da lo kat. A mű sor ral jár tak
Ro má ni á ban,  Szlo vá ki á ban,  Auszt -

ri á ban, Uk raj ná ban, az egy ko ri Ju go -
szlá vi á ban  és  Szlo vé ni á ban  is  ma -
gyar lak ta te rü le te ken; Fe ren czi György
és a Rac ka jam hat éve csat la ko zott a
kon cer te ken a csa pat hoz. 

Pál apos tol – Uta zás té ren, időn és
han go kon át cím mel 2011 szep tem -
be ré ben újabb ki ad vány je lent meg.
Az  apos tol  éle tét,  ko rát,  hát te rét
kul tú ra-  és  val lás tör té ne ti  szak ér -
tők kel ké szült in ter júk se gít sé gé vel
be mu ta tó kö tet CD-mel lék le tét Fe -
ren czi György hang sze rel te. A könyv
és az új ko rong be mu ta tó ja 2011 ok -
tó be ré ben volt a Mű vé sze tek Pa lo tá -
ja hang ver seny ter mé ben. 
A Gryl lus Ki adó ala pí tá sá nak húsz -

éves ju bi le u ma al kal má ból a Fo nó ban
ren de zett hang ver seny so ro zat ban is
el hang zott az új ra hang sze relt vál to zat.
Az elő adá son Ma ko vecz Im re is je len

volt. A szer zők és az elő adók ek kor ha -
tá roz ták el a mos ta ni tur nét, ame lyet
ab ban a for má ban ter vez nek, aho gyan
Laj kó Fé lix vaj da sá gi he ge dű mű vész
2011 ta va szán tíz kon cert ből ál ló kon -
cert so ro za tot  tar tott.  Ő  vé gig jár ta
Szlo vé ni á tól Er dé lyig mind azo kat a
Ma ko vecz Im re ál tal ter ve zett temp -
lo mo kat és mű ve lő dé si há za kat, me -
lyek épí té sze ti leg, mű vé szi leg, akusz -
ti ka i lag is egye di al ko tá sok, a ma gyar
épí tett örök ség meg ha tá ro zó épü le tei
– áll a kom mü ni ké ben. 
A Pál apos tolkon cert tur né ter ve zett

ál lo má sai: Sá ros pa tak, Csen ger, Ko -
lozs vár, Csík sze re da, Var gyas, Ma kó,
Száz ha lom bat ta, Bak, Paks, Ka kasd,
Sió fok és Pi lis csa ba. A  feb ru á ri el ső
négy  kon cert  a  Ma gyar  Mű vé szeti
Aka dé mia tá mo ga tá sá val jön lét re. 
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Pál apos to los da lok Ma ko vecz-temp lo mokban
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  ANYAÓVÓKBAN   ISKOLÁKBAN   

A gödöllői és nyíregyházi anyaóvók-
ban, családok átmeneti otthonaiban 
végezzük krízishelyzetben lévő csa-
ládok gondozását, átmeneti szállást, 
ideiglenes elhelyezést biztosítunk 
számukra.

Óvodáinkban, iskoláinkban az értékek 
továbbadása és a tanítás szeretetvezé-
relten valósul meg.   Azáltal, hogy diákja-
ink elsajátítják az emberi méltóságnak 
kijáró tiszteletet és a szeretet szabad-
ságát, könnyebben találják meg egyéni 
élethivatásukat és állják meg a helyüket 
a világban.
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Intézményeinkben 1500-an végzünk 
szeretetszolgálati tevékenységet. 
Diakóniai szolgálatunk 37 intéz-
ményben gondoskodik a rászorul-
takról: idősekről, fogyatékosokról, 
családokról, hajléktalanokról, szen-
vedélybetegekről.
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Jól  is mert  az  evan gé li um ból  Jé zus
ta nít vá nya i nak adott ta ná csa: „…el kül -
de lek ti te ket, mint ju ho kat a far ka sok
kö zé: le gye tek te hát oko sak, mint a kí -
gyók, és sze lí dek, mint a ga lam bok.”
(Mt 10,16b) Az el múlt év utol só nap -
ja i ban el hunyt ame ri kai, de a ma gyar
ol va sók ál tal is jól is mert Lu ther-ku -
ta tó, Eric W. Gritsch (1931–2012) éle -
té nek, mun kás sá gá nak és szol gá la tá -
nak is ve zér mo tí vu ma volt ez a jé zu -
si  ket tős  üze net.  Ahogy  ő  ne vez te,
„do ve ho od” (ga lamb sze líd ség) és „ser -
pent ho od” (kí gyó ra vasz ság). 
A ki vá ló egy ház tör té nész jól tud -

ta,  hogy  Jé zus  el ső  ta nít vá nya it  az
„Út” (Ap Csel 24,14) kö ve tő i nek ne -
vez ték, hogy az egy ház min dig úton
van, hogy e föl dön nincs ma ra dan dó
vá ro sa  (Zsid  13,14),  s  hogy  tag jai
min dig  „Krisz tu sért jár nak kö vet -
ség ben” (2Kor 5,20). Krisz tus kö ve te -
i nek,  kül döt te i nek  elég  ta risz nyá -
juk ba e ket tős jé zu si út ra va ló: a ga -
lamb sze líd ség és  a kí gyó ra vasz ság.
Gritsch pro fesszor jól lát ta, hogy

az egy ház tör té ne té ben min dig is vol -
tak és van nak olya nok, akik nek a hi -
tét vagy csak az egyik, vagy csak a
má sik  tu laj don ság  jel lem zi.  Akik
csak ga lamb sze líd, gyer me ki en na iv
ju hok, azok egy el len sé ges tör té nel -
mi hely zet ben alig ha tud nak el len áll -
ni a far ka sok őket is fel fa ló, pusz tí tó
ag resszi vi tá sá nak. 
Ezért ru ház ta fel Jé zus az ő ju ha it

a kí gyó okos sá gá val és ér tel mé vel is.
Az oko sak ugyan is lát nak, fény le nek,
és má so kat is lát tat nak, az igaz út ra
ve zé rel nek (Dán 12,3). A kí gyó nem -
csak a bűn eset szim bó lu ma, ha nem
a gyó gyu lás, a meg me ne kü lés esz kö -
ze is, ezért utalt Jé zus a pusz tá ban fel -
emelt kí gyó ra, az ő ál do za ti ha lá lá nak
elő ké pé re (Jn 3,14; 4Móz 21,9).
Az éles lá tó oko sak ál ta lá ban kri ti -

ku sak: rá mu tat nak a hi bák ra, az igaz -
ság el tor zu lá sá ra, a vissza élé sek re. A
re for má ció is eb ből a „kí gyó ra vasz” ér -
te lem ből szü le tett: Lu ther és kö ve tői
át lát tak a kö zép ko ri egy ház so ka kat
meg té vesz tő ha mis sá gán. Lu ther azon -
ban nem csak éles sze mű kri ti kus volt,
ha nem gyer me ki, ga lamb sze líd hit tel
tu dott Krisz tus nak örül ni, ne ki imád -
koz ni és há lát ad ván éne kel ni. 
A re for má ció egész sé ges, e ket tős

krisz tu si üze ne tet hor do zó moz gal ma
azon ban a 17. szá zad vé gé re egy ol da -
lú vá vált: az or to do xia ide jén csu pán
a „kí gyó ra vasz ság”: a dog má ba ve tett
ra ci o ná lis hit, a hi deg fej ke re ke dett fe -
lül. Er re volt vá lasz a pi e tiz mus, az
egy ol da lú „ga lamb sze líd ség”, a szív ke -
resz tény sé ge, amely vi szont sok szor
an ti in tel lek tu a liz must  ered mé nye -
zett.  A  „ga lamb sze líd ség”  gyak ran
szol ga lel kű ség gé tor zult (gon dol junk
a  „dia kó ni ai  teo ló gi á ra”),  amellyel
min den erő sza kos kor szak ha tal ma -
sai ját szi könnyed ség gel el bán hat tak. 
Az egy ol da lú ság min den idők ke -

resz té nye it kí sér ti. So kan ta lán ép pen
ezt meg ért vén a „kö zé pen” ke re sik 
az  igaz sá got.  Ám  ez  az  igye ke zet
könnyen meg ra gad vagy meg akad a
kö zép sze rű ség nél, még ha eset leg ní -
vós nak is mu tat ko zik. Nem kö zé pen
kell bo tor kál nunk, ha nem egy szer -
re kell ga lamb sze líd alá zat tal, gyer -
me ki, oly kor  ta lán  ra jon gó hit tel  s
ugyan ak kor kö vet ke ze tes, kí gyó ra -
vasz  lo gi ká val  kö vet nünk  Mes te -
rün ket. Ezt az út ra va lót kap tuk tő le,
s ezt az örök sé get to váb bí tot ta ne -
künk Eric W. Gritsch is. 

származásaésgyermekkora
Eric W. Gritsch Auszt ri á ban szü le tett
1931-ben. Édes ap ja, Matt hi as Gritsch
a sop ro ni evan gé li kus teo ló gi án ta nult,
majd ha ma ro san Auszt ri á ban lett lel -
kész. Bár szü lei jól tud tak ma gya rul,
gyer me ke ik előtt csak ak kor be szél tek
úgy, ami kor nem akar ták, hogy azok
ért sék, mit mon da nak, így Eric so ha -
sem sa já tí tot ta el anya nyel vün ket. 
Kis gyer mek ként  Gritsch  át él te

Auszt ria né met és orosz meg szál lá sát.
A The Boy from the Bur gen land (A
bur gen lan di fiú) cí mű, szel le mes és iz -
gal mas ön élet raj zi köny vé ben le ír ja,
hogy  tíz éve sen  a  Hit ler ju gend hez
kel lett csat la koz nia, s ami kor be jöt tek
az oro szok, úgy tu dott meg me ne kül -
ni, hogy egy, a ná cik ál tal ül dö zött ci -
gány csa lád tag já nak ad ta ki ma gát.
Ek kor ti zen négy éves volt, s le ír ja, fel -
ké redz ke dett egy tank ra, hogy ő ve -
zet hes se Ma gyar or szág te rü le tén. Ez
az él mény: a bá tor ság és a bi za lom
(okos ság és sze líd ség?) ket tős kö tő dé -
se egész éle tén át vé gig kí sér te.

tanulmányai
Teo ló gi ai ta nul má nya i ról 2009-ben
iz gal mas köny vet írt “Pro fes sor He us -
si? I Tho ught You We re a Book!”
(„He us si pro fesszor úr! Azt gon dol tam,
hogy Ön egy könyv!”) cím mel. Ez a kis
kö tet szen zá ci ós sze mé lyes be szá mo -
ló  a  20.  szá za di  né met–ame ri kai
teo ló gia leg na gyobb alak ja i ról.
Gritsch 1950-ben kezd te meg ta -

nul má nya it  Bécs ben,  ahol  töb bek
kö zött a ne ves zsi dó pszi chi á ter, az
élet  ér tel mét  ku ta tó  „lo go te rá pia”
kép vi se lő je,  Vik tor Frankl (1905–
1997) volt a pro fesszo ra. 1952-ben a
Zü ri chi Egye te men Edu ard Sch we i -
zer (1913–2006),  Emil Brun ner
(1889–1966)  és  Carl Jung (1875–
1961),  majd  Bá zel ben Os kar Cull -
mann (1902–1999)  és  Karl Barth
(1886–1968) elő adá sa it hall gat ta.
Hu szon há rom éves ko rá ban Fulb -

right-ösz tön díj jal  a  Yale  Egye tem
Teo ló gi ai Fa kul tá sá ra ke rült, itt Ro -
nald Ba in ton (1894–1984) ve ze té se
alatt szer zett dok to ri fo ko za tot 1960-
ban; disszer tá ci ó ja a ra jon gó Mün zer
Ta más teo ló gi á já ról szól. Két év vel
ké sőbb szen tel ték lel késszé az Ame -
ri kai Egyesült Lu the rá nus Egy ház ban
(Uni ted Lu the ran Church in Ame ri -
ca, ma: Evan ge li cal Lu the ran Church
in Ame ri ca). 
1961–1994 kö zött har minc há rom

éven  át  a Gettys bur gi  Evan gé li kus
Teo ló gi ai  Aka dé mia  egy ház tör té -
nész-pro fesszo ra, nyug dí ja zá sa után
eme ri tus pro fes sor. 1995-től ha lá lá -
ig Balt imo re-ban élt,  az ot ta ni né -
met–an gol nyel vű Zi on evan gé li kus
gyü le ke zet ak tív tag ja volt. 

gettysburgésalutherintézet
A Gettys bur gi Evan gé li kus Teo ló gi ai
Aka dé mi án  nem csak  ok ta tott,  ha -
nem a Lu ther In té zet el ső igaz ga tó ja
is volt. Az ő kez de mé nye zé sé re 1970-
től min den év ben a re for má ció ün ne -
pén tu do má nyos kon fe ren ci át szer vez -
tek egy-egy té má ban. Né hány ezek kö -
zül:  „Lu ther  és  az  erő szak”  (1970);
„Lu ther Ame ri ká ban” (1971); „Lu ther
és az Ószö vet ség” (1972), „Lu ther és a
li tur gi ai meg úju lás” (1975), „Lu ther és
az em be ri sza bad ság” (1976), „Lu ther
és a Szent írás te kin té lye” (1977), „Lu -
ther és a sza bad ság” (1987). 
A  meg hí vot tak  ne ves  ame ri kai

szak em be rek vol tak, és a kon fe ren -

cia  min den  al ka lom mal  ige hir de -
tés sel vég ző dött. Az elő adá sok anya -
ga  elő ször  fü zet ként  je lent  meg,
amely  rend sze re sen  tar tal maz ta  a
hoz zá szó lá so kat is. E fü ze tek anya -
ga az tán négy vas kos kö tet ben lá tott
nap vi lá got En coun ters with Lu ther
(Ta lál ko zá sok Lu ther rel) cím mel. 

Ma gam sze mé lye sen el ső ame ri kai
tar tóz ko dá som  alatt,  1993-ban  is -
mer ked tem meg Gritsch csel, ami kor
is meg hí vott, hogy Or dass püs pök -
ről  tart sak  elő adást  di ák ja i nak  a
gettys bur gi teo ló gi án.

Ro bert Jen son, a  ne ves  ame ri kai
rend sze res teo ló gus a het ve nes évek -
ben a Gettys bur gi Evan gé li kus Teo ló -
gi ai Aka dé mi án Gritsch mun ka tár sa
volt. 1976-ban a rend sze res teo ló gus és
az  egy ház tör té nész  kö zös  vál lal ko -
zás ba  kez dett:  Lu the ran ism – The
Theo log i cal Mo ve ment and Its Con fes -
si o nal Wri tings (Lu the ra niz mus: egy
teo ló gi ai moz ga lom és hit val lá si ira tai)
cí men ad tak köz re kö te tet hit val lási
ira ta ink gyűj te mé nyé nek, a Kon kor dia -
könyv nek a teo ló gi ai tar tal má ról. 
Az elő szó el ső mon da ta így hang -

zik: „Lu ther öku me ni kus volt és nem
szek ta ri á nus”,  s  utá na  hoz zá te szik,
hogy a re for má ció pe dig az egye te -
mes egy há zon be lü li teo ló gi ai moz -
ga lom nak in dult. A hit val lá si ira to -
kat úgy kell  fel fog ni, hogy azok az
egye te mes egy ház irá nyá ba tett dog -
ma ja vas la tok. (Ez a né zet vissz hang -
zik majd ké sőbb Vaj ta Vil mos teo ló -
gi á já ban, aki azt kép vi sel te, hogy a lu -
the ri  teo ló gi át  kor rek tí vum ként  és
nem nor ma tí vum ként kell fel fog ni;
saj ná la tos tény, hogy az egy ház tör té -
ne lem  fo lya mán  a  lu the ra niz mus
mint  kor rek tí vum  nor ma tí vum má
me re ve dett.) 
A  lu the ra niz mus ról  szó ló könyv

fe je ze te it fel vált va ír ta a dog ma ti kus
és az egy ház tör té nész, a leg fon to sabb
kér dé se ket  (szent sé gek,  krisz to ló -
gia, egy há zi szol gá lat, egy ház, ke resz -
tény élet, pre des ti ná ció) pe dig úgy
dol goz ták fel, hogy elő ször Gritsch,
majd Jen son fej tet te ki né ze tét. 

munkásságanemzetközi
egyházibizottságokban
Gritsch pro fesszor a nem zet kö zi Lu -
ther-kong resszu sok rend sze res elő -

adó ja volt, az 1977-es lun di kon fe ren -
ci án egy nyil vá nos ka to li kus–evan -
gé li kus dis pu tá ban ő kép vi sel te hi va -
ta lo san Lu ther né ze te it. A több mint
öt ven kö te tes  ame ri kai  Lu ther-ki -
adás ból ő szer kesz tet te a 39. és a 41.
kö te tet (Church and Mi nistry [Egy -
ház és pa pi hi va tás] I, III), s  azok

anya gát együtt for dí tot ta fe le sé gé vel,
Ruth C. Gritsch csel.
Ugyan ak kor több mint két év ti ze -

den ke resz tül hi va ta los de le gá tus volt
az  ame ri kai  evan gé li kus–ka to li kus
dia ló gus ban (1970–1994; a ka to li kus
fe let a ne ves ame ri kai je zsu i ta, Avery
Dul les kép vi sel te). Részt vett a zsi dó–
ke resz tény pár be széd ben is. 
1994–2004  kö zött  a  Lu the rá nus

Vi lág szö vet ség stras bour gi Öku me -
ni kus Ku ta tó in té ze té nek igaz ga tó sá -
gi  tag ja.  Ti zen két  éven  át  (1986–
1998) a Nem zet kö zi Or dass Ala pít -
vány ku ra tó ri u mi tag ja. Ő for dí tot -
ta  an gol ra  Ter ray Lász ló Or dass-
élet raj zát.

könyvei
Gritsch kö zel húsz könyv szer ző je.
Mun ká it  az  aláb bi  té mák  sze rint
cso por to sít hat juk: 
1) A 16. szá za di ra di ká lis re for má -

ció kér dé sei (Tho mas Mün tzer – A
Trag edy of Er rors [A té ve dé sek tra gé -
di á ja], 1967, 1989, 2006).
2) A  lu the ra niz mus  tör té ne té ről

szó ló mun kák (A Fort ress Int ro duc -
ti on to Lu the ran ism, 1994, ma gya rul:
Lu the ra niz mus, 2000; A His to ry of
Lu the ran ism [A lu the ra niz mus tör -
té ne te], 2002, 2010).
3) A 20–21. szá zad ra jon gó és ve -

szé lyes val lá si irány za ta i ról írt köny -
vek (Born Aga in ism – Pers pec ti ves on
a Mo ve ment [Új já szü le tős di – Egy
moz ga lom ról], 1982, 2007; To xic Spi -
ri tu a lity – Fo ur En du ring Temp ta -
tions of Ch ris ti an Fa ith [Mér ge ző
spi ri tu a li tás – A ke resz tény hit négy
ré gi kí sér té se], 2009).
4) Lu ther teo ló gi á já ról, eré nye i ről

és  hi bá i ról  írt  köny vei  (Mar tin –
God’s Co urt Jes ter, 1983, 1992, 2009,
ma gya rul:  Is ten ud va ri bo lond ja,
2006;  The Wit of Mar tin Lu ther
[Lu ther szel le mes sé ge], 2006; Mar tin
Lu ther’s An ti se mit ism [Lu ther an ti -
sze mi tiz mu sa], 2012).

5) Lel ki sé gi mun kák (Mar tin Lu -
ther – Fa ith in Ch rist and the Gos pel
– Se lec ted Spi ri tu al Wri tings [Lu ther
Már ton: a Krisz tus ba ve tett hit és az
evan gé li um – Vá lo ga tott lel ki írá sok],
1996; A Hand book for Ch ris ti an Life
in the 21st Cent ury [A ke resz tény hit
ké zi köny ve a 21. szá zad ban], 2005).

6) Ön élet raj zi vo nat ko zá sú köny -
vek (The Boy from the Bur gen land –
From Hit ler Youth to a Se mi nary Pro -
fes sor. I. Me mo irs, II. Li ter ary Leg acy
[A bur gen lan di fiú – A Hit ler ju -
gend től a sze mi ná ri u mi pro fesszo rig.
I. Em lék ira tok, II. Iro dal mi ha gya ték],
2006; “Pro fes sor He us si? I Tho ught
You We re a Book!” A Me mo ir of Me -
mor ab le Theo log i cal Edu ca tors [„He -
us si pro fesszor úr! Azt gon dol tam,
hogy Ön egy könyv!” – Ne ves teo ló gi -
ai ta ná rok em lé ke ze te], 2009).
El ső  köny ve  (Re for mer wit ho ut a

Church – The Life and Tho ught of
Tho mas Mün tzer [Re for má tor egy ház
nél kül – Tho mas Mün tzer éle te és gon -
dol ko dá sa]) 1967-ben lá tott nap vi lá got,
majd 1989-ben át dol goz va je lent meg
(Tho mas Mün tzer – A Trag edy of Er -
rors [A té ve dé sek tra gé di á ja]); 2006-
ban pe dig az utób bit má so dik ki adás -
ban is kéz be ve het ték az ol va sók.
Ma gya rul elő ször a Ma gyar or szá -

gi Lu ther Szö vet ség ad ta ki 2000-ben
Lu the ra niz mus cí mű, be ve ze tő jel le -
gű mun ká ját Bö röcz Eni kő for dí tá sá -
ban; nagy mű vét, az Is ten ud va ri bo -
lond ját pe dig  2006-ban  je len tet te
meg a Lu ther Ki adó. (Fa bi ny Ti bor
írá sát e kö tet ről lásd a szom szé dos ol -
da lon. – A szerk.)
Egy el la po so dott, el szür kült vagy

ép pen a ha ta lom má mo rá tól meg ré -
sze ge dett ke resz tény ség ben egye dül
a  bo lond,  a ma ga  gyer mek ded  ga -
lamb sze líd sé gé vel és éles eszű kí gyó -
ra vasz sá gá val  hor doz za  a  krisz tu si
böl cses sé get.  Er ről  ta nús ko dott  az
ókor ban  Pál  apos tol,  a  kö zép kor -
ban Lu ther Már ton és a mi ko runk -
ban Eric W. Gritsch is.

g Fa bi ny Ti bor

Írá sunk a 6. Lu ther-kon fe ren ci án (Or -
dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz -
pont, 2013. ja nu ár 25–27.) el hang zott
elő adás szer kesz tett vál to za ta

Ga lamb sze líd ség és kí gyó ra vasz ság
Em lé ke zés Eric W. Gritsch ame ri kai Lu ther-ku ta tó mun kás sá gá ra
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Jé zus így szólt a ta nít vá nyok hoz:
„Most fel me gyünk Je ru zsá lem be, és az
Em ber fi án be tel je se dik mind az, amit
a pró fé ták meg ír tak.” (Lk 18,31)

Öt ve ned he té ben az Út mu ta tó reg ge li
s he ti igéi ar ra hív nak, hogy a ke reszt
fe lé in du ló Jé zust kö vet ve a lel ki vak ság ból jus sunk el hit ál tal Is ten mű ve i nek
meg lá tá sá ra. Kér jük: Es to mi hi! „Légy erős kő szik lám, erős vá ram, se gíts raj -
tam!” (Zsolt 31,3b) „Ke zed re bí zom lel ke met, te vál tasz meg en gem, Uram, hű -
sé ges Is ten.” (GyLK 691,6) „Ál dott le gyen az Úr ne ve örök kön-örök ké, mert
övé a böl cses ség és az erő.” (Dán 2,20; LK) Azért jött, hogy éle tét ad ja vált sá -
gul so ka kért, ezért így szólt nyíl tan kül de té sé ről ta nít vá nya i nak négy kell igé -
vel: „…az Em ber fi á nak so kat kell szen ved nie, és el kell vet tet nie a vé nek től, a
fő pa pok tól és az írás tu dók tól, és meg kell ölet nie, de har mad na pon fel kell tá -
mad nia.”Csak így kö vet het jük: „Ha va la ki én utá nam akar jön ni, ta gad ja meg
ma gát, ve gye fel a ke reszt jét, és kö ves sen en gem.” (Mk 8,31.34) Dr. Lu ther sze -
rint: „Bár a ke resz tet nem azért vál lal juk, mint ha ez zel re mél nénk üd vö zül -
ni, vagy csak a leg cse ké lyebb ér de met is sze rez ni, de Krisz tus pél dá ja sze rint
szen ved nünk kell, hogy hoz zá ha son ló vá le gyünk.” Is ten örök lé nye ge a sze -
re tet. Pál him nu sza így zá rul: „Most azért meg ma rad a hit, a re mény, a sze -
re tet, e há rom; ezek kö zül pe dig a leg na gyobb a sze re tet.” (1Kor 13,13) Jé zust He -
ró des fe nye ge té se sem tán to rít hat ta el kül de té sé től, de íté le tet mon dott Je ru -
zsá lem fe lett: „…aki meg ölöd a pró fé tá kat…, hány szor akar tam össze gyűj te -
ni gyer me ke i det…, de nem akar tá tok!” (Lk 13,34) Hús ha gyó ked den Urunk így
ta nít a böjt ről: „Rá ve het né tek-e a nász né pet, hogy böj töl jön, amíg ve lük van a
vő le gény? De… ami kor el vé te tik tő lük a vő le gény, ak kor azok ban a na pok ban
böj töl ni fog nak.” (Lk 5,34–35) Ham va zó szer dán, a negy ven na pos hét köz na pi
böjt kez de tén Urunk eze ket ajánl ja: ne légy kép mu ta tó, „hogy böj tö lé se det ne
az em be rek lás sák, ha nem Atyád, aki rejt ve van… gyűjt se tek ma ga tok nak kin -
cse ket a menny ben… Mert ahol a kin csed van, ott lesz a szí ved is.” (Mt 6,18.20.21)
Is ten ilyen élet gya kor la tot ajánl né pé nek, ám ne te gyük szí vün ket gyé mánt -
ke ménnyé! „Igaz sá gos íté le tet hoz za tok, sze re tet tel és ir gal ma san bán ja tok egy -
más sal! …és ne ter vez ze tek egy más el len ma ga tok ban sem mi rosszat!” (Zak 7,9–
10) Jé zus egy lé nye gű az Atyá val. Tő le jött, hoz zá tér vissza; né pé nek ezt je len -
tet te ki ön ma gá ról: „…ha nem hi szi tek, hogy én va gyok, meg hal tok bű ne i tek -
ben. (…) Ami kor fel eme li tek az Em ber fi át, ak kor tud já tok meg, hogy én va gyok…”
(Jn 8,24.28) Böjt elő Bél sacc ar la ko má já val zá rul min den esz ten dő ben. Ő nem
a fel sé ges Is tent di cső í tet te, ha nem bál vá nyo kat imá dott, és íté le tét sem tud -
ta el ol vas ni: „me né me né te kél ú-par szin” (Dán 5,25). De is te ni böl cses ség gel
tel ve Dá ni el meg ma gya ráz ta: Is ten szám ba vet te s fel osz tot ta ki rály sá go dat,
mert meg mért, és mér le gén könnyű nek ta lál ta éle ted. „Mér le ge den, örök Urunk,
/ Mind könnyű nek ta lál ta tunk. / Igaz sá god mér le gé re / Hull jon Jé zus drá ga
vé re!” (EÉ 524,2) Uram, ir gal mazz! 

g Ga rai And rás

hE TI ÚT ra Va LÓ
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Eric W. Gritsch, a ne ves ame ri kai egy -
ház tör té nész Mar tin – God’s Co urt Jes -
ter (Is ten ud va ri bo lond ja) cí mű mun -
ká ja elő ször Lu ther Már ton szü le té sé -
nek öt szá za dik év for du ló já ra, 1983-ban
je lent meg Ame ri ká ban. E könyv több
év ti ze des  elő adói,  ku ta tói  és  tu do -
mány szer ve zői te vé keny ség szin té zi -
se.  A  Lu ther  Ki adó  gon do zá sá ban
2006-ban nap vi lá got lá tott ma gyar for -
dí tás Bö röcz Eni kőmun ká ja.
Gritsch  köny ve  alap ve tő  egy ház -

tör té ne ti szak mun ka, amely ugyan ak -
kor jól il luszt rál ja azt is, hogy – no ha
min dig is kí sér tet te az egy ház tör té ne -
tet, hogy a csá bí tó könnyebb el len ál lás
fe lé men jen, és a vi lá gi tör té net tu do -
mány szol gá ló le á nya le gyen – iga zán jó
egy ház tör té ne tet csak ki for rott teo ló -
gi ai né ző pont ból le het ír ni. Az Is ten ud -
va ri bo lond ja is va ló szí nű leg an nak kö -
szön he ti  si ke rét,  hogy  szer ző je  né -
hány év vel ko ráb ban az öku me ni kus
be ál lí tott sá gú rend sze res teo ló gus Ro -
bert Jen son nal együtt ír ta a Lu the ran -
ism – The Theo log i cal Mo ve ment and
Its Con fes si o nal Wri tings (Lu the ra -
niz mus: egy teo ló gi ai moz ga lom és hit -
val lá si ira tai) cí mű mű vet.
Az Is ten ud va ri bo lond ja több ol -

va sói ré te get szó lít meg: a la i kus ér -
dek lő dőt és a tu do má nyos szak em -
bert egy szer re. Az iga zi egy ház tör té -
net – mint teo ló gi ai mun ka – min -
dig  az  el sőd le ges  szö ve gek re  épít.
Gritsch a lu the ri élet mű vet be lül ről
is me ri, úgy ír Lu ther ről, hogy köz ben
Lu thert  be szél te ti.  Köny ve  ezért  a
ma gyar ol va sók szá má ra is egy út tal
ka la uz  a  ha tal mas mé re tű  Lu ther-

élet mű höz:  a  we ima ri  kri ti kai  ki -
adás 2009-ig het ven há rom, az ame -
ri kai ki adás 1986-ig öt ven öt szá mo -
zott kö te tet tesz ki. E szö veg köz pon -
tú sá gá val a szer ző te hát to váb bi ku -
ta tás ra  ser kent.  Ha tal mas  jegy zet -
anya ga és bib li og rá fi á ja egy ér tel mű -
en kin cses bá nya vi lá gi ku ta tók nak és
teo ló gu sok nak egy aránt.
A könyv szá mos ér té ke kö zött a ki -

egyen sú lyo zott sá got  kell  elő ször
meg em lí te nünk. Ér de mes elő ször a
mun ka  ar chi tek tú rá ját  szem ügy re
ven nünk:  há rom  nagy  rész ből  áll,
mind egyik  rész  négy  fe je zet ből,
mind egyik fe je zet há rom al fe je zet ből.
Há rom szó val  jel le mez het jük: kor -
rekt, kri ti kus, szo li dá ris. 
A Tör té nel mi arc él cí met vi se lő el -

ső rész idő rend ben te kin ti vé gig Lu -
ther éle tét és mun kás sá gát. Kor rekt
mó don fel tár ja, jól meg ra gad ja, gaz -

da gon do ku men tál ja  s ugyan ak kor
ol vas má nyo san mu tat ja be a drá mai
élet mű je len tős ál lo má sa it. 
A má so dik rész kri ti ku san vi szo -

nyul Lu ther „nyug ta la ní tó ha gya té ká -
hoz” (a cí me is ez). Ugyan is a lu the -
ri  élet mű nek  va ló ban  van nak  szá -
munk ra  igen  ne u ral gi kus  pont jai.
Írás ér tel me zé se for ra dal mi, de a mai
tör té neti  ku ta tás  je gyé ben  mi  sok
szem pont ból már más kép pen nyú -
lunk a szö ve gek hez. Her me ne u ti ká -
já ban Lu ther sok szor még ma gá hoz
sem kö vet ke ze tes: pél dá ul el vi leg el -
uta sít ja az al le go ri zá lást, a gya kor lat -
ban azon ban nem tud meg vál ni tő le.
A ket tős bi ro da lom lu the ri ta ní tá sá -
ban  is  van nak  olyan  gon do la tok,
ame lyek az el múlt év szá za dok alatt
sok fél re ér tés re ad tak ala pot: a lu the -
rá nu sok apo li ti kus sá gát, „kvi e tiz mu -
sát” ma gya ráz ták er re hi vat koz va. 
Az élet mű leg ne u ral gi ku sabb pont -

ja  vi tat ha tat la nul  Lu ther nek  a  zsi -
dók hoz va ló vi szo nya. Ro nald Bain  ton
ír ta egy he lyen: nagy kár, hogy Lu ther
nem né hány év vel ko ráb ban halt meg,
hi szen ak kor nem ma radt vol na ránk
a zsi dó ság el len  írt köny ve, ame lyet
min den ép lel kű lu the rá nus jo go san el -
uta sít  és  szé gyell.  Ugyan ak kor  Lu -
ther sa ját ko rá nak em be re is volt, s a
ke resz tény ség ben min dig is erős volt
az  an ti ju da iz mus. Gritsch  el uta sít ja
azo kat a né ze te ket, ame lyek Lu thert
Hit ler elő fu tá ra ként em le ge tik, s rá mu -
tat, hogy a re for má tor nál nem bio ló -
gi ai an ti sze mi tiz mus ról, ha nem teo ló -
gi ai an ti ju da iz mus ról kell be szél nünk. 
Gri tsc het ez a kér dés éle te vé gé ig

élén ken fog lal koz tat ta: a To xic Spi ri -
tu a lity (Mér ge ző spi ri tu a li tás) cí mű,
2009-es köny vé ben a ke resz tény ség

el ső  kí sér té se ként  (az  egy ol da lú vá
tor zult „kí gyó ra vasz ság” pél dá ja ként)
tár gyal ja az an ti sze mi tiz must; ezt a
fun da men ta liz mus, a tri um fal iz mus
és  a  mo ra liz mus  kö ve ti,  és  a  pro -
fesszor ha lá lá nak évé ben, 2012-ben je -
lent meg nagy sza bá sú mo nog rá fi á ja
Lu ther an ti sze mi tiz mu sá ról. 
Vé ge ze tül Gritsch bát ran szem be -

néz az zal a ma gyar nyel ven is jól is -
mert,  Erik  Erik son-fé le  el mé let tel,
amely Lu thert egy ol da lú an a pszi cho -
a na lí zis se gít sé gé vel mu tat ja be, s a
re for má tor és az egy ház konflik tu sát
Lu ther nek az ap ja el le ni lá za dá sá ra
ve ze ti vissza. 
A kö tet nek a té zis-an ti té zist kö ve -

tő har ma dik, Öku me ni kus örök ség cí -
met vi se lő ré sze két ség te le nül Gritsch
nagy sze rű  és  gyö nyö rű  szin té zi se.
Krisz tus-köz pon tú teo ló gia a hit ál ta li
meg iga zu lás ról, a Ke reszt ala kú egy ház

cí mű  rész  pe dig  a  Krisz tus-kö ve tő
nép el en ged he tet len szen ve dé sé ről, a
ke resz tény élet ki bon ta ko zá sá ról és –
hogy a kez de tek hez is mét vissza ka nya -
rod junk – Lu ther éle té ről szól.
Eric W. Gritsch több ta nul má nyá -

ban is fog lal ko zott Lu ther hu mo rá val.
A re for má tor A né met nem zet ke resz -
tyén ne mes sé gé hezcí mű köny vé ben ön -
ma gát „ud va ri bo lond nak”, Is ten bo hó -
cá nak ne vez te. Pál apos tol a Ko rinthu -
si ak hoz írt el ső le ve lé nek ele jén be szél
az ige hir de tés, a ke reszt bo lond sá gá -
ról. A vi lág és Is ten ér ték rend je dia met -
rá lis el len tét ben van egy más sal. Ami az
em ber nek böl cses ség, az Is ten nek bo -
lond ság; ami Is ten nek böl cses ség – az
az  em ber nek  bo lond ság.  „…azo kat
vá lasz tot ta ki az Is ten, akik a vi lág sze -
mé ben bo lon dok, hogy meg szé gye nít se
a böl cse ket, és azo kat vá lasz tot ta ki,
akik a vi lág sze mé ben erőt le nek, hogy
meg szé gye nít se az erő se ket…”
Lu ther teo cent ri kus vi lág ké pé ben

Is ten a Nagy Já té kos, a Nagy Ren de -
ző, a Nagy Dra ma turg: a böl cse ket el -
ve szí ti, a bo lon do kat fel ma gasz tal ja,
az erőt le ne ket ki vá laszt ja, az erő se -
ket  meg szé gye ní ti.  Ke gyel mét  és
böl cses sé gét a ke reszt gya lá za tá ba és
bo lond sá gá ba rej ti: ön ma ga el len té -
té nek lát sza tá ba. A tör té ne lem lar -
va Dei, Is ten  ál ar ca,  ahol  min den
olyan, mint egy masz ka bál: a nagy -
oko sok és a nagy böl csek kö zött egye -
dül a csör gő sip kás ud va ri bo lond rik -
kant ja a ki rály nak az iga zat. Ám őt
meg ve tik, és sen ki sem fi gyel rá.
Min den em be ri hi bá já val és bű né -

vel együtt Lu ther még is csak ilyen bo -
lond volt Is ten ud va rá ban. A tör té -
ne lem egy pont ján tud ta hasz nál ni őt
az Is ten.

Gritsch köny ve igen jó vissz han got
vál tott  ki  há rom  év ti zed del  ez előtt,
ami kor elő ször meg je lent Ame ri ká ban.
A kri ti ku sok mél tat ták a szer ző friss és
ere de ti hang ját, tág öle lé sű és mégis
mar káns  kon cep ci ó ját,  tu do má nyos
fel ké szült sé gét, ol vas má nyos stí lu sát,
a táb lá za tok, kro no ló gia hasz nál ha tó -
sá gát s nem utol só sor ban a szer ző té -
má hoz il lő, fi nom hu mo rát. Gritsch
„ko runk  pers pek tí vá já ból”  né zett
vissza  fél  év ez red  táv la tá ba,  in nen
tet te fel sze ren csé sen meg fo gal ma zott
kér dé se it. A vá la szok em ber kö zel be
hoz tak egy ta lá nyos sze mélyt, aki vi -
szont mind ezért cse ré be Is ten-kö zel -
be hoz hat ja e könyv ol va só ját.

A szerző világi teológus, iro da lom tör -
té nész, a Károli Gás pár Református
Egyetem professzora

Gritsch pro fesszor mag num opu sa
Is ten ud va ri bo lond ja A bib li ai Pré di ká tor köny vé ben ol vas -

suk, hogy „meg van az ide je a sí rás nak,
és meg van az ide je a ne ve tés nek. Meg -
van az ide je a gyász nak, és meg van az
ide je a tánc nak.” (Préd 3,4) Ezek ben a
he tek ben ép pen en nek, a tánc nak és
a ne ve tés nek az ide je van itt, hi szen a
far san gi idő szak ban va gyunk. 
Ta lán meg le pő, de a Bib li á ban is bő -

sé ge sen elő for dul nak tánc ról szó ló tu -
dó sí tá sok, ta lán mert ez zel az „esz köz -
zel” kü lö nö sen is ké pes az em ber az
ér zel mei ki fe je zé sé re. Tán col tak szü -
ret kor, viga lom ide jén, a kö zös ség át -
élé se ként vagy a győ ze lem meg ün -
nep lé se je gyé ben, de adott eset ben
így ér zé kel tet ték a gyász fáj dal mát is.
A tánc akár még a val lá si kul tusz ré -
sze is le he tett, ezért tán colt Dá vid ki -
rály a szö vet ség lá dá ja előtt. 
Egy  új szö vet sé gi  apok rif ben  –  a

bib li ai ká non ba vé gül be ne nem ke -
rült  könyv ben  –  pe dig  egye ne sen
Jé zus tán cá ról ol vas ha tunk. Egy ál ta -
lán nem is ten ká rom lók a Já nos-ak ta
Krisz tus-him nu szá nak ezek a so rai:
Fu vo láz ni aka rok, mind tom bol ja tok,
/ Jaj gat ni aka rok, mind zo kog ja tok. /
Egy a Nyolc kö zül ve lünk éne kel, / A
ti zen ket tes szám oda fönt tán cot lejt.
/ A min den ség az, ami ben ő tán col, /
Aki nem lejt tán cot, nem tud ja azt,
ami van.
Ta lán  eb ből  a  ha gyo mány ból  is

ered a Green fields együttes Lord of the
Dance (A tánc ura) cí mű éne ke, amely
Jé zus mű kö dé sét a tán con ke resz tül
mu tat ja be, egye bek mel lett ilyen for -
má ban: Már a vi lág szü le té sé nek haj -
na lán is tán col tam, / és a Hold, és a
csil la gok, meg a Nap te rem té sé nél, / és
a mennyek ből szál lot tam alá, hogy Bet -
le hem ben meg szü les sek, / és tán col jak
a föl dön. / (…) / Mert tán col tam az

írás tu dók nak és a fa ri ze u sok nak is, /
de nem kel lett a tán com né kik, és kö -
vet ni sem akar tak. / De a két ha lász,
Já nos és Ja kab tán com lát tán / kö ve -
tőm lett, és a tánc folyt to vább.

Ká nyá di Sán dor er dé lyi jid dis ha -
gyo mányt  fel dol go zó  mű vé ben,  a
Volt egy szer volt egy kis zsi dó cí mű
cik lus ban a rab bi az, aki től nem ide -
gen a bá lo zás – és az ő ese té ben is
per sze rej tett je len té se van a tánc nak:
Ha a rab bi tán col, resz ket fönn a
menny, / Nem mer nek a cha szi dok
meg moc can ni sem. / (…) / ha a rab -
bi szent ének be kezd, / Ki nyú lik a sá -
tán, men ten vé ge lesz.
Far sang ide jén ren ge teg le he tő ség

adó dik ki kap cso ló dás ra, szó ra ko zás -
ra, bá lo zás ra. A fel so rolt pél dák ból is
lát szik, hogy a hí vő em ber től sem le -
het ide gen mind ez. A Bib li á ban ezt a
bá to rí tó mon da tot is ol vas suk: „Ör ven -
dezz, if jú, míg fi a tal vagy, légy jó ked -
vű if jú sá god ide jén!” (Préd 11,9a) A pré -
di ká tor mon da ta az tán így foly ta tó dik:
„De tudd meg, hogy Is ten mind eze kért
meg ítél té ged (…) Tartsd tá vol ma gad -
tól a rosszat, mert az if jú kor és a fi a -
tal ság mu lan dó.” (Préd 11,9c.10b) 
Jó szív vel részt ve he tünk ezért far -

sang ide jén kul tu rált bá li al kal ma kon,
a hí vő  em ber től  sem  le het  ide gen  a
tánc, de köz ben nem sza bad el fe lej te -
ni, hogy éle tünk min den tet té vel el ső -
sor ban Is ten nek tar to zunk szám adás -
sal. Ő nem akar ja övé i től meg von ni az
örö möt, de óv at tól, hogy ők bár mi tő -
le ide gen ha ta lom fog lya i vá vál ja nak. 

g Fa bi ny Ta más

El hang zott a Kos suth rá dió Va sár na -
pi új ság cí mű mű so rá nak Lé lek től lé -
le kig ro va tá ban ja nu ár 27-én.

Ide jén a far sang nak
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Bat man  és  Zor ro  ti tok za tos  hő sök.
Előb bi de ne vért min tá zó sö tét ál ru hát
ölt ve har col a jó győ zel mé ért, utób bi ti -
tok za tos  ál arc  mö gé  búj va  küzd  a
gyen gé kért, az el nyo mot ta kért, az igaz -
sá gért. Két kü lön vi lág ban él nek, ab ban
még is ha son lí ta nak, hogy mind ket ten
masz kot, sőt jel mezt vi sel ve élik azt az
éle tet, amely re iga zán vágy nak, és így
vi szik vég hez he ro i kus tet te i ket.
Biz to san hal lot ta tok már a vi lág hí -

rű  ve len cei  kar ne vál ról.  El en ged he -
tet len kel lé ke a maszk, e nél kül nincs
mu lat ság. Egy-egy mas ka ra ma gunk -
ra öl té sé vel egé szen má sok le he tünk,
mint  akik  va ló já ban  va gyunk. Ta lán
szeb bek, job bak, te kin té lye seb bek, ha -
tal ma sab bak. Le het, hogy ál ma ink tes -
te sül nek meg a jel me zünk ben, de ép -
pen ség gel el is rej tőz he tünk egy-egy ál -
arc  mö gött.  Ha  lát tá tok  az  Apá ca -
show cí mű fil met, biz to san em lé kez tek
a fő sze rep lő jé re, ar ra a bár éne kes nő re,
akit  egy  gyil kos ság  szem ta nú ja ként
zár dá ban búj tat nak el, ahol az apá cák
sem tud ják, hogy kit is rejt va ló já ban a
ha bi tus, vagy is az „apá ca ru ha”.
A far san gi idő sza kon kí vül, a hét köz -

na pok ban is gyak ran hor dunk ál ar co -
kat. Van nak el kép ze lé se ink ar ról, hogy
mi lyen nek sze ret nénk lát sza ni, és ezek -
hez iga zít juk a vi sel ke dé sün ket, vagy a
tár sa ink tól, ba rá ta ink tól ér ke ző el vá rá -
sok for mál ják ma ga tar tá sun kat. Sok -
szor nem vál lal juk ön ma gun kat, gon -
do la ta in kat, ér zé se in ket, at tól tart va,
hogy úgy sem ér te ne meg min ket sen -
ki, és még se bez he tő vé is vál hat nánk.
Biz to san ti is is mer tek „min dig jó

fej”,  „min dig  kö zép pont ban  le vő”,
„nagy han gú”, „csen des, de jó meg lá tá -
sok kal  elő ál ló”  em be re ket.  Van,  aki
egész éle tét így éli le: ő a „min dig mo -
soly gó”, ak kor is az, ami kor min den -

ki más sír, vagy épp a „min dig ri deg”,
aki ak kor sem ol vad fel, ha min den ki
jó ked vű és ba rát sá gos kö rü löt te; az ál -
ar ca ik fog va tart ják őket.
El gon dol kod ta tó Ödön von Hor váth

oszt rák–ma gyar drá ma író gon do la ta:
„Tu laj don kép pen egé szen más va la ki
va gyok, de ezt oly rit kán vál la lom.”

Má té evan gé li u má ban azt ol vas suk:
„Nek tek pe dig még a ha ja tok szá lai is
mind szá mon van nak tart va.” (Mt
10,30)  Is ten  úgy  is mer  ben nün ket,
ahogy  sen ki  más.  Előt te  nem  kell
sze re pet ját sza nunk; ő tud ja, kik is va -
gyunk va ló já ban. Lát ja az erős sé ge in -
ket  és  a  gyen ge sé ge in ket,  az  örö -
mün ket és a bá na tun kat, a si ke re in ket
és a ku dar ca in kat is. Ál ar ca ink mö gé
lát, és ránk mo so lyog. Sze re te te meg -
erő sít  és  bá to rít  ben nün ket,  hogy
mer jünk masz kok nél kül él ni, ta lál juk
meg  azt,  akik  va ló já ban  va gyunk,
azo kat a le he tő sé ge ket, ame lyek ben -
nünk rej le nek.

g Zsó ri-MEnts Or so lya
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Ál arc nél kül él ni

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Sam sa ra – ez a szanszk rit szó azt je -
len ti: „az élet örök kör for gá sa”. Kü lön -
le ges és le nyű gö ző al ko tást lát hat a né -
ző,  ha  be ül  er re  a  film re. Ne he zen
meg ha tá roz ha tó a mű fa ja: do ku men -
tum film, ter mé szet film és mű vész film
egy szer re. Más fél órás pil la nat kép az
élet ről, a Föld ne vű boly gó ról és az
em ber ről. Sza vak nél kül, ké pek kel és
ze né vel mu tat ja be a te rem tett vi lá got
és ben ne az élet kör for gá sát.
El ső re  ta lán  nem  is  gon dol juk,

hogy ennyi drá ma i ság, fe szült ség és
szár nya lás  le het  egy olyan film ben,
amely ben egyet len mon dat sem hang -
zik el. Egy pil la na tig sem unat ko zik a
né ző, mert a ké pek az élet kü lön bö -
ző rit mu sú lük te té sét mu tat ják be. 
Az al ko tók a vi lág hu szon öt or szá -

gá ban for gat tak öt éven ke resz tül, és
le bi lin cse lő  al ko tás  szü le tett  mun -
ká juk ered mé nye ként.
Fo tel ben ül ve be utaz hat juk a vi lá got,

és lát ha tunk cso dá la tos tá ja kat és meg -
döb ben tő kép so ro kat egy aránt. Lát ha -
tunk ró zsa szín pus kát a ke zé ben tar tó
ti zen éves lányt és ima mal mot for ga tó
gye re ke ket, tán co ló ra bo kat és ka to nai
pa rá dét, nyu godt si va ta got és ro ha nó
nagy vá rost, gyer me két ma gá hoz öle -
lő édes apát és az em ber re meg szó la lá -
sig ha son lí tó ro bo tot, ke resz te lőt és te -
me tést, gol fo zó tö me get és iz zó lá va -
fo lya mot, la kat lan ná vált, el pusz tult vá -
rost és a Nap ki rály tü kör ter mét. A meg -
annyi kont rasz tos je le net el le né re a film
még is egy sé ges és har mo ni kus.
A fény és az ár nyék vé gig vo nul az

al ko tá son, szem mel és szív vel ér zé kel -
he tő for má ban egy aránt. A ren de ző
nem  akar  be fo lyá sol ni,  a  film  egy
szem pil lan tá sig sem ha tás va dász, ha -
nem lát tat ni sze ret ne, „csak” be akar -
ja mu tat ni a vi lá got a ma ga ter mé sze -
tes  va ló já ban.  Nem  egy  ide a li zált,
ha nem va lós ké pet sze ret ne meg raj -
zol ni a vi lág ról és ben ne az em ber ről.
Vissza té rő mo tí vum, hogy az ope -

ra tőr hosszan rá kö ze lít egy-egy szem -
pár ra; be le néz a ka me rá ba a vad szí -
nek kel ki fes tett tör zsi har cos, ke zé ben
gép pisz tollyal,  arab  nő  csa dor ban,
szo mo rú te kin te tű gé sa, egy csa pat ti -
be ti gye rek. A film vá szon ról vissza néz
ránk a sze mét te le pen élel met ke re ső
kis fiú,  sza lag  mel lett  dol go zó  gyári
mun kás, meg fá radt uta sok a met rón,
tá vol-ke le ti tán cos… Ezek a sze münk -
be né ző, őszin te ér zel me ket tük rö ző te -
kin te tek sza vak nél kül meg szó lí ta nak,
és érez te tik ve lünk, hogy nem kí vül ről
szem lél jük eze ket a tör té né se ket, ha -
nem amit lá tunk, az ró lunk (is) szól.
Meg moz gat ja a lel kün ket ez a film;

gyö nyör köd tet, és rá éb reszt az em be -
ri ség fe le lős sé gé re. Egy szer re ké pes fel -
ka var ni és meg nyug tat ni épp úgy, mint
a ren de ző húsz év vel ez előt ti, nagy si -
ke rű mű ve, a Vi lá gok ar ca – Ba ra ka.
Ha sze ret néd be utaz ni és meg is -

mer ni  a  vi lá got, de még nem gyűlt
össze a pénzed a föld kö rü li uta zás ra,
ak kor  ér de mes  be ül ni  a mo zi ba  és
meg néz ni a Sam sa ra cí mű fil met –
nem fogsz csa lód ni.

g Áron

osztozó

Más fél óra alatt 
a föld kö rül

– Nem ré gi ben Pro fesszor urat az
Eu ró pai Te het ség se gí tő Ta nács
(ECHA) el nö ké vé vá lasz tot ták. Ez
hosszú mun ka fo lya mat nak volt az
ered mé nye. Mi lyen előz mé nyek re épít -
het Ma gyar or szá gon a te het ség gon do -
zás, és ho gyan ala kul nap ja ink ban?
– Ha zánk ban a te het ség gon do zás

sok év szá za dos ha gyo mány ra te kint -
het vissza. Az el ső ma gyar te het ség -
gon do zó in téz ményt több mint ezer
év vel ez előtt ala pí tot ták Pan non hal -
mán.  A  Bu da pest-Fa so ri  Evan gé li -
kus Gim ná zi u mot még kí nai tár gya -
ló part ne re im is em le get ték, hi szen ott
maj da ni No bel-dí ja sok is ta nul tak. A
ha zai te het ség gon do zás „új re ne szán -
sza” pe dig a rend szer vál tás után in dult
el, ami kor ala pít vá nyok és egye sü le -
tek so ra kezd te el ke res ni és tá mo gat -
ni a ki vá ló sá go kat. Mind ez azon ban
sok más or szág ban is meg ta lál ha tó –
mi a sok fé le se gít ség össze han go lá sá -
ban let tünk ki vá ló ak. 
2006-ban ala kult meg a Nem ze ti

Te het ség se gí tő Ta nács, amely ben a
há rom nagy egy ház kez de tek től fog -
va részt vesz. Az evan gé li kus te het -
ség gon do zást a ta nács ban Ra dos né
Len gyel An na or szá gos fel ügye lő-he -
lyet tes  kép vi se li.  A  csak nem  ezer
Te het ség pontmeg szü le té sét, a ha zai
és az eu ró pai uni ós te het ség prog ra -
mok si ke rét is mer ték el Eu ró pá ban
az zal, hogy 2012 őszén meg vá lasz tot -
tak az ECHA el nö ké nek. Ez új le he -
tő sé ge ket te remt ar ra, hogy ta nul junk
má sok tól, és ar ra is, hogy messzebb
vi hes sük a nagy sze rű ha zai te het ség -
gon do zók si ke re i nek hí rét.

– Köz ke le tű mon dás, hogy min den -
ki te het sé ges va la mi ben, bár kü lön -
bö ző mér ték ben. A szor ga lom és az
am bí ció mi lyen sze re pet ját szik a te -
het ség fej lesz tés ben?
– Az  is mert  bib li ai  pél dá zat ban

(Mt 25,14–30) egy ta len tum 49 ki ló -
nyi arany nak fe lel meg. Át vitt ér te -
lem ben a ta len tum mint te het ség is
ne héz te her. Aki te het sé ges nek szü -
le tik, az egy ben óri á si fe le lős sé get is
kap az Úr is ten től, hogy ezt az ado -
mányt má sok örö mé re hasz no sít sa.
Eb ből adó dó an a te het ség jel lem nél -
kül pusz tí tó fegy ver is le het.
Ugyan ak kor a te het ség csak sok-sok

mun ka árán vá lik ígé ret ből a va ló ság -
ban is ki emel ke dő tel je sít ménnyé. A
leg kü lön bö zőbb te rü le te ken leg alább
tíz ezer óra gya kor lás kell ah hoz, hogy
va la mi ben iga zán ki vá ló ak le hes sünk.
Eh hez már nem is csak am bí ció, ha -
nem egy faj ta meg szál lott ság szük sé -
ges. Csík szent mi há lyi Mi hálypszi cho -
ló gus „flow” je len ség nek ne ve zi ezt,
ami kor tel je sen be le fe led ke zünk va -
la mi be. Én a ma gam nyel vé re ezt a
„flow” ál la po tot úgy for dí ta nám, hogy
ilyen kor a Szent lé lek meg lá to gat ja és
be töl ti a te het sé ges em bert – még ak -
kor is, ha ő ma ga eset leg en nek nin -
csen tu da tá ban.

– Ha a te het ség ilyen nagy te her, és
ilyen sok mun ká val le het fej lesz te ni,
ak kor mi ért ér de mes még is dol goz ni
raj ta?
– Az Evan gé li kus Élet ja nu ár 6-i

szá má ban  Ko vács né Tóth Már ta
idéz te Gib rant, a li ba no ni misz ti kust,
aki ezt ír ta: „A mun ka a lát ha tó vá tett
sze re tet.” Ha az em ber ké pes a ben -
ne rej lő leg fon to sabb is te ni aján dé -
kok fel fe de zé sé re, ak kor ezek nek a ki -

bon tá sa öröm mel töl ti el. Ez az öröm
nem csak az egyé ni gya ra po dás örö -
me, ha nem ezen messze túl nő, és a
vi lág  is te ni  lé nye gé vel  va ló  együ vé
tar to zás ér zé sé vé vá lik. Ez az a cél,
ame lyért el ső ként meg éri dol goz ni.
Má sod sor ban pe dig azért, mert a te -
het sé günk kel má sok nak is hasz ná -
lunk, ami szin tén öröm mel tölt het el
ben nün ket. 
Mind ez per sze messze nem csak

a köz na pi ér te lem ben vett te het sé -
gek re  igaz.  Ami kor  a  há zi asszony
megva jazza  a  ke nye ret  reg ge li re  a

csa lád já nak, meg le het azt a ke nye -
ret úgy is ken ni, hogy ben ne rej tőz -
zön min den sze re te te… Így vál toz hat
át  az  egy sze rű moz du lat  „va jas ke -
nyér ke nő te het ség gé”.

– Be szél ge té sünk kor épp a fel ső ok -
ta tá si fel vé te li je lent ke zé si idő szak kö -
ze pén va gyunk. Ha va la ki több te rü -
le ten is jó ké pes sé gű, mi lyen irány ba
in dul jon el a pá lya vá lasz tás nál?
– A több te rü le ten is jó ké pes sé -

gek kel meg ál dott di ák elő ször is mé -
lyed jen el ma gá ban. Ku tas sa vé gig az
em lé ke it, hogy a sok fog la la tos sá ga
köz ben mi kor volt a lel ke leg mé lyé -
ig ha to ló él mé nye, ami kor úgy érez -
te, mint ha egy nagy fe szült sé gű ve ze -
ték ráz ta vol na meg. Ha át élt ilyen él -
ményt, ak kor ne eressze el, mert az
em ber lel ke ilyen mé lyen csak ar ra re -
zo nál, ami re el hi va tott. 
Mind ez azon ban nem elég. Gon -

dol ja át azt is, hogy me lyik te rü le ten
len ne ké pes több em ber nek örö möt
ad ni az zal, ha iga zán jól vég zi majd
a  mun ká ját.  Most,  ami kor  a  föld
las san be le ros kad ab ba, hogy min den
erő for rá sát  fel hab zsol juk,  kü lö nö -
sen fon tos sá vá lik a pá lya vá lasz tás -
nál az, hogy ne a meg ke res he tő pénz
mennyi sé ge  le gyen  a  leg fon to sabb
dön té si szem pont. Mert igaz, hogy
nin csen a meg alá zott sze gény ség nél
szo mo rúbb. De az is igaz, hogy nin -
csen a meg ke se re dett jó lét nél szá nal -
ma sabb.

– Nem csak a fi a ta lok nak, de a szü -
lők nek is nagy fe le lős sé gük van gyer -
me kük te het sé gé nek fel is me ré sé ben.
Eről tet he ti a szü lő, hogy a gyer mek
pél dá ul zon go ráz zon, ha ne ki nincs
ked ve hoz zá?
– Ame ri ká ban nagy port ka vart

né hány éve A tig ris anya har ci him -
nu sza cí mű könyv. Azok ról a szü lők -
ről szól, akik sa ját ne ve lé si ku dar cuk -
ként élik meg, ha a gyer me kük nem

tel je sít  ki vá ló an  az  is ko lá ban.  Sok
eset ben a szü lő a sa ját ki nem bon -
tott te het sé gét sze ret né lát ni a gyer -
me ké ben.  Le het,  hogy  a  pél da be li
gye rek  ki vá ló an  meg ta nul  ugyan
zon go ráz ni, így a szü lő el éri a cél ját,
de ko ránt sem biz tos, hogy ez zel se -
gí tett ne ki. 
Elő ször ma gát az em bert kell meg -

erő sí te ni, az tán a te het ség a fel szín -
re fog buk kan ni. A jó szü lő ezért sok -
fé le „te het ség-elő csa lo ga tó” hely zet -
nek te szi ki a gyer me két, és köz ben
fi gyel, hogy me lyik ben buk kan elő a
tel je sít mény mel lett a mé lyen át élt in -
ten zi tás és öröm. A ma gam nyel vé -
re ezt úgy for dí ta nám, hogy ha a szü -
lő meg ér zi a Szent lé lek je len lé tét a
gyer me ke já té ká ban, ak kor meg ta lál -
ta a te het sé gét is.

– Ma nap ság a te het sé ge ket leg in -
kább a nép sze rű te het ség ku ta tó ver -
se nye ken fel fe de zett sztá rok kal azo -

no sít ják. Mi kü lön böz te ti meg a mű -
zse ni ket a va ló di ak tól?
– A mű zse ni ből a kör nye ze te csi -

nál zse nit. A va ló di zse ni ből a Jó is -
ten. A kü lönb ség a ket tő kö zött is kö -
rül be lül  ennyi.  Ki vé te les  te het ség
né ha azért a te het ség ku ta tó ver se nye -
ken is fel szo kott buk kan ni. Ér de mes
pél dá ul meg néz ni azt a vi de ót a You -
Tu be-on, ame lyen Pa ul Potts mint
ver seny ző Tu ran dot-ári át éne kel. Ezt
ed dig  majd nem  száz nyolc mil li ó an
lát ták,  nem  vé let le nül.  Nem  le het
ugyanis nem úgy néz ni, hogy az em -
ber ne döb ben jen rá, hogy a Szent -
lé lek ott volt ak kor a te rem ben. Per -
sze  so kan  nem  tud ják,  vagy  nem
akar ják fel is mer ni – mint pél dá ul a
zsűri ve ze tő je sem –, de én még re -
mény ke dem, hogy a so ka dik ilyen al -
ka lom után csak-csak rá jön nek, hogy
ez az egész tör té net nem ró luk szól,
ha nem  va la mi  olyas mi  csil lan  fel,
ami nek a fen sé gét az em ber el kép zel -
ni is kép te len.

– Már szó esett a ta len tu mok pél -
dá za tá ról, amely sze rint ké pes sé ge -
in ket Is ten ado má nya ként, fe le lő sen
kell hasz nál nunk. A hit, hogy te het -
sé gün ket Is ten től kap tuk, elő re len -
dí ti a fej lesz té sét? A hit se gít a zse -
nik nek?
– A ren dít he tet len is ten hit a vi lág

– és ben ne te het sé günk – Is ten nel
va ló egy sé gé nek fo lya ma tos át élé se.
Ez a leg na gyobb erő, amely ezen a föl -
dön lé te zik. Ez a hit még ak kor is se -
gít a zse nik nek, ha nem tud nak ró -
la,  sőt  még  ak kor  is,  ha  ta gad ják.
Mert  ez  a  hit  olyan  köl csön ha tás,
amely nek a má sik ol da la az Is ten vég -
te len, meg bo csá tó sze re te te. A te het -
ség, mint aho gyan min den szép ség
eb ben a vi lág ban, en nek a köl csön -
ha tás nak  az  egyik  ki vé te les  meg -
nyil vá nu lá sa.

g Ko vács Bar ba ra

a te het ség óri á si fe le lős ség is
In ter jú Cser mely Pé ter egye te mi ta nár ral

névjegy:
zsóri-ments
orsolya
A kő sze gi evan -
gé li kus  szak kö -
zép is ko la  is ko -
la lel ké sze ként

sze ret nék az ál ar cok mö gé lát ni, ha
en ge dik. Sze ret ném a le he tő sé ge -
ket lát ni, nem csak az ak tu á lis va -
ló ság ot. Sze ret ném, ha a kö rü löt -
tem le vők is a le he tő sé ge i ket ke -
res nék,  és  nem  vesz né nek  el  a
min den na pok ne héz sé gei kö zött.
Sze ret nék a Szent lé lek re nyi tott
len ni  és  ma rad ni,  meg újul ni  és
meg újí ta ni.

b AközépiskolásokszámárajólismertKutDiákprogram alapítójáról
sokmindenelmondható:CsermelyPéter biokémikus,aSemmelweis
Egyetemprofesszoraasejteshálózatokat,astressztésazöregedést
kutatja,számtalanhazaiéskülföldielismeréstkapott.Ámalegjob-
banúgyismerhetjükmeg,haőtmagáthallgatjuk.Aztispontosantud-
jaugyanis,mikéntlehetlekötniazolvasókéshallgatókfigyelmét…

Csermely Péter (középen) A hálózatok bűvöletében című in ter jú kö tetének 2010.
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– Egy üzem lá to ga tás? Hm. Szo kat -
lan gon do lat… – ne vet gél tél fe szé lye -
zet ten.
Érez tem, hogy nem akarsz meg bán -

ta ni, de nem vil la nyo zott fel az öt le tem,
hogy er ről ír jak. Ki csit el is vet ted a
ked vem, az tán még sem ha gyott a kí -
ván csi ság. Né mi töp ren gés után tár -
csáz tam a te le fon szá mot.
– Tes sék, por ta – hang zott a vo nal

túl só fe lé ről. 
Za var tan el ma kog tam, hogy ki va -

gyok, és mit sze ret nék. 
– Az Evan gé li kus Élet től?– kér de -

zett  vissza  a  fur csán  re kedt  hang.
Egész  kü lö nö sen  ej tet te  a  sza va kat,
szin te ért he tet le nül ide gen nek ha tott
a szá já ban az is me rős cím. – Nem is
tud tam, hogy lé te zik ilyen új ság, de jól
hang zik. Ter mé sze te sen. Ál lunk ren -
del ke zé sé re.
Kap csol ta az il le té kest, aki né mi ke -

dé lyes ke dés után már dik tál ta is a meg -
fe le lő idő pon tot meg a cí met.
Hát si ke rült. Meg tud ha tom, mit is

gyárt ez a kü lö nös ne vű új cég el dug -
va jól a pusz ta kö ze pén. Ta lán va la mi
ve szé lyes anya gok kal fog lal koz hat ott,
a vi lág vé gén. Vagy új tech no ló gi ák kal
kí sér le tez nek, me lyek ről ter mé sze te -
sen csu pán ért he tet len nyel ven ad nak
majd fel vi lá go sí tást. Ma gam ban la tol -
gat tam a le he tő sé ge ket. Rád is gon dol -
tam, va jon hogy fo ga dod majd nagy
ön ál ló sá go mat,  de  re mél tem,  hogy
ér de kes re si ke rül a be szá mo lóm, és vé -
gül ne ked is tet sze ni fog.
Más nap iga zi új ság írós öl tö zék ben

in dul tam ne ki a nagy ka land nak. A po -
ros úton óva to san ve zet tem, de még
így is majd ki ráz ta a lel ke met az au tó.
Hogy köz le ked nek ezek? – mor fon dí -
roz tam  el ke se re det ten,  per sze  csak
ma gam ban, mert nem akar tam el ha -
rap ni a nyel ve met a buk ka nók nál. 
Ne he zen ju tot tam elő re, vég te len -

nek tűnt a tá vol ság, és egy re ti tok za -
to sabb nak  az  egész  ka land.  Az tán
ahogy kö ze led tem a meg adott hely hez,
fel tűnt, mi lyen gyak ran zúg el a fe jem
fö lött egy-egy he li kop ter. A szél ró zsa
min den irá nyá ba in dul tak. 
Vég re nagy so ká ra meg pil lan tot tam

a por fel hő kön túl ma gát az üze met is,
ol da lá ban a a ha tal mas rep tér rel. Nem
volt ne héz tá jé ko zód ni. 
A gyár ma ga hosszú, kes keny épü -

let, elöl a fel irat, fe ke te ala pon vér pi -
ros be tűk kel: L. M. Ész tő Gk.Va jon mi -
nek a rö vi dí té se le het? És hogy jön nek
ide az em be rek reg ge len te dol goz ni?
Le par kol tam a gid res-göd rös föld -

út szé lén. Más jár mű vet nem lát tam se
kö zel, se tá vol, csak a he li kop te rek so -
ra koz tak szép rend ben. Rossz ér zés ke -
rí tett ha tal má ba, de vitt a kí ván csi ság,
a ti tok fej tő ösz tön. 
Meg tor náz tat tam  el gém be re dett

tag ja i mat, és össze szed ve a bá tor sá go -
mat a be já rat hoz bal lag tam. Nyu gal -
mat eről tet tem ma gam ra. 
Már  vár tak.  A  fur csán  torz  ar cú

por tás szé les mo sollyal fo ga dott:
– Ön ér ke zett ugye bár az Enyé szet

cí mű lap tól? – kér dez te elő zé ke nyen.
Olyan fur csán ej ti a sza va kat. Meg

kell szok ni. Óva to san he lyes bí tet tem,
ne hogy  meg bánt sam.  Nyil ván  be -
széd hi bás sze gény em ber. Pró bál tam
ko moly és mél tó ság tel jes kép pel be -
mu tat koz ni, és ő mél tá nyol ta igye ke -
ze te met.
– Már tár csá zom is az igaz ga tó urat,

ő fog ja vé gig kí sér ni az üze men.
Meg könnyeb bül tem. Huh, ve le nyil -

ván job ban meg ért jük majd egy mást
– re mény ked tem, de té ved nem kel lett.
Az EvÉ letne vét az igaz ga tó is – de kü -
lö nö sek a vo ná sai! – fur csán ej tet te ki.
Hm, úgy lát szik, itt ilyen nyelv já rást be -
szél nek.
– Örü lök, örü lök, hogy fel kel tet tük

a lap ér dek lő dé sét. Is me rem jól a fő -
szer kesz tőt és tö rek vé se i ket, me lyek -
kel  mun kán kat  se gí tik.  Igen,  igen,

fon tos az együtt mű kö dés – mo soly gott
rám  kí sé rőm,  és  már  te rel ge tett  is
ma ga előtt a hosszú fo lyo són. 
Ma gam ban  cso dál koz tam,  hogy

le ta gad tad ezt a kap cso la tot, de az tán
rá fog tam a fe le dé keny sé ged re. Annyi
min den ki vel ta lál ko zik az em ber, ne -
héz azt a sok em bert meg je gyez ni.
– Nos, úgy ter vez tem, hogy előbb

a mun ka, vagy is az is mer te tő, az tán kö -
vet kez zen a szó ra ko zás – tá jé koz ta tott
ba rát sá gos mo sollyal.
Brr, de hát bor zon ga tó mo so lya van.

Ta lán a büsz ke ség mi att, ame lyet a cég
si ke rei tu da tá ban táp lál ma gá ban.
– Meg néz zük  itt  együtt  az  egyes

mű he lyek mun ká ját, az tán ki csit el be -
szél ge tünk az iro dám ban. Elég ki me -
rült nek lát szik.
Be val lot tam, hogy csak ugyan meg -

gyö tört a zö työ gés a hosszú föld úton.
Ő meg ér tő en bó lo ga tott.
–  Ter mé sze tes,  ter mé sze tes.  De,

ugye, meg ér ti, hogy egy ilyen je len tő -
sé gű  cég  nem  le het  a  vi lág  sze me
előtt. Ide, a pusz ta kö ze pé re csak ke -
ve sek nek  jut  eszük be  el küsz köd ni
ma gu kat, tu laj don kép pen af fé le biz -
ton sá gi  in téz ke dés  is  ez  a  ször nyen
rossz  út.  Kü lön ben  meg  is  le pett,
hogy föl di jár mű vel ér ke zett.
Nem vá la szol tam. Ugyan mi más -

sal jö het tem vol na? In kább meg ér tő -
en bó lo gat tam, mint aki tud ja, mi ről
van szó. 
Ti tok ban  per sze  szé gyen kez tem,

hisz meg le he tő sen tá jé ko zat lan vol tam
az üzem te vé keny sé gét il le tő en. Pe dig
nyo moz tam. Hossza san és el szán tan
ér dek lőd tem, ku tat tam, hogy ta lál jak
va la kit, aki leg alább né mi tám pon tot
tud na ad ni, mi vel is fog lal ko zik ez a vi -
lág vé gi, kü lö nös ne vű vál la lat, de min -
de nütt el uta sí tot tak. Épp ezért szi ma -
tol tam tit kot a do log ban. 
Az  igaz ga tó  könnyed  lép tek kel

ha ladt mel let tem,  és  fo lya ma to san
be szélt.
– Er re, er re. Pil lant sunk hát be le cé -

günk  mun ka cso port ja i nak  éle té be,
aho gyan bi zo nyá ra ter vez te  is. Nos,
mind járt az el ső aj tó az el osz tó rész leg.
In nen jut tat juk el a kész gon do lat csí -
rá kat az em be rek hez. A por tá ról bi zo -
nyá ra lát ta a he li kop te re ket, me lyek -
kel szór juk a föld né pé re a nö ve ked -
ni ké pes el emész tő gon do la to kat. Eb -
ben az iro dá ban pon to san ve ze tik az
ada to kat, hogy hol ki nek mi re fo gé -
kony a lel ke, és mi fé le ár tal mak be fo -
ga dá sá ra ké pes az il le tő az adott idő -
szak ban. Min den in for má ció ide jön
be, in nen irá nyít juk a gyár tást – a tem -
pót az igé nyek hez iga zít va – a kü lön -
bö ző szak osz tá lyo kon. Na gyon hul -
lám zók a vá gyak, ter mé sze te sen év sza -
kon ként is vál ta koz nak a kész sé gek az
em be rek ben,  de  biz ton  ál lít ha tom,
hogy itt pon to san mé rő gé pek se gít -
sé gé vel jól tud juk kö vet ni a gyor san
for du ló ke res let irá nyát.
Za var tan kö hé csel tem. Mi ről be szél

ez itt? Hogy tá jé ko zat lan sá go mat lep -
lez zem, szak ér tő kép pel meg kér tem,
hogy mond jon va la mi lyen pél dát a fent
em lí tett dol gok ra. 
Nem lep le zett elé ge dett ség gel fo -

gad ta  a  ké ré se met.  Lát szott  raj ta,
hogy öröm mel be szél ered mé nye ik ről.
– Ó, na gyon egy sze rű – le gyin tett.

– Iga zán nem pa nasz kod ha tunk, hi -
szen bár mi  jól ki hasz nál ha tó, hogy
úgy mond jam, szin te ne künk dol go -
zik. A nap tár, az idő já rás, a szo ká sok
a le he tő sé gek tár há zát kí nál ják fel a
szá munk ra. De néz zük rész le te i ben
is.  Íme, a kü lön bö ző szak osz tá lyok
iro dá i hoz ér tünk. Itt van mind járt az
el ső aj tó. 
Ki ke re ke dett sze mek kel bá mul tam

a fel irat ra: Ün nep ügyek.
– Nos, nos – bic cen tett ba rát sá go -

san az igaz ga tó. – Lát ja, ked ves ba rá -
tom, itt van rög tön ez az ár tat lan té -

ma, az ün ne pek. A kü lön le ges na pok,
me lyek oly szép le he tő sé ge ket tar to -
gat nak az el emész tő gon do la tok csí -
rá i nak  szár ba  szök ke né sé re.  Mert
ugye mi len ne az ün ne pek sze re pe?
Em lé kez tet ni, meg ál lí ta ni, az élet re irá -
nyí ta ni a fi gyel met. Ez ugye bár rossz
ne künk. A mi cé lunk, hogy az em be -
rek ne áll ja nak meg, ne töl te kez ze nek,
ne gon dol kod ja nak az élet ér tel mén,
ha nem ilyen kor is emésszék ma gu kat
szor gal ma san.  És  mit  te he tünk  mi
ezért? Na, mit?
Té to ván pis log tam rá, ő meg nagy

kedv vel foly tat ta ké rés nél kül is.
–  Hát  el lát juk  őket  min den fé le

hasz nos öt let tel.
Szín pa di as  moz du lat tal  szé les re

tár ta  az  aj tót,  és  vé gig mu ta tott  az
egy más mel lett so ra ko zó író asz ta lok
és kü lö nös kis gé pek so rán. 
– No, lát ja? Az el ső asz tal a dí szí té -

sért fe le lős. Min dent fel kell dí szí te ni!
Szé pen, di va to san, év ről év re új dí szek -
kel, a ta va lyi ak már nem fe lel nek meg.
Vágy ni kell a leg fris sebb di vat sze rin -
ti ek re, és az em be rek nek igye kez ni ük
kell, hogy meg sze rez hes sék őket. Kez -
det nek ez nem is rossz.
Az tán ter mé sze te sen szebb re van

szük ség, mint a szom szé do ké. Itt szü -
let nek a – fe jek ben az tán oly szép re te -
re bé lye se dő – nyug ta lan gon do la tok.
Te rí tés  és  füg gö nyök,  ab lak dí szek,
asz tal dí szek, vi rág dí szek, csi náld ma -
gad öt le tek. A lé nyeg csak az, hogy ez
kény szer le gyen az em ber szá má ra, ne
öröm, ne csen de se dés. És még va la mi:
aki  sze ret  dí szí te ni,  an nak  na gyon
fon tos, hogy a csa lád ja ne ér té kel je a
mun ká ját, aki pe dig utál ez zel fog lal -
koz ni, an nál úgy kell in téz ni, hogy a
hoz zá tar to zók han got ad ja nak  ilyen
irá nyú igé nyük nek, vá gyuk nak.
Bi zony, bi zony, na gyon fi nom ha tár -

vo na lak kö zött kell la ví roz ni, hogy az
egyéb ként  ked ves  kis  dí szek ből  el -
emész tő gon do la tok, ke se rű ség, bá nat
és ma gány  le gyen. Ne héz,  de  há lás
mun ka.
Amott meg a tisz ta sá gért fe lel nek.

Fon tos, hogy aki nek a fe jé ben el ül tet -
tük a tisz ta ság má nia csí rá it, amel lett
le gyen va la ki, aki haj la mos a kör nye -
ze té nek az el ha nya go lá sá ra. Vagy is ez
eset ben is el en ged he tet len ter mé sze -
te sen a csa lád ta gok egy más el len han -
go lá sa, a za var kel tés, a bosszú sá gok
meg ter ve zé se. Mind ez igen ap ró lé kos
mun kát igé nyel tő lünk.
Az tán kö vet kez nek az aján dé kok kal

kap cso la tos ten ni va lók. E te rü le ten –
büsz kén mond ha tom – ko moly fej -
lesz té se ket si ke rült meg va ló sí ta nunk.
Aki aján dé koz, az egy re ke se rűb ben és
kény sze re det teb ben te szi. Az utol só
pil la nat ban,  kap kod va,  meg gon do -
lat la nul. Aki kap, an nak pe dig nem tet -
szik  az  aján dék.  A  leg jobb,  ha  ezt
meg is mond ja az aján dé ko zó nak, le -
he tő leg  meg bánt va  őt  a  kí mé let len
őszin te sé gé vel. 
El mond ha tom, hogy szin te a tö ké -

le tes sé gig  ju tot tunk  az  aján dé ko zás
meg ron tá sát  cél zó,  az  örö mét  el -
emész tő gon do la tok kal. Az em be rek
má ra ret teg nek a ka rá csony tól, a gye -
re kek  gyo mor ron tást  kap nak  a  sok
édes ség től, fo gal muk sincs, mit ki től
kap tak, és el sem tud ják kép zel ni, a
ren ge teg  aján dék  kö zött  mi hez  is
kezd je nek  ma guk kal.  Unat koz nak,
tör nek-zúz nak, meg ke se rí tik a szü lők
éle tét, akik – lát va a sem mi be vett já -
té kok tö me gét – szit ko zód va át koz zák
el a na pot is, me lyen az aján dé ko zást
ki ta lál ták.
Ó, ó, ide si es sen csak! Ez az asz tal

még a ked ven cem – te rel get to vább
lel ke sen. – In nen in dul nak a tu dat lan -
ság gon do lat csí rái. Ma már, tö rek vé -
se ink nek kö szön he tő en, az em be rek
zö me azt sem tud ja, mit ün ne pe lünk
ka rá csony kor,  hús vét kor,  pün kösd -

kor. A szü le tés na pok ról nem a há la jut
eszük be az éle tért, ame lyet kap tak, ha -
nem az öre ge dés. Saj nos a gye re kek
eb ben még nem rom lot tak  el meg -
nyug ta tó mér ték ben, de  igyek szünk
ten ni ezért is. Ná luk a kö ve te lő dzés irá -
nyá ba  va ló  el moz du lás ban  van nak
biz ta tó ta pasz ta la ta ink. Az aján dé ko -
zásasz tal fe lé kell te rel get nünk a fi gyel -
mü ket, ott már ve lük is el bol do gu lunk.
El pi ru lok,  el sá pa dok.  Uram,  Te -

rem tőm, ho va ke ve red tem én? Zúg a
fe jem, re meg nek a lá ba im.
– Ta lán  rosszul  van,  ba rá tom? –

mér vé gig meg le pet ten az igaz ga tó. –
Na gyon rossz szín ben van. Mi tör tént?
Tart sunk egy kis szü ne tet? 
De csak in tek, hogy men jünk to -

vább. 
Vé gig ve zet még a Be szél ge tés fel ira -

tú  iro da  asz ta lai  men tén,  ahol  el -
mond ja, mennyi re jól fel le het hasz nál -
ni plety ká ra, má sok ki be szé lé sé re egy
kis te re fe rét, és ez zel mi lyen jól meg -
mér gez he tők  a  leg szí vé lye sebb nek,
leg ba rá tibb nak in dult kap cso la tok is.
Mek ko ra ha szon, ha si ke rül rá ven ni a
be széd be ele gye dő ket, hogy csak ma -
guk ra fi gyel je nek, és a má si kat meg se
hall ják. Mi lyen fi no man el le het fer dí -
te ni egy hírt ap ró mó do sí tá sok be ik -
ta tá sá val, és el hi tet ni, hogy ez zel a sa -
ját jó hí rük nek ked vez tek.
Meg mu tat ja  a Hit iro dá ját,  ahol

vi dá man zúg nak-búg nak a gé pek, és
ter me lik a „Jól ér tem Is tent!” íze sí té -
sű gon do lat csí rá kat.
– Ez zel egész jól meg le het mér gez -

ni a szá munk ra oly kel le met len imád -
sá go kat – mond ja lel ke sen. – Az em -
be rek szí vé ben meg fo gan a gon do lat,
és at tól kezd ve Is tent af fé le „szí vük vá -
gyát tel je sí te ni kö te les” szer ke zet nek te -
kin tik, az tán ré me sen meg ha rag sza nak
rá, és ki áb rán dul nak, ha ő nem haj lan -
dó en nek meg fe le lő en vi sel ked ni.
Má sik nagy vív má nyuk a „ne kem

van iga zam” tu dat ki dol go zá sa a lel kek -
ben, amely nek se gít sé gé vel meg szű nik
a test vér fel is me ré sé nek ké pes sé ge. Így
az egyéb ként egyet aka ró, egy fe lé tö -
rek vő hí vők re me kül fel hasz nál ha tók
lesz nek egy más el len.
És csak so rol ta, so rol ta. En gem vi -

szont  el ha gyott  az  erőm,  el sö té tült
előt tem a vi lág, és csak az iro dá ban tér -
tem ma gam hoz, ahol már nagy han -
gon dü hön gött az igaz ga tó. Szid ta a
por tást, a biz ton sá gi őrö ket, a mun ka -
tár sa it. Min den ki be hú zott nyak kal, re -
meg ve la pí tott.
– Hát nem lát ták raj ta, hogy iga zi

em ber? Ma guk mar hák! Be en ged nek
ne kem ide egy ilyen fér get, hogy be le -

lás son a leg fél tet tebb tit ka ink ba! Ma -
guk… ma guk… fe le lőt len, fél re si ke re -
dett lel kek! Jaj, men ten meg üt a gu ta!
Na, tes sék, most meg ma gá hoz tért.
Mi ért nem  szól tak? Bar mok! Ki fe lé!
A mun ka tár sak ré mül ten nyo ma -

kod tak az aj tó fe lé, az igaz ga tó meg iz -
ga tot tan meg rá zott.
– Ki ma ga? Hát nem az Enyé szet től

jött? Mit ke res itt egy ál ta lán? 
Én meg a gyen ge ség től di de reg ve el -

ha bog tam, hogy az EvÉ let az evan gé -
li kus egy ház lap ja, és hogy fo gal mam
sem volt, mi fé le cég mű kö dik itt. 
A fő nök taj ték zott dü hé ben, az tán

meg rá zott, és az ar com ba üvöl töt te:
– Hát tud ja, mit? Most sincs fo gal -

ma  ró la, hogy mit  csi ná lunk mi  itt!
Nem ért he tett egy szót se az egész ből,
mert ma ga is csak egy olyan kis el ta -
po san dó fé reg, mint akik nek… 
Hir te len el sá padt, a szá já ra szo rí tot -

ta a te nye rét, az tán a szí vé hez ka pott.
– Meg őrü lök, meg őrü lök! 
A hát tér ből fur csa fin to rú fi gu ra ka -

rolt be le.
– Nyu god jon meg, igaz ga tó úr, az

em be rek nem hisz nek az ör dög ben.
Még az Is ten ben is csak úgy tá vol ról.
Ha ez a ven dé günk el mon da na is va -
la mit, ki ne ve tik. Kép te len ség ne künk
ár ta ni. En ged je el nyu god tan, nincs mi -
ért fel iz gat nia ma gát. Kü lön ben is alá
kel le ne ír nia az újabb szál lít mány pa -
pír ja it. Itt le gyen szí ves. 
Ró lam mint ha meg is fe led kez tek

vol na. Sut tog va, de jól ért he tő en meg -
tár gyal ták, mi fé le új sze lek fúj nak, és
mi lyen  mó don  le het ne  ki hasz nál ni
gyű lö let kel té sé re az ak tu á lis ese mé -
nye ket. Az tán a he lyet tes go nosz kis
fin tor ral egy po hár ital lal kí nált. Té to -
ván fo gad tam el. 
Ők  ró lam  tu do mást  sem  vé ve,

nagy  nyu ga lom mal  és  a  hang juk -
ban  né mi  gúnnyal  tár gyal tak  to -
vább. Vé gül még is csak ki kí sért a fu -
ra fi gu ra a ka pu ig.
– Tud ja, mit? – mért vé gig mély el -

len szenv vel. – Adok ma gá nak egy ta -
ná csot. Leg job ban te szi, ha er ről az
egész ről nem be szél sen ki nek. Úgyis
bo lond nak néz nék. Er re mér get ve het.
Ke zet nyúj tott, és fa kép nél ha gyott.

Össze hú zott szem mel bá mul tam utá -
na so ká ig.
Az tán mint ha el vág ták vol na, sű -

rű sö tét ség zárt kö rül. Az út szé lén
tér tem ma gam hoz. A fe jem zú gott.
Meg a fü lem is. Ta lán el sem hi szed…
Egy  ide ig  csak  áll tam  te he tet le nül.
Mer re to vább? 
A tá vol ban már el in dult az újabb

he li kop ter. Ta lán épp a mi vá ro sunk
fe lé. Messzi ről lát hat tam, ahogy hal -
vány li la csí kok ban ere ge ti ma gá ból az
el emész tő gon do lat csí rá kat.
Csak ne ta lál ja nak jó ta lajt!…
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A bá ze li szék he lyű Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar Sza bad egye temmá jus 6–
11. kö zött El zász ban, a li ebf ra u en ber gi evan gé li kus ta nul má nyi köz pont -
ban tart ja idei aka dé mi ai nap ja it.A kon fe ren cia té má ját – Több nyel vű -
ség – bel ső gaz da go dás – a hely szín, a két nyel vű El zász is kí nál ja.
Je lent-e szel le mi gya ra po dást az egyén nek, ha több nyel ven be szél? Az

aka dé mi ai na pok szer ve zői e kér dés re vá la szol tak az zal, hogy a „több -
nyel vű ség” mel lé a cím ben a „bel ső gaz da go dást” il lesz tet ték. Ugyan ak -
kor ah hoz, hogy a több nyel vű ség ne nyelv tör vé nye ket, til tá so kat, erő sza -
kos nyel vi asszi mi lá ci ót je lent sen, fé le lem men tes gon dol ko dás ra, sza bad
esz me cse ré re és min de nek előtt a má sik (anya nyel ve) irán ti kí ván csi ság -
ra és tisz te let re van szük ség. 
Eb ben a lég kör ben ké szü lünk a sok helyt fáj dal ma san nél kü lö zött ci -

vi li zált dia ló gus ra, amely nél kül nincs élő, mű kö dő de mok rá cia, de ke -
resz tény gyü le ke zet sem. Fon tos nak tart juk a kü lön bö ző né ze te ket val -
lók köz ti pár be szé det, amely re ta lál ko zó in kon al kal mat aka runk ad ni.
Emel lett El zász vi szo nya i nak meg is me ré se, reg ge li áhí ta tok, iro dal mi

és ze nei es ték, film ve tí tés, öku me ni kus is ten tisz te let és stras bour gi ki -
rán du lás gaz da gít ja ta nul má nyi he tün ket, amely re sze re tet tel hív juk ér -
dek lő dő, a ma gyar ság sor sá ért, fel emel ke dé sé ért fe le lős sé get ér ző ba rá -
ta in kat, test vé re in ket.
Ér dek lő dés, je lent ke zés (már ci us 5-ig): Ha rasz ti Dó ra,Ol ta lom Sze re -

tet szol gá lat, H-4400 Nyír egy há za, Kas sa köz 3.; te le fon: +36/42/500-946;
e-mail: ol ta lom@lu the ran.hu.
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Ötvened vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Lk 18,31–43; Ám 5,21–24. Textus: 2Pt 1,3–11. Énekek: 441., 503.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Balicza Iván; Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193. de. 9.;
Sarepta, II., Modori u. 6. de.  3/4  11.  Sztojanovics  András;  Pesthidegkút, II.,
Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; du. 5. (úrv., családi) Fodor Viktor;
Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10. dr. Orosz Gábor Viktor; Óbuda,
III.,DévaiBíróM.tér de. 10. Horváth Ferenc; Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38.
de. 10. Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer,IV.TóthAladárút2–4. de. 9.
Solymár Péter Tamás; Deáktér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de.
11. (úrv.) Holger Manke; du. 6. (asztali beszélgetések, vendég az eberni gyülekezet)
Hol ger Man ke; Fasor,VII.,Városligetifasor17. de. fél 10. (angol nyelvű, úrv.) Scott
Ryll; de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de. fél 11. Románné
Bolba Márta; VIII.,Rákócziút57/a de. 10. (szlovák, kétnyelvű családi) Gulácsiné
Fabulya Hilda; VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de. 9. (úrv.) Románné Bolba Márta;
Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor
Tamás, liturgus: Muntag Lőrinc; Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de. 10. Benkóczy Péter;
Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy
Árpád; du. 6. (vespera) Gáncs Tamás; XI.,Németvölgyiút138. de. 9. Gáncs Tamás;
Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék,
XII.,KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; Angyalföld,XIII.,Kassák
Lajosu.22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv.) Tamásy
Tamás; XIV.Gyarmatu.14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Tamás; Pestújhely,XV.,Templom
tér de. 10. (úrv.) Kovácsné Sterczer Rita; Rákospalota,XV.,Juhosu.28.(kistemplom)
de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de. 10. Börönte
Márta; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de. fél 11. Halász Alexandra; Mátyásföld,
XVI.,Prodámu.24. de. 9. Halász Alexandra; Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de.
9.  Kovács  Áron; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de.  fél  11.  Kovács  Áron;
Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget,XVII.,Gózon
Gy.u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de. 10. dr.
Korányi András; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de.
8. dr. Korányi András; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX.,
Hungáriaút37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10. (családi)
Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,
XXII.,Játéku.16. de. 10. Hokker Zsolt; du. 5. (gyermekistentisztelet) Hokker Zsolt;
Budaörs,Szabadságút75. de. 10. Endreffy Géza; Budakeszi,Főút155.(gyülekezeti
terem) de. fél 10. (családi) dr. Lacknerné Puskás Sára; Pilisvörösvár(ref.templom)
du. 2. Donáth László.
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A tá bort egy ma rok nyi fi a tal ból ver -
bu vá ló dott ön kén tescsa pat szer ve zi.
Bár  év ről  év re  so kan  te szik  fel  a
szer ve zők nek a kér dést: van-e lét jo -
go sult sá ga egy té li tá bor nak, a két ke -
dők nek frap páns vá lasz ad ha tó az zal,
hogy im már ne gye dik éve telt ház zal
si ke rül meg szer vez ni. Eh hez ter mé -
sze te sen el en ged he tet len a gyö nyö -
rű kör nye zet, a té li Bör zsöny szép sé -
ge, il let ve a nagy bör zsö nyi gyü le ke -
zet ál tal fenn tar tott if jú sá gi szál lás,
va la mint az ön kén tes fi a ta lok év ről
év re tö ret len lel ke se dé se. 
A KÖ SZI ön kén te sei meg ta lál ták a

le he tő sé gét an nak, hogy té len-nyá ron
evan gé li kus  és  más  fe le ke ze tek hez
tar to zó ke resz tény gyer me kek és fi a -
ta lok ta lál koz za nak egy más sal – nem
fe le ke zet től füg get le nül, ha nem a kü -
lön bö ző sé gük ben  is  az  össz han got
meg tart va, is ten hit ben, sze re tet ben el -
mé lyül ve. A kö zös ének lé sek, imád -
sá gok, be szél ge té sek al kal má val új ra
és új ra ar ról tud tak bi zony sá got ten -
ni, hogy egy Krisz tus van, aki mind -
nyá ju kat meg hall gat ja.
Eb ben az év ben is so kan vol tak az

újon nan  ér ke zők,  olya nok  is,  akik
még nem jár tak ke resz tény tá bor ban,
de nagy volt a ko ráb bi évek tá bo rai
után vissza té rő gyer me kek ará nya is.
Az  or szág  ti zen öt  te le pü lé sé ről  –
ha zánk min den ré szé ről – ér kez tek
az evan gé li kus, re for má tus, ka to li kus
és bap tis ta fi a ta lok.
A ko ráb bi évek ta pasz ta la ta it fel -

hasz nál va az ön kén te sek öt le tes és vál -

to za tos fog lal ko zá so kat, nap szak sze -
rint vál to zó jel le gű prog ra mo kat szer -
vez tek a hit ta nos gye re kek szá má ra.
A na pok ke re tét a más ke resz tény tá -
bo rok ban, gyü le ke ze tek ben és egy há -
zi is ko lák ban is is mert if jú sá gi ze nés
áhí ta tok ad ták, me lyek az egész hét -
vé ge té má já hoz kap cso ló dó ige hir de -
té sek ben tel je sed tek ki. Míg a dél előt ti
fog lal ko zá so kon a bib lia is me ret és a
ke resz tény  eti ka  kér dé sei  vol tak  a
kö zép pont ban,  ad dig  a
dél utá ni órák ban in kább
a kö zös sé get erő sí tő ve -
tél ke dő ké,  kéz mű ves-
fog lal ko zá so ké és té li tú -
rá ké volt a fő sze rep.
A tá bor szer ve zői kö -

zött van is ko la pszi cho -
ló gus,  lel kész,  ka te ké -
ta,  ke resz tény  egye te -
mis ta, de köz gaz dász és
jo gász fi a tal is, akik egy -
más tu dá sát össze ad va
év ről év re hosszas elő ké -
szü let tel szer ve zik meg a
tá bor prog ram ját, hogy
mi nél job ban épül hes se -
nek  be lő le  a  részt ve vő
gyer me kek. 
A  tá bo ro zók  im már

ha gyo má nyos sá vált kér -
dő íves vissza jel zé sei alap ján bát ran
ki  le het  je len te ni, hogy na gyon  jól
érez ték ma gu kat, sok szép él ménnyel
gaz da god tak, ame lyek kö zött ugyan -
úgy he lyük volt az őszin te, mély bi -
zony ság té te lek nek,  mint  az  ön fe -

ledt szán kó zás nak vagy a mé zes ka -
lács sü tés nek. Az öku me ni kus ima -
hét után né hány nap pal jól esik ar ra
gon dol ni, hogy ezek a fi a ta lok ta lán
a Té li be rek tá bor él mé nye i ből táp -
lál koz va fog ják épí te ni a jö vő ke resz -
tény gyü le ke ze te it. 
A ki lenc fős szer ve ző csa pa tot a tá -

bor ve ze tő je, Pel lio nisz Pet ra is ko la -
pszi cho ló gus fog ta össze, a lel ki ve -
ze tő Ger lai Pál evan gé li kus lel kész, a
ze nei fe le lős pe dig Ke ve há zi D. Sá mu -
el volt, aki ige hir de tő ként is szol gált.
A tá bor prog ram ja i nak szer ve zé sé ben
a KÖ SZI ön kén tes csa pa ta vett részt:
Frenyó Ist ván, Hor váth Már ta, Jagy -
ugya Erik, Ke lé nyi Zsolt, Lő rincz An -
di Lu ca, Ma lik Má tyás és  Ne mes
Ani kó.
A KÖ SZI ön kén te sei már meg is

kezd ték  a  kö vet ke ző,  a  ta va szi  7.
Élet fo nal evan gé li kus  élet ve ze té si
tábor szer ve zé sét: áp ri lis 25–28. kö -

zött 7–12. osz tá lyos fi a ta lo kat vár nak
Pi lis csa bá ra,  a  Bé thel  Evan gé li kus
Misszi ói  Ott hon ba.  Bő veb bet  ha -
ma ro san  a  KÖ SZI  hon lap ján,  a
www.ko szi.net ol da lon le het ol vas ni.
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hall en gem va la ki?
4. Té li be rek tá bor a KÖ SZI szer ve zé sé ben

b ImmárnegyedikalkalommaltartottamegaTéliberek evangélikushit-
építőtábortaKÖSZI,azazaKeresztényÖnkéntesekSzövetségeazIf-
júságért.Közelnegyvenkereszténygyermekésönkéntesfiataltöltött
együttegyhosszúhétvégétjanuár24–27.közöttaNagybörzsönyiEvan-
gélikusEgyházközségReménységházában.Ahitépítőkifejezésnemtúl-
zó:atáborháromnapjátifjúságizenésáhítatok,hitépítőbeszélgeté-
sek,játékosfoglalkozásoktöltikki,amikorközösségbenélhetikmeg
arésztvevők,hogyJézusszemélyébenvan,akimeghallgatjaőket.Ezért
iskaptaazideialkaloma„Hallengemvalaki?”jelmondatot.

Mily szép, mily gyö nyö rű sé ges a test -
vé rek kel együtt len ni! (Zsolt 133 után
sza ba don)
A 19. szá zad má so dik fe lé től Pest

dé li ho mo kos te rü le te in egy re töb ben
vá sá rol tak tel ket. Köz tük volt Jó kai
Mór is, aki nek va la ki vic ce sen meg -
je gyez te: „Mó ricz! Te jó pén zért vet -
tél egy cso mó ho mo kot!” A be te le pü -
lők a szó szo ros ér tel mé ben meg kö -
töt ték ezt a bi zony ta lan ta lajt. 
A  szá zad  vé gé re  a  ka to li ku sok

mel lett már a pro tes táns fe le ke ze tek
is meg je len tek. Er zsé bet fal va evan -
gé li ku sai ele in te a De ák tér hez tar toz -
tak, ké sőbb a szom szé dos Kis pest, il -
let ve Cse pel gyü le ke ze te i vel  lép tek
szö vet ség re. 
1921  nagy  vál to zást  ho zott:  Er -

zsé bet fal va ön ál ló sult. Bár az is ten -
tisz te le te ket is ko la épü le tek ben tar tot -
ták, a kö zös ség egy re erő sö dött, és
már anya köny ve ket ve ze tett. Fal vay
Je nő lel kész gyü le ke zet szer ve ző mun -
ká ja ré vén temp lom is épült 1926-ban
az „élő kö vek” szá má ra. A gyü le ke -
zet tör té ne te és je le ne hir de ti, hogy
a tör té ne lem, a sza ná lá sok, a sze ku -
la ri zá ció ho mok vi ha rai el le né re ma -
rad a kö zös ség. 
Ma rad,  mert  az  evan gé li um  az

alap. Ma rad, mert  tart va ma gát az
egye te mes evan gé li kus for mák hoz,
tud egye di és csa lá di as len ni, ami kor
a li tur gia meg kez dé se előtt al ka lom
nyí lik  vers mon dás ra,  élő  sza vas  és
éne kes  bi zony ság té tel re,  ak tu á lis
öröm hí rek, be szá mo lók meg hall ga -
tá sá ra. Ma rad, mert ma rad idő kö -
szön té sek re, úgy ne ve zett ke resz te lői
is ten tisz te le tek tar tá sá ra, szol gá lat -
fe le lő sök be szá mo ló i ra. Ma rad, mert
örö münk re  fi a tal  csa lá do sok  töl tik
meg al ka lom ról al ka lom ra a gyü le ke -

zet „ple ná ris” ta lál ko zó ját, az is ten -
tisz te le tet, ahon nan a hit val lás után
há rom  gyer mek cso port  hit tan ra
megy, a leg ki seb bek szü lei pe dig az
üveg fal lal le vá lasz tott elő tér ből hall -
gat hat ják az ige hir de tést. 
Jel lem ző a hét köz na pi al kal mak so -

ra: Dor kász ima kö zös ség, te só-te si,
há zi bib lia óra-ima óra, ba ba-ma ma
kör, bib lia óra, fel nőtt hit tan, Jó zsué
fér fi kör, ének kar, ze ne kar, ifi és ifi ca -
fé… Ma rad a kö zös ség a gaz da sá gi vi -
ha rok  el le né re,  és  va sár na pon ként
tíz-ti zen öt haj lék ta lan vesz részt az
is ten tisz te le te in ken, akik kel ön kén -
te se ink szak sze rű en fog lal koz nak. 
Ami „szép és gyö nyö rű sé ges”, hogy

az al ka lom után nem ro ha nunk ha -
za. Hosszú be szél ge té sek, meg úju ló
irat misszió, al kal man ként asz tal kö -
zös ség a foly ta tás. 

Eb ben  a  temp lom ban  pré di kált
hi va ta los püs pök ként utol já ra 1958.
jú ni us 15-én D. Or dass La jos. Az ő
egyik lá to ga tá sa kor ter jedt el az a szo -
kás, hogy a lel kész kéz fo gás sal bú csú -
zik min den ki től  a  leg kö ze leb bi  vi -
szont lá tás re mé nyé ben, mert szép és
gyö nyö rű sé ges a test vé rek kel együtt
len ni!

istentisztelet-közvetítésamagyaRRádióBan

Be mu tat ko zik a Pest -
erzsé be ti Evan gé li kus

Egy ház köz ség

evangélikus
istentisztelet
amagyar
Rádióban
Február  17-én,
böjt  első  va sár -

nap ján 10.04-től is ten tisz teletet
közvetít a Magyar Rádió Kos suth
adó ja Pest er zsé bet ről. Igét hirdet
Győri Já nos Sá mu el lelkész.
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A több fó ru mon és több for má ban is
köz zé tett, 9 kér dést tar tal ma zó kér -
dő ívünk re 236 on-line és 101 pa pír -
ala pú vá lasz ér ke zett. Egy sze rű, el -
dön ten dő kér dé sek is sze re pel tek az
íven, és vol tak olya nok is, ame lyek -
nél több le het sé ges vá lasz kö zül kel -
lett a leg in kább jel lem zőt meg je löl -
ni. Né hány hi á nyos kér dő ív től el te -
kint ve  összes sé gé ben  el mond ha tó,
hogy ér té kes, ér té kel he tő vá la szok ér -
kez tek, sőt egyé ni öt le te ket, vé le mé -
nye ket, meg jegy zé se ket is kap tunk.
Az el ső öt kér dés ben ki fe je zet ten

a  vá sár lói  szo ká sok ra  vol tunk  kí -
ván csi ak, mi vel azon ban e he lyütt a
rész le tes elem zés re nincs le he tő ség,
csak  a  leg jel lem zőbb  vá la szo kat
tesszük köz zé.
A vá lasz adók kö zel 33%-a a ki sebb

bol tot, sar ki zöld sé gest, hen test, il let -
ve  a  ter me lői pi a cot je löl te  meg;
több  mint  fe le  bi zo nyos dol go kat
csak egy he lyen vesz meg, 34%-a pe -
dig  leg in kább jel lem ző en min dig
ugyan ab ba a bolt ba jár.
A vá sár lá si dön tés szem pont ja i nak

te kin te té ben vi szony lag ki egyen lí tett
vá la szok  szü let tek.  A  vá lasz adók
42%-ának az alap ve tő nyers anya gok
ese té ben a leg fon to sabb a jó mi nő ség,
31% igyek szik a jobb mi nő sé get vá -
lasz ta ni, ha több vá lasz tá si le he tő sé -
ge van, 27% vi szont anya gi okok ból
nem te he ti meg, hogy a ter mék árát
fi gyel men kí vül hagy ja.
A ne gye dik kér dés re vá la szol va azt

a két leg fon to sabb szem pon tot kel -
lett meg je löl ni, amelyre vá sár lás kor
leg in kább fi gyel a vá sár ló. A meg je -
lölt  két  leg fon to sabb  szem pont  –
azo nos arány ban (kö zel 30%) – az,
hogy a ter mék le gyen jó mi nő sé gű és
ma gyar. A  fon tos sá gi  sor rend ben
ez után kö vet ke zik, hogy meg bíz ha -
tó for rás ból (is mert elő ál lí tó tól, gaz -
dá tól) szár maz zon, il let ve hogy ol csó
le gyen.  Ki emel het jük,  hogy  sen ki
nem je löl te meg le he tő ség ként a tet -
sze tő sen cso ma golt vá laszt, pe dig ha
be le gon do lunk, ez igen fon tos mar -

ke ting elem szin te bár mi lyen ter mék
ese té ben.
Ar ra a kér dés re, hogy elő re össze -

írt lis tá val men nek-e vá sá rol ni, vagy
in kább a bolt ban vá lo gat nak, a vá -
lasz adók több mint két har ma da azt
a vá laszt je löl te meg, hogy ha bár lis -
tá val megy a bolt ba, oly kor azért
egyéb is be ke rül a ko sár ba. Fe le -
ennyi en csak azt ve szik meg a bolt -
ban, ami re szük sé gük van. A töb bi -
ek csak a bolt ban dön tik el, mit fog -
nak ven ni.
Az el ső öt vá lasz alap ján el mond -

ha tó, hogy a vá lasz adók nagy rész nek
vá sár lá si szo ká sa i ban meg je len nek a
tu da tos vá sár lói ma ga tar tás ele mei,
így a kör nye zet (nem vá sá rol fe les le -
ge sen), a sa ját egész ség (jó mi nő sé gű
ter mék, eset leg bio-) és a tár sa da lom
(ma gyar ter mék, ha zai ter me lő, kis -
ter me lő) irán ti fe le lős ség vál la lás. Meg
kell em lí te nünk, hogy a je len gaz da -
sá gi hely zet ben tel je sen ma gá tól ér -
te tő dő – bár ez a szem pont nyil ván -
va ló an  ko ráb ban  is  fon tos  volt  –,
hogy a vá sár lók  je len tős ré sze nem
tud ja fi gyel men kí vül hagy ni a ter mék
árát. (Sőt a va lós dön té si hely zet ben
va ló szí nű leg  még  ma ga sabb  azok
ará nya, akik az ár alap ján dön te nek,
mint ahá nyan ezt meg je löl ték.)
A kér dő ív má so dik fe lé ben, egy -

sze rű el dön ten dő kér dé sek se gít sé -
gé vel, ki fe je zet ten a Lu ther mar ket
kez de mé nye zés sel kap cso la tos vé le -
mény re,  hoz zá ál lás ra  vol tunk  kí -
ván csi ak.
A vá la szok azt mu tat ják, hogy a

vá lasz adók igen nagy ará nya (94%-a)
a je len le gi vá sár lá si gya kor la ta mel -
lett szí ve sen fo gad na egy új le he tő -
sé get. Eh hez kap cso ló dó an meg kér -
dez tük, hogy ak kor is haj lan dó len -
ne-e vál toz tat ni be vá sár lá si szo ká sa -
in, ha ez bi zo nyos ál do zat ho za tal lal
jár,  vi szont  biz to san  tud ná,  hogy
dön té sé vel  rá szo ru ló  csa lá do kat,
evan gé li kus (kis)ter me lő ket tá mo gat.
Er re a kér dés re az elő ző vel meg egye -
ző arány ban ér kez tek igen vá la szok.

A  vá lasz adók  fe le  egy elő re  úgy
vé li, nem is mer olya no kat, akik kel
össze tud na fog ni, hogy  ez ál tal  is
egy sze rűb ben és ked ve zőb ben jus sa -
nak hoz zá a  ter mé kek hez. Ezért  is
tar ta nánk  fon tos nak  ké sőbb,  hogy
gyü le ke ze ti szin ten is elő ke rül jön a
té ma,  mert  így  ta lán  könnyeb ben
egy más ra ta lál ná nak a kez de mé nye -
zés iránt ér dek lő dők. 
Vé ge ze tül a vá lasz adók igen ma gas

arány ban (92%) a to váb bi ak ban is ér -
te sül ni sze ret né nek a prog ram ala ku -
lá sá ról, vagy is vár ha tó an nagy ré szük
részt is ven ne ké sőbb a prog ram ban.
Na gyon so kan él tek a kér dő ív vé gén
fel kí nált le he tő ség gel, hogy a to váb -
bi tá jé koz ta tás ér de ké ben ad ják meg
sa ját el ér he tő sé gü ket vagy gyü le ke -
ze tü két. Na gyon  fon tos nak  tart juk
ezt az (egy más és az egy ház fe lé va -
ló) nyi tott sá got és bi zal mat, amely –
cél ja ink  sze rint  –  ép pen  az  egyik
alap pil lé re is kell, hogy le gyen a kez -
de mé nye zés nek.
An nak el le né re, hogy az új vá sár lá si

le he tő ség rész le te i ről, konk rét gya kor -
la tá ról még nem ad tunk bő vebb tá jé -
koz ta tást, összes sé gé ben el mond ha -
tó, hogy a kér dő ívek leg na gyobb ré sze
a prog ram hoz va ló po zi tív hoz zá ál lást
tük röz te. Egy részt va ló szí nű leg azok
for dí tot tak időt és ener gi át a kér dő ív
ki töl té sé re, akik – már is mer ve vagy
most meg is mer ve – a kez de mé nye zést
ele ve  jó nak  tar tot ták,  más rész ről
azon ban bi zo nyá ra olya nok is so kan
van nak, akik hez nem ju tott el a kér -
dő ív,  vagy  va la mi lyen  ok nál  fog va
nem küld ték vissza, de ké sőbb szá mí -
ta ni le het rész vé te lük re.
Vé ge ze tül  pe dig  azt  re mél jük,

hogy ha vég re hírt ad ha tunk a prog -
ram  rész le te i ről,  a  gya kor lat ban  is
mű kö dő nek  bi zo nyul  a  kez de mé -
nye zés, és a részt ve vők ma guk is hoz -
zá já rul nak öt le te ik kel a Lu ther mar -
ket si ke ré hez, ak kor ta lán a két ke dők
is vá laszt kap nak kér dé se ik re…
Ad ja Is ten, hogy a mun ka mö gött

ál ló jó szán dék va ló ban erő sít se kö -
zös sé ge in ket! Kö szön jük, hogy kér -
dő ívünk  ki töl té sé vel  és  vissza kül -
dé sé vel hoz zá já rul tak mun kánk hoz!

(A kér dő ív vel kap cso la tos ered -
mé nyek ről rész le te sebb össze fog la ló az
Evan gé li kus.hu ol da lon ér he tő el.)

g JCsCs

Lu ther mar ket 
A pi ac ku ta tás ered mé nyei

b ALuthermarket elnevezésűkezdeményezésháttérmunkájánakegyik
fontosállomásakéntacsoporttagjai2012novemberébenkérdőívet
állítottakössze.Segítségévelelsősorbanagyülekezetitagok,egyhá-
zi(intézmény)vezetőkvásárlásiszokásaitigyekeztekmegismerni,il-
letveazt,mikéntviszonyulnakehhezalehetőséghez.(Akérdőívaz
EvangélikusÉletben ismegjelentkülönmellékletként.)Alábbiírásunk-
bananovember25.ésdecember20.közöttvégzettfelméréseredmé-
nyeitosztjukmegolvasóinkkal.
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Megrendelőlap
EzennelmegrendelemazEvangélikusÉletet

negyed évre: 3575 fo rin tért              fél év re: 7150 fo rin tért              egy év re: 14 300 fo rin tért

Megrendelő neve és címe:

Kézbesítési név és cím:
(ajándék előfizetés esetén)

Afentielőfizetésidíjakbelföldre(illetveRomániaésSzlovákiaterületén)érvényesek!

Kér jük, a szel vényt NYOM TA TOTT NAGY BE TŰK KEL tölt se ki, és küld je vissza az aláb bi cím re:
EvangélikusÉletszerkesztősége,1085Budapest,Üllőiút24.
(A bo rí ték ra szí ves ked jék rá ír ni: „Elő fi ze tés”.)
A szel vényt az 1/486-1195-ös fax szám ra is el küld he ti.

Kér jük, hogy eset le ges kér dé se i vel, az elő fi ze tés sel kap cso la tos prob lé má i val ke res se
szerkesztőségünket az 1/317-1108-as vagy a 20/824-5519-es te le fon szá mon.
Elő fi ze tés sel kap cso la tos e-ma il jét az elofizetes@evelet.hu cím re küld he ti el.

AJÁNDÉKOZZON EVANGÉLIKUS ÉLETET!

üzenetazaRaRátRól

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
ararat@lutheran.hu

evél&levél

ökumenikustalálkozóBarlahidán
Az öku me ni kus ima hét zá rá sá nak nap ján együtt imád ko zó áhí tat ra ke rült
sor a bar la hi dai evan gé li kus temp lom ban. (A za lai dom bok kö zött, Gö csej
szí vé ben, Len ti vá ros kö ze lé ben ta lál ha tó Bar la hi da – egy kor vi rág zó te le -
pü lés – la kos sá ga ma erő sen fo gyó ban van.) Az ese mény re a Ke resz tény Ér -
tel mi sé gi ek Szö vet sé gé nek len ti cso port ja ál tal ren delt kü lön já ra tú au tó busszal
ér kez tek a kör nyék evan gé li kus, re for má tus és ka to li kus hí ve i nek kül döt tei,
hogy együtt imád koz za nak Jé zus kö ve tő i nek egy sé gé ért.
Szin te zsú fo lá sig meg telt a kis evan gé li kus temp lom, ahol Né meth Csa ba

len ti  káp lán  hir det te  Is ten  igé jét  Já nos evan gé li u má nak 17.  fe je ze té ből:
„…tartsd meg őket a te ne ved ben, aki ket né kem ad tál, hogy egyek le gye nek, mint
mi!”Be szé dé ben ki emel te egy más el fo ga dá sá nak fon tos sá gát. A szol gá lat ban
részt vett Tóth And rás no vai plé bá nos, Ho dá nics Pé ter szent györgy völ gyi, Tóth
Győ ző becs völ gyi re for má tus lel kész, va la mint a há zi gaz da, Sza bó Vil mos za -
la eger sze gi evan gé li kus lel kész, aki a kör nyék szór vány gyü le ke ze te it pász to -
rol ja. Fel eme lő ér zés volt a há rom fe le ke zet együtt imád ko zá sa, ének lé se: „Bár
szét sza kad va él az egy ház, Jé zus ban még is egy le het.”
Az is ten tisz te let után sze re tet ven dég ség re ke rült sor, me lyen az evan gé -

li kus há zi gaz dák sü te ménnyel, po gá csá val, me leg te á val, for ralt bor ral kí nál -
ták a ven dé ge ket az egy ko ri evan gé li kus ta ní tói la kás ban. Itt sor ke rül he tett
ba rát ko zás ra, be szél ge tés re, egy más jobb meg is me ré sé re.
Is ten ad jon még sok ilyen sze re tet tel je sen együtt töl tött al kal mat! 

Ba lás End ré né (Lenti)

pályázatmentoriszolgálatra
ésgyakorlógyülekezetistátusra

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) pá lyá za tot hir det a 2013/2014-
es tan év re a gya kor la ti (VI. éves) kép zés sel kap cso la tos men to ri szol gá lat -
ra, il let ve gya kor lógyü le ke ze ti stá tus ra. 
Olyan lel ké szek je lent ke zé sét vár juk, akik sok ol da lú gyü le ke ze ti mun -

kát vé gez nek, és ké szek egy VI. éves hall ga tó (lel kész je lölt) mun ká já nak
irá nyí tá sá ra, lel ké szi szol gá lat ba va ló be ve ze té sé re, va la mint részt vesz -
nek az EHE ál tal szer ve zett men to ri elő ké szí tő kon fe ren ci án.
A meg bí zást ka pott lel ké szek kel és gyü le ke ze tek kel az egye tem együtt mű -

kö dé si meg ál la po dást köt. A men to rok és a gyü le ke ze tek ez ál tal köz vet le -
nül is be kap cso lód nak a gya kor la ti lel kész kép zés mun ká já ba. A gyü le ke ze -
tek től a szol gá la tok biz to sí tá sa mel lett a lel kész je lölt meg fe le lő el he lye zé sét
is kér jük. Gya kor la ta ide jén a lel kész je lölt a men tor ve ze té sé vel vé gez het gyü -
le ke ze ti szol gá la tot. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a gyü le ke ze ti mun ka
rö vid (leg fel jebb 60 so ros) be mu ta tá sát, a pá lyá zó lel kész mo ti vá ci ó ját, va -
la mint an nak köz lé sét, hogy mi lyen mó don tud a gyü le ke zet a hall ga tó ré -
szé re tíz hó na pon át szál lást és ösz tön díj-ki egé szí tést biz to sí ta ni. 
A pá lyá za tok nak feb ru ár 28-áig kell az EHE Rek to ri Hi va ta lá ba (1141

Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.) meg ér kez ni ük. Bő vebb fel vi lá go sí tás sal a
Gya kor la ti In té zet ve ze tő je, Sza bó né Mát rai Ma ri an na (ma ri ann.mat -
rai@lu the ran.hu) tud szol gál ni.

Dr. Sza bó La jos rek tor, tan szék ve ze tő
Sza bó né Mát rai Ma ri an na, a kép zés ko or di ná to ra

ekme-közgyűléséskülmisszióinap
Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let (EK ME) Merd job bá ten ni a vi -
lá got! cím mel ren de zi meg köz gyű lé sét és kül misszi ói nap ját feb ru ár 23-
án, szom ba ton 10 és 16 óra kö zött a Bu da pest-De ák té ri evan gé li kus gyü -
le ke zet nagy ter mé ben (1052 Bu da pest, De ák tér 4.). 
Áhí ta tot tart Sze ve ré nyi Já nos evan gé li kus or szá gos misszi ói lel kész.

Elő adást tart dr. Do bos Ágos ton bé kés szent and rá si re for má tus lel ki pász -
tor Is ten cso dá la tos misszi ói ter ve a ge ne zis től a je le né se kig cím mel. Ke -
nyá ból ha za tér ve be szá mo lót tar t Bá lint né Kis Be á ta és Bá lint Zol tán
az or szág ban vég zett misszi ói szol gá la tuk ról.
Min den ér dek lő dőt sze re tet tel hí vunk és vá runk.

h i r D e t é s

h i r D e t é s

lelkiderűgyakorlatkőbányán
A há zas ság he te al kal má ból lel kide rűgya kor la tot tart a kő bá nyai evan gé li kus temp lom
Ká pol na Szín pa dán Döb ren tey Il di kó és Le ven te Pé ter feb ru ár 15-én 17 óra kor.
Cím: Bu da pest X. ker., Ká pol na köz 2.
Há zas pá ro kat, há za sod ni ké szü lő ket és min den ér dek lő dőt sze re tet tel hí vunk. A prog -

ram mal egy idő ben a gyer me ke ket ját szó ház vár ja.
A feb ru ár 17-én, va sár nap 10 óra kor kez dő dő is ten tisz te le ten je len lé vő há zas pá rok ál -

dás ban ré sze sül nek.

Az el múlt hó nap ban két szer is evan gé li kus
je lölt ha bi li tá ci ós elő adá sá ra in vi tál ta az ér -
dek lő dő ket a Deb re ce ni Re for má tus Hit tu -
do má nyi Egye tem Dok to ri és Ha bi li tá ci ós
Ta ná csa. (A ha bi li tá ci ós el já rás ban a je löl -
tek tu do má nyos tel je sít mé nyét és elő adói
ké pes sé gét vizs gál ják az egye te mek.) 

Dr. Bé res Ta más egye te mi do cens, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Rend -
sze res  Teo ló gi ai  Tan szé ké nek  ve ze tő je
ja nu ár  10-én  tar tot ta  meg  elő adá sát  a

teo ló gia és a tu do má nyok kap cso la tá nak
ak tu á lis kér dé se i ről, ifj. dr. Ha fen scher Ká -
roly, zsi na tunk  lel ké szi  el nö ke,  az  Or -
dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont
igaz ga tó ja pe dig ja nu ár 30-án a li tur gia -
di dak ti kai fel ada tok té má já val állt a hall -
ga tó ság elé.
Az  el já rás  mind ket te jük  ese té ben  si -

ker rel zá rult, így jo go sul tak a dr. ha bil.meg -
je lö lést hasz ná lni a ne vük előtt. 

d EvÉ let-in fó
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Egy há zunk újabb ha bi li tált dok to rai
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evangélikusélet – A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja
E-mail:evelet@lutheran.hu. • EvÉleton-line: www.evangelikuselet.hu. • Hirdetésfelvétel: hirdetes@evelet.hu.
Előfizetés: elofizetes@evelet.hu. • Szerkesztőség: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-1108, 20/824-5519; fax: 1/486-1195.
Szerkesztőségititkár(előfizetési és hirdetési ügyek referense): Balla Mária (maria.balla@lu the ran.hu). 
Főszerkesztő: T. Pin tér Ká roly (ka roly.pin ter@lu the ran.hu). 
Olvasószerkesztő: Dob so nyi Sán dor (san dor.dob so nyi@lu the ran.hu). Korrektor: Fedor Sára (sara.fedor@lutheran.hu). 
Tervezőszerkesztő/EvÉleton-line: Nagy Ben ce (bence.nagy@gmail.com). Tördelőszerkesztő: Károly György Tamás
(evelet@kgyt.hu). Munkatárs:Kinyik Anita (kinyik.anita@lutheran.hu).Rovatvezetők: dr. Ecsedi Zsuzsa – Cantate
(ezsu@lutheran.hu), Ken deh K. Pé ter – Oratio oecume ni ca (pe ter.ken deh@lu the ran.hu), Véghe lyi An tal – A va sár nap igé je
(antal.veg he lyi@lu the ran.hu). Szerkesztőbizottság: Adámi Mária, B. Walkó György, dr. Fabiny Tamás, Horváth-Hegyi
Áron, Kendeh K. Péter, Kiss Miklós, Orosz Gábor Viktor, Prőhle Gergely, Radosné Lengyel Anna, T. Pintér Károly.

KiadjaaLutherKiadó (ki ado@lu the ran.hu), 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478, 1/486-1228, 20/824-5518; 
fax: 1/486-1229. Felelőskiadó: Ken deh K. Pé ter (pe ter.ken deh@lu the ran.hu). Nyomdaielőállítás: Konsilo Kft. (1022 Budapest, 
Tapolcsányi u. 6.). Felelős vezető: Nagy Zoltán. Árusítja a ki adó. Terjeszti a MediaLOG Zrt. Terjesztésiügyekben
reklamáció a MédiaLOG ingyenes telefonszámán: +36-80/106-000 és a Luther Kiadónál. • IN DEX 25 211, ISSN 0133-1302.

Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3575 Ft, fél év re 7150 Ft, egy év re 14 300 Ft, európai országba egy évre 48 100 Ft (172 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 56 320 Ft (201 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel regisztrálni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

VASÁRNAP

5.30/M1
Hajnali gondolatok
Adakozó öröm
6.30/DunaTv
Szentföldi szent helyek üzenete
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Tábor-hegy
8.00/CivilRádió(Budapest)
Lélekhangoló 
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.civilradio.hu)
10.15/M1
A sokszínű vallás
10.30/M1
Evangélikus magazin
11.30/M1
Tessedik Sámuel, 
a szarvasi evangélikus lelkész
21.25/M2
Mozart: Mirandolina
Zenés tv-színház

HÉTFŐ

9.05/Bartókrádió
Hang-fogó
Bach: Wann kommst du,
mein Heil – 
duett a 140. kantátából
9.30/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
10.00/DunaTv
Isten kezében
A házasság hete
13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház félórája
21.25/DunaWorld
Szeretettel Hollywoodból
21.50/DunaTv
Álomkövetők
(magyar dokumentumfilm)
23.00/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.radio17.hu)

KEDD

5.20/M1
Hajnali gondolatok
,,Vannak szent helyek, melyeket
maga az Úristen választ...’’
14.00/Bartókrádió
A hét zeneszerzője: 
Girolamo Frescobaldi
Toccaták
20.00/CorvinusRádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.corvinusradio.hu)
21.05/DunaTv
Hamlet
(amerikai–angol–francia–
olasz–spanyol tévéfilm, 1990)
(130’)
21.30/Kossuthrádió
Rádiószínház
Tersánszky Józsi Jenő: 
Egy biciklifék története

SZERDA

9.05/Bartókrádió
Hang-fogó
Schubert: Várakozás – 
dal Schiller versére
12.05/Bartókrádió
A RedHerring együttes
13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház 
félórája
14.00/Kossuthrádió
Arcvonások
A Várnagy Andrea 
és Farkas Zsolt 
zongoraművész házaspár
21.00/DunaTv
Esküvői keringő
(német tévéfilm, 2008)
23.05/RTLKlub
Góóól!
(amerikai–angol film, 2005)
(108’)

CSÜTÖRTÖK

8.35/DunaTv
Lyukasóra (irodalmi műsor)
13.40/RTLKlub
Éjjel-nappal Budapest
(magyar filmsorozat)
15.20/DunaTv
Mikor sötétedni kezd
(magyar dokumentumfilm)
21.05/DunaTv
Indul a bakterház
(magyar tévéfilm, 1979)
22.00/DunaTv
Az aranyműves boltja
A Kecskeméti Katona József
Színház előadása felvételről
22.40/M1
Nemzeti nagyvizit
23.30/DunaTv
MüpArt Classic
Mozart: Figaro házassága
23.30/Bartókrádió
Ars nova
Farkas Ferenc: 
Missa secunda

PÉNTEK

10.30/DunaTv
Balatoni utazás
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Ahol a gyógyvizek fakadnak
11.25/AgnusRádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.agnusradio.ro)
11.30/Kossuthrádió
Vendég a háznál
Gyerekekről felnőtteknek
14.00/Bartókrádió
A hét zeneszerzője: 
Girolamo Frescobaldi
Hírnév és hatás
19.30/DunaWorld
Talentum
Garas Dezső
21.25/DunaWorld
2012 hangjai
(magyar dokumentumfilm)

SZOMBAT

6.45/DunaTv
A házasság hete
Ami igaz, az igaz?
8.00/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.radio17.hu, ismétlés:
23.00)
19.30/Kossuthrádió
Micimackó
A. A. Milne meseregénye
folytatásokban
20.00/PaxTv
A Baptista központi énekkar
hangversenye
22.15/M1
Emlékezz rám
(amerikai filmdráma, 2010) (108’)
23.50/DunaTv
MüpArt
Both Miklós: Radnóti

VASÁRNAP

8.30/RégióRádió1485–
AM1485kHz
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30/MezzoTv
Bach: Magnificat
10.04/Kossuthrádió
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Pesterzsébetről
10.55/M1
Evangélikus ifjúsági műsor
15.05/Bartókrádió
Beszélgetések 
az egyházzenéről
Az orgona 
az európai kultúrtörténetben
20.50/DunaTv
Mephisto
(magyar játékfilm, 1981) (139’)
21.40/DunaWorld
On the Spot
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)

VaSÁrnaPTÓL VaSÁrnaPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból február 10-étől február 17-éig

vasárnap(február10.)
Ha nem jön ve lünk a te or cád, ak kor ne is vi gyél to vább ben nün ket! 2Móz 33,15
(Ap Csel 16,10; Mk 8,31–38; 1Kor 13,1–13; Zsolt 15) Nem le het na gyobb meg -
úju lá sa az em ber éle té nek, mint ami kor rá éb red: Is ten nél kül egy lé pést sem
sza bad to vább ten nie. Min dig csak ve le ez után, az ő ve ze té sé vel. Ezt a ve -
ze tést Is ten fel is kí nál ja. Iz rá el né pe a pusz tá ban két kéz zel ka pott a le he -
tő ség után: a te or cád vi lá gos sá gá ban aka runk jár ni. Bol dog az az em ber és
bol dog az a nép, ame lyik így dönt.

Hétfő(február11.)
Hű sé ges az Úr, aki meg erő sít ti te ket, és meg őriz a go nosz tól. 2Thessz 3,3 (Zsolt
22,20; Lk 13,31–35; Lk 9,18–27) A go nosz je len lé te ta gad ha tat lan a vi lág ban.
Ak kor is, ha rej tőz kö dik, ál cáz za ma gát. Jé zus óva int, ne le gyünk pré dái a
go nosz nak. Ne le gyünk se ál do za tai, se szol gái a bűn nek. Ezért te szi na pi imád -
sá gunk ká: sza ba díts meg a go nosz tól! Ez zel at tól is óv, hogy ne ré mül jünk
meg az ör dög ha tal ma lát tán. Is ten aka ra ta, hogy a go nosz na pon ként meg -
szé gye nül jön és le győ zet tes sék. Ez Pál meg győ ző dé se is: a hű sé ges Úr ma -
ga erő sí ti meg, ma ga őr zi meg gyü le ke ze tét.

kedd(február12.)
Én, az Úr va gyok a te Is te ned, ar ra ta ní ta lak, ami ja vad ra vá lik, azon az úton
ve zet lek, ame lyen jár nod kell. Ézs 48,17 (Mt 23,10; Lk 5,33–39; Lk 9,28–36)
Mi lyen sok szor hal lot tam ezt gye rek ko rom ban a szü le im től: hidd el, a ja va -
dat akar juk. Én azon ban csak azt érez tem, hogy til ta nak, kor lá toz nak, meg -
aka dá lyoz nak… Ne he zen lát tam be, hogy csak ugyan jót akar nak ne kem. Ez -
zel tu laj don kép pen két ség be von tam sze re te tü ket. Mennyi re fáj ha tott ez ne -
kik. Azt gon do lom, így va gyunk mi az Is ten nel is.

szerda(február13.)
Jé zus mond ja: „Higgyé tek, hogy mind azt, ami ért imád koz tok, és amit kér tek,
meg kap já tok, és meg is ada tik nek tek.”Mk 11,24 (1Sám 1,27b; Mt 6,16–21; Lk
9,37–45) En nél töb bet nem ígér het Jé zus az övé i nek: meg kap já tok, amit kér -
tek. De ke ve seb bet sem vár hat tő lünk, mint amit ki ol vas ha tunk a sza va i ból:
ne ké tel ked je tek imá i tok sor sá ban. Pe dig mi foly ton ezt tesszük. Le gyen hát
a leg el ső imád sá gunk az ősi re for má to ri ének: „Nyug has sék meg mi lel künk
igaz hit tel te ben ned, / Szí vünk ne ké tel ked jék töb bé már fe lő led.”

Csütörtök(február14.)
Gyá szu kat öröm re for dí tom. Jer 31,13b (2Kor 4,17; Zak 7,2–13; Lk 9,46–50)
A pró fé ta ar ról be szél, hogy Is ten vé get vet majd a zsi dók fog sá gá nak. Ak -
kor sen ki sem hitt ne ki, és még is min den ben iga za lett. Ez a ké tel ke dés jel -
lem ző re ánk is. Csak a je len a va ló ság szá munk ra. Azt hisszük csak, amit most
ép pen lá tunk. Pe dig a jö vő is a mi énk. Is ten azt akar ja, hogy higgyünk a ne -
künk el ké szí tett jö vő ben. Ezért küld te el Jé zust, és kül di hoz zánk mai pró -
fé tá it, az ige hir de tő ket. Az a dol gunk, hogy vár juk bé ké ben Is ten ígé re te i -
nek be tel je sü lé sét – egé szen az üd vös sé gig.

péntek(február15.)
Jé zus ezt kér dez te a ta nít vá nyok tól: „Ami kor el küld te lek ti te ket er szény, ta -
risz nya és sa ru nél kül, volt-e hi á nyo tok va la mi ben?” „Sem mi ben” – vá la szol -
ták. Lk 22,35 (Ézs 55,12a; Jn 8,21–30; Lk 9,51–56) Jé zus ma is meg en ged he ti
ta nít vá nya i nak, hogy min den lát ha tó tá masz, el ér he tő biz ton ság nél kül vé -
gez zék kül de té sü ket, és meg ad ja, hogy még se szen ved je nek hi ányt sem mi -
ben. 1948-ban, a for du lat évé ben, a kom mu nis ta ha ta lom át vé tel kor so kan
kezd tük így el pa pi szol gá la tun kat. És át él het tük azt, amit a ta nít vá nyok: min -
dent meg kap tunk, ami re szük sé günk volt. Imád koz zunk azo kért, akik nek vál -
lal ni uk kell a már tí rom sá got. Mert ez is le het a ta nít vány sor sa.

szombat(február16.)
És ti te ket is, akik ha lot tak vol ta tok vét ke i tek ben…, Krisz tus sal együtt élet re kel -
tett meg bo csát va ne künk min den vét kün ket.Kol 2,13 (Zsolt 25,18; Dán 5,1–7.17–
30; Lk 9,57–62) Gyer me ke im ami kor ki csik vol tak, és rossz fát tet tek a tűz re,
ke rül ték a te kin te te met, za vart és nyo mott volt a han gu la tuk. Bán tot ta őket a
lel ki is me ret. De ami kor ma gam hoz ölel tem és meg csó kol tam őket, egy szer re
fel de rült a te kin te tük, és el áradt raj tuk az öröm. Szin te meg éled tek. Pe dig ez csak
em be ri ki en gesz te lő dés volt. Ha Is ten bo csát meg – az ma ga a fel tá ma dás.

g Pin tér Ká roly (id.)
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50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk (harangjátékokat is) a ha ran gok kal
kap cso la tos bár mely mun ká hoz.

harangontes.hu–harangontode.hu

Le vél cím: 2162 Őr bottyán, rá kó czi u. 121.
Mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
e-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu.

taizé-imaésénekegyüttlét
A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Bu da pest,
Hő sök te re 10–11.) min den hó nap má so dik kedd jén, leg kö ze lebb feb ruár
12-én 19 órá tól Ta izé-ima és ének együtt lét. Min den al ka lom mal van ige -
hir de tés is. In for má ció: http://gyer tya feny.lu the ran.hu.

ünnepilelkésziktatóistentisztelet
„Azt pe dig tud juk, hogy akik Is tent sze re tik, azok nak min den ja vuk ra szol -
gál, azok nak, aki ket el ha tá ro zá sa sze rint el hí vott.” (Róm 8,28)
A Bu da hegy vi dé ki Evan gé li kus Egy ház köz ség (1123 Bu da pest, Kék Go -

lyó u. 17.) sok sze re tet tel hív ja és vár ja a feb ru ár 17-én, va sár nap 15 óra -
kor kez dő dő ün ne pi is ten tisz te let re és az azt kö ve tő fo ga dás ra. Ezen az
al kal mon ik tat ja be szol gá la tá ba a gyü le ke zet újon nan meg vá lasz tott lel -
ké szét, Kecz kó Szil vi át és szol gál ige hir de tés sel Ben ce Im re, a Bu dai Evan -
gé li kus Egy ház me gye es pe re se. Igei kö szön tést mond dr. Fa bi ny Ta más,
az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke.

A Bu da hegy vi dé ki Evan gé li kus Egy ház köz ség 
el nök sé ge és pres bi té ri u ma 

h i r D e t é s

Hálaadásveszprémben
A Veszp ré mi Evan gé li kus Egy ház -
köz ség  is ten tisz te let  ke re té ben
em lé ke zik meg a ti zen há rom éve
új já ala kult egy ház ke rü let ről feb -
ru ár 24-én, va sár nap 16 óra kor. Az
ige hir de tés szol gá la tát Sze me rei
Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy -
ház ke rü let püs pö ke vég zi.
Sze re tet tel hív juk min den test -

vé rün ket az ün nep re.
A gyü le ke zet ve ze tő sé ge

evangélikusmagazinmezőberényből
Feb ru ár 10-én, va sár nap az M1-en 10.30-kor kez dő dő Evan gé li kus ma ga -
zin ban be mu tat juk a me ző be ré nyi né met nem ze ti sé gi evan gé li kus óvo -
dát, a szep tem ber ben in dult gim ná zi u mot és az idő sek nap kö zi ott ho nát,
va la mint el lá to ga tunk egy kick-box-edzés re is. Szer kesz tő: Nagy Lász ló.

tessediksámuelemlékezeteamagyartelevízióban
Tes se dik Sá mu el, a szar va si evan gé li kus lel kész cím mel feb ru ár 10-én, va -
sár nap az M1-en 11.30-kor hu szon hat per ces mű sort lát ha tunk, mely ben
a je les lel kész ön élet írá sá ból Papp Zol tán szín mű vész ad elő rész le te ket.
Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ren de ző: Ne mes Takách Ág nes.

h i r D e t é s


