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Az Útmutató 2011. évi novemberi igéje:
„Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra.” (Náh 1,7)

Adventus Dei – Az Úr érkezése
Mikor elhagytak, / Mikor a lelkem roskadozva vittem, /
Csöndesen és váratlanul / Átölelt az Isten. (Ady Endre)
Érkezik az Úr! A költő Isten-élménye egy nagyon
valóságos és mély, több évezredes élettapasztalatok
sorozatába ágyazódik bele.
„Ne félj Abrám! Én vagyok a pajzsod, jutalmad
igen bőséges.” – Így szólítja meg az Úr Ábrahámot, aki
otthagyja addig élt életét, a biztosat, az hogy az Úr
szavára induljon a bizonytalan
felé. Reménységét csak Isten
szavába vethette, és nekivág az
ismeretlennek, remél ott, ahol
emberileg nincs remény.
„Megparancsoltam neked,
hogy légy erős és bátor. Ne félj,
és ne rettegj, mert veled van
Istened, az Úr, mindenütt,
amerre csak jársz.” – Józsué ott
áll az ígéret földjének határán.
Mögötte a puszta, a 40 évi
vándorlás minden gyötrelmével
és megpróbáltatásokban való
tisztulásával. Előtte a fallal és
katonákkal védett Jerikó, a nagy
és erős város, és még a
Jordánon is át kell kelnie az
asszonyokkal,
gyermekekkel
együtt. Nagy a felelősség,
kilátástalan a helyzet, nincsen
emberi megoldás.
„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert
én vagyok Istened.” – A fogságba került nép kétségek
közt vergődik. Hogyan történhetik meg mindez? Ha
Isten hatalmas, akkor hogyan engedheti, hogy
uralkodjon a gonosz, hogy elvesszen a nép? Hát nem
Isten ő? Vagy elvetette népét? És Ézsaiás próféta
könyvében ismételten megszólalnak a bátorító,
vígasztaló igék. Szabadításról beszélnek rabság idején,
bizonyosságról a kétségek között, értékről és
szeretetről biztosítanak az elvettetéstől való
félelemben.
„Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te
könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és
Jánosnak fogod őt nevezni.” – Zakariás megnémul,
mert nem hiszi, hogy megszólítottá válik és az Úr rajta
keresztül is készíti útját. Amikor aztán megszületik fia,

Keresztelő János, hálatelt szívvel zeng ujjongó éneket
és vall az Úr érkezésének valóságáról.
„Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél!
Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit Jézusnak
nevezz el.” – Mária elfogadja, hogy az Úr terve életén
keresztül megvalósuljon. Nem készít számadást a
következményekről, nem alkudozik, nem kéri számon
sorsához való jogát. Magasztalja az Urat irgalmáért és
kegyelméért.
Ujjong,
hisz
felismeri,
hogy
Istennél
megalázottként felmagasztaltatásban,
szűkölködőként
megelégítésben lehet része.
„Amikor megláttam, lába elé
estem, mint egy halott, ő rám
tette jobbját, és így szólt: Ne félj,
én vagyok az első és az utolsó,
és az élő: halott voltam, de íme,
élek örökkön-örökké, és nálam
vannak a halál és a pokol
kulcsai.”
–
A
Lélekben
elragadtatott János a halálon
győzedelmeskedő
Emberfiát
látja. Élete lényege, kezdete és
célja Krisztusban teljesedhet be.
Életre van elhívva.
„Ne félj!” – Mélységekben,
reménytelen helyzetekben, a
kilátástalanság,
tévelygés,
erőtlenség és hitetlenség idején éppúgy mint a
megbékélés és bizonyosság pillanataiban egyaránt
érkezik az Úr. Nincs okom a félelemre, mert csendesen
és váratlanul vagy épp harsonával és mennydörgéssel
megszólít, bűnbocsánatra, megtérésre hív, hozza a
várva-várt szabadítást.
Az Úr érkezésének felismerése nem magától
értődő. A Szentlélektől áldott állapot ez, amikor a
félelem megszűnik, bizalom és szeretet lép a helyébe.
Ezzel a más látással, a hozzánk érkező, minket
megszólító Úr napról-napra való felismerésével, előtte
való alázatos leborulásunkkal lehet igazi ádventünk.
És megvakultak / Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom, /
De őt, a fényest, nagyszerűt, / Mindörökre látom. (Ady
Endre)
Dr. Solymár Mónika
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GYÜLEKEZETI ALKALMAK ÉS HÍREK
Istentiszteletek
 Bécs, Auferstehungskirche - 1070 Wien, Lindengasse 44/a. kápolna
2011. december 04.

11.00 óra

Istentisztelet úrvacsoraosztással

2012. február 05.

11.00 óra

Istentisztelet

 Graz, Heilandskirche - 8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.
2011. december 18.

16.00 óra

Istentisztelet úrvacsoraosztással

2011. február 05.

16.00 óra

Istentisztelet

Istentiszteleteinket közös beszélgetés és szeretetvendégség követi.
Szeretettel hívjuk istentiszteleti közösségünkbe!
A lelkészi hivatal telefonszáma (csak mobiltelefonon elérhető):  +43/650 58 777 12
E-mail címünk:  evang-ungarisch@aon.at, Home page: www.evang-ungarisch.at

Ádventi gyülekezeti találkozó és presbiterek beiktatása Bécsben – 2011.12.04.
Hagyományos ádventi gyülekezeti találkozónkra
hívunk mindenkit 2011. december 04.-én, vasárnap.
Az istentisztelet 11.00 órakor kezdődik a kápolnában,
amelyen a megválasztott presbitérium beiktatására is
sor kerül. Ezt követően a Lindengassei gyülekezeti
teremben közös ebéden veszünk részt.
Köszönjük az Andorka családnak, hogy a gulyás
elkészítését magukra vállalták. Kérjük, süteményekkel
járuljanak hozzá a szeretetvendégséghez! Szeretettel
hívjuk ádventi találkozónkra!

Ökumenikus istentiszteletek Bécsben és Grazban


Bécs, 1070 Lindengasse 44/a – 2012. január 22. (vasárnap) 16.00 óra



Szeretettel hívjuk minden Jézus Krisztusban hívő
keresztény testvérünket 2012-ben is a szokásos januári
ökumenikus istentiszteletre. Ebben az esztendőben az
evangélikus gyülekezet ad otthont ennek az alkalomnak,
igehirdető Dr. Káposztássy Béla atya, Szob plébánosa, az
Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora. Az alkalmon
énekel a Liszt Ferenc kórus. Az istentiszteletet agapé
követi, ehhez süteménnyel való hozzájárulását kérjük és
szívesen fogadjuk.
Graz, Kalvarienbergi templom,
Kalvarienbergstraße 155.
2012. január 15. (vasárnap) 16.00 óra
A 2012-es esztendőben is szeretettel hív a Grazi
Magyar Katolikus Közösség és az Ausztria Magyar
Evangélikus Gyülekezet az ökumenikus istentisztelet megünneplésére. A házigazda ebben az esztendőben
a katolikus közösség, az igehirdetés szolgálatát Dr. Solymár Mónika evangélikus lelkész, az istentiszteleti
liturgiát Mag. Molnár Ottó prelátus végzi. Az istentiszteletet szeretetvendégség követi. Helyszín: GrazKalvarienbergi katolikus templom - Kalvarienbergstraße 155, 8020 Graz. Időpontja: 2012. január 15.
(vasárnap) 16.00 óra.
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Életképek az orgona mellől
Sárközi Erika a bécsi, Szeitl Zita a grazi istentiszteleteinken orgonál. Mindketten ebben az esztendőben végeztek a
Bécsi ill. a Grazi Zeneművészeti Egyetemen, és szerezték meg a bakkalaureátusi fokozatot. Sok szeretettel
gratulálunk Erikának és Zitának! Köszönjük az istentiszteleteken való aktív közreműködést és a gyülekezet
életében való részvételt. Kérdéseinkre adott válaszaikkal mutatjuk be őket. Életükre, további tanulmányaikra és
munkájukra továbbra is Isten áldását kívánjuk!
Mi a végzettség, amelyet most megszereztél, és melyik
intézményben?
Evangélikus egyházzenész (bakkalaureátus fokozat), a
bécsi Zenei Egyetemen.
Hogy kerültél kapcsolatba a zongorával / orgonával, és
hogyan dőlt el benned, hogy ezzel szeretnél
foglalkozni?
Gyermekkorom óta szeretem a zenét. 13-14 évesen már
világossá vált számomra, hogy ez az utat szeretném
járni.
Mit jelent számodra a zene, és milyen zenét hallgatsz
szívesen szabadidődben? Van-e kedvenc zeneszerző,
akinek darabjai közel állnak hozzád?
Őszintén szólva ezen még sosem gondolkoztam, hogy
mit is jelent számomra, oly' nagyon az életem részévé
vállt. A legszívesebben Johann Sebastian Bach műveit
hallgatom, bennük érzem egyedül Isten jelenlétét,
legyen az szóló hangszerre, zenekarra, vagy más
előadói apparátusra írt mű. Természetesen más, főként
barokk mesterek kompozíciói felé is érdeklődve
fordulok, tanulmányozom, próbálom megérteni azokat.

Van-e hatása a hitvallásosságnak a zenei pályádra,
milyen hatása van a hitnek életedre?
Igen, van, hisz' ezért lettem egyházzenész. A kérdés
második felére - úgy érzem -, majd évek múlva tudok
igaz választ adni.
Hogyan tovább? Milyen jövőbeli tervek állnak most
előtted?
Szeretném tudásomat tovább fejleszteni, és a már
meglévőt "kamatoztatni": aktív zenéléssel, tanítással.
Hogyan kerültél kapcsoaltba a gyülekezetünkkel és
hogyan éled meg közösségünket? Mit jelent számodra?
Vérteskethelyen találkoztam először a bécsi
Gyülekezettel, egy evangélikus ünnepségen; Császáron
nőttem fel, ami csupán pár km-re van Vérteskethelytől.
Örömmel látom el feladataimat a közösségben; és
pozitívan látom a gyülekezet fejlődését, gyarapodását.
Sárközi Erika

Eddigi életed állomásai, amit magadról szívesen
elmondasz.
A budapesti Református Kántorképző
Nyári
Tanfolyama, ahol diák voltam, illetve a szlovákiai
Református Keresztyény Egyház Nyári Kántorképzője,
ahol több éven át tanítottam.
Mit jelent számodra keresztyénséged?
Istenhez való tartozást.
Hogyan kerültél kapcsolatba a hittel?
Vallásos családban nőttem fel, a hittanóra,
szombatonként
gyermek
Bibliaóra,
és
a
vasárnaponkénti Istentisztelet látogatása fontos
időpontok voltak számomra.

Sárközi Erika
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2010 októberében fejeztem be az orgona „Bachelor”
koncertszakos tanulmányaimat a grazi „Universität für
Musik und darstellende Kunst” intézetében. 2011
júniusában zongoratanári-, októberében orgonatanári
képesítést kaptam.
Zongorázni hat éves koromban kezdtem el az akkori
„Érdi Városi Zeneiskolában” majd 13 éves koromtól az
érdi evangélikus gyülekezetben tanultam orgonálni.
Tanáraim zene iránti lelkesedése már
kisgyermekként megragadott. Az ő
munkájuk példaként állt, és áll mind a
mai napig előttem. Célomnak érzem, és pályám választásakor éreztem - a
zene szeretetét a tanításon keresztül a
kisgyermekeknek
továbbadni,
az
istentisztelet
liturgiáját
orgonajátékommal szolgálni.

Másokért Együtt
A hit számomra a krisztusi szeretet forrása, ami
védelmet, segítséget, fogódzópontot jelent a
mindennapokban
is.
Evangélikusként
gyakran
használjuk az „erős vár” képet, ami számomra a
legjobban adja vissza Isten állandóságát, szilárdságát,
szeretetét; amivel minket Ő kísér. Sok erőt ad a
reggelenkénti bibliaolvasás, ami mindig rádöbbent
arra, hogy milyen erővel bírnak a Szentírás mondatai.
Orgonista munkámhoz hozzátartoznak a gyülekezeti
énekek mély ismerete is, amelyek
imádságként erősítik a hitemet.
Szeretném a „Master- Studiomot” jó
eredménnyel befejezni, utána - ha
lehetőség adódik - az egyetemünkön
nemrég
indult
posztgraduális
„modern zene” szakra felvételizni.
Jövőbeli terveim közé tartozik az is,
hogy minél több zeneiskolással
szerettessem meg a komolyzenét és
a
zongorázást/orgonálást
és
természetesen az istentiszteleten
való orgonálást is szeretném
folytatni.

A zene számomra a munkámat, a
hivatásomat
jelenti,
de
egyben
kikapcsolódást is ad. A zene szépsége
mindig
gyönyörködtet.
A
napi
rendszeres, több órás zongora-orgona
gyakorlás
mellett
szabadidőmben
szívesen hallgatok „nem billentyűs”
Gyülekezetünkről először a grazi
komolyzenét. Egy kedvenc zeneszerzőt
magyar újságban olvastam, így
nehéz lenne említenem, a ’sok
Szeitl Zita
értesültem
az
istentisztelet
kedvenc’ közül; talán Johann Sebastian
időpontjáról.
Bach-ot emelném ki, illetve a modern orgonista
Számomra sokat jelent, hogy az istentiszteleten az
zeneszerzőket, mint Petr Eben vagy Jean Guillou.
anyanyelvemen énekelhetek és így hallgathatom az
igehirdetést. Közösségünkön végigtekintve, az
Életem első állomása Érd volt, ahol három húgommal
istentiszteletet előkészítő dolgos kezek láttán, Isten
együtt nevelkedtem és itt kezdtem a zenetanulást is.
szeretetét látom megjelenni. Örömmel tölt el, hogy
Második állomásként Budapestet említeném, ahol
kicsiny
közösségünkben
mindenkinek
saját
zeneművészeti középiskolásként tanultam. Ezekben az
adottságaihoz mérten megvan a maga szerepe: van, aki
éveimben kezdtem komolyan kántorkodni. Kezdetben
virágot hoz, aki az úrvacsorát készíti elő, süteményt
az érdi gyülekezeti énekkarunkat kísértem orgonán,
süt, igét olvas.
majd a budapesti budahegyvidéki gyülekezet
Ezeken a munkákon keresztül mindenki hozzájárul
segédkántoraként, az akkori szórványgyülekezetében
az istentisztelet létrejöttéhez, ahhoz a bizonyos nagy
Budakeszin orgonáltam.
közös ügyhöz, ami Krisztusra mutat. Gyülekezetünk
A budahegyvidéki gyülekezethez kapcsolódik a
tagjai - azonos anyanyelvünk ellenére - nagyon
konfirmációm is. Az érettségim után közvetlenül, mint
különböző helyekről, országokból érkeztek Grazba.
felnőtt konfirmandus vehettem először úrvacsorát.
Mégis egy közösséget alkotnak, mert Istenre nézve
Ezekben az éveimben szereztem kántori oklevelet is a
gyűlnek össze. A mi grazi gyülekezetünkre talán
Fóti Evangélikus Kántorképző Intézetben, ahol később
különösen is illik Pál Apostol gondolata:
a nyári tanfolyamokon tanítottam. Harmadik állomás
„Mi tagok vagyunk, mindenki más, mégis kiegészítjük
Graz, az egyetem. Most a „Bachelor”- Studium végén
egymást, együtt vagyunk, mert a fejet csak együtt
talán azt mondanám: lehetséges, hogy a Mastertudjuk szolgálni, aki a Krisztus.” (1 Kor 12)
Studiummal egy újabb állomás kezdődik.
Szeitl Zita

Másokért Együtt
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Szép kilátás a bécsi Operára és a jövőre:
bemutatkozik a Magyar Turizmus Zrt. ausztriai képviselete
Az alábbi rövid összeállításban a magyar állami
szervek ausztriai képviseletei közül a Magyar Turizmus
Zrt. (MT Zrt.) bécsi irodjának feladataiba és
munkatársainak életébe adunk bepillantást. Az ausztriai
képviselet az MT Zrt. jogelődjei által az elsők között
alapított turisztikai külképviselet, amely több mint két
évtizedes múltra tekint vissza. Az évtizedekre
visszanyúló munka komoly piaci tapasztalatot jelent,
amelyet a képviselet egyik komoly erősségének
tartunk. Oszter Éva helyi alkalmazott munkatársam,
személyében megtestesítője az MT Zrt. osztrák piacon
felhalmozott szakmai tapasztalatának, amelyet a
sajtókapcsolatok terén naponta kamatoztatunk is.
Ausztria igen konzervatív üzleti kultúrájú ország,
ahol a kapcsolatoknak és a megbízhatóságnak igen
nagy szerepe van. Mivel az ausztriai képviselet nem
alkalmaz sem médiaügynökséget, sem pr irodát, így az
éves átlagban havi 80-100 ezer eurós hírérték-generálás
az osztrák sajtóban a képviselet munkatársainak
aktivitásából és kapcsolataiból ered. Ebből a
szempontból a szerény médiaköltségvetésünk ellenére
az MT Zrt. turisztikai témájú sajtómegjelenéseiben
Ausztriában olyan nagy „mogulokkal” kerül egy
kategóriába, mint például az évi 1 millió eurós
reklámköltést megvalósító: Egyiptom, Törökország,
vagy éppen Tunézia.
Képviseletünk
pénzügyminisztere,
és
ügyfélkapcsolati munkatársa Sommer Kati, aki szintén
több mint egy évtizede tagja a csapatnak, s neki
köszönhetjük, hogy a pénzügyi kimutatásaink
naprakészek, megbízhatóak, illetve az osztrák utazási
irodák Magyarországgal kapcsolatos ügyes-bajos
dolgai, kérései rövid időn belül, s maximális
alapossággal megoldásra, megválaszolásra kerülnek.
Valamennyi munkatársammal büszkék vagyunk arra,
hogy nálunk nincs megválaszolatlan email, levél, kérés,
stb. A hozzánk érkezett kérések 70%-t igyekszünk 1
munkanapon belül feldolgozni és megválszolni, s alig
10% azon ügyek száma, amelyek 72 órán túl nyernek
választ.
Ausztriában
dolgozva,
magunk
is
haszonélvezői vagyunk ennek a mentalitásnak, osztrák
partnereink adott szava miatt még soha nem fájt a
fejünk. Egyfajta küldetésként napi munkánkon
keresztül a hazai partnerek felé mi is igyekszünk
terjeszteni ezt a szolgáltatás- és emberközpontú osztrák
üzleti mentalitást.
Büszkék vagyunk arra is, hogy szakmai életünk
nyitott könyv, a képviselet működését maghatározó
piaci stratégiánkat a szakmával egyeztetve évente

aktualizáljuk, illetve valamennyi jelentősebb piaci
akciónkról tájékoztatjuk partnereinket, s folyamatosan
beszámolunk piaci aktivitásunkról.
A hazai szakmai partnereknek a képviselet
munkájába
való
bevonásában,
a
vásárok,
rendezvények, workshopok szervezésében, valamint az
online információszolgáltatásban és a hivatásturizmus
(konferenciák, kongresszusok Magyarországra vitele)
területén Tóth Zsuzsi munkatársam viszi a prímet. Ő
egyébként Szebellédy Márti kolleganőnket helyettesíti,
aki kismamaként igazoltan van távol a csapattól.

Balról jobbra: Oszter Évi, Sommer Kati, Tóth Zsuzsi,
Kovács Balázs. Munkánk folyamatosan nyomon követhető
magyar nyelven is weblapunkon itt: www.ungarntourismus.at/magyar-sarok.

A képviselet legendás postacíme az Opernring 1,
amelynek 7. emeletén lévő Ungarisches Tourismusamt
irodájából páratlan kilátás nyílik az imperiális
császárváros meghatározó épületeire, amelyet még az
iroda bécsi vendégei is sokszor megcsodálnak. Ilyenkor
bizakodva mondjuk, hogy remélhetőleg átvitt
értelemben is egyaránt igaz a jövőnkre és az MT Zrt-re
is, hogy „szép kilátásaink vannak“.
A külképviselet vezetőjeként számomra igen fontos
a jó munkahelyi légkör biztosítása is, a napi sokszor 10
órás munkát a gyakori hétvégézésekkel együtt, csak jól
motivált munkatársakkal lehet végezni. A piaci
munkában pedig a hazai turisztikai szakma támogatása
mellett, egyre inkább számítunk szövetséges osztrák
barátainkra is, a jelszó pedig a kapcsolat-marketing,
vagy ahogy errefelé mondják: Beziehungsmarketing.
A Bécsben született és nevelkedett legnagyobb
magyar, Széchenyi István egyszer úgy fogalmazott,
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hogy „magyarnak lenni felemelő érzés, csak nem
kifizetődő”. Ausztriában a magyar turizmust képviselve
nap mint nap, óráról órára megéljük Széchenyi által is
átérzett felemelő érzést, s reméljük, hogy – a beutazó
forgalmunkat tekintve az osztrák turisztikai piacon
magyarként szerepelni – évről-évre egyre kifizetődőbb
is lesz.
A magyar turisztikai kínálatot Ausztriában
képviselni egyben komoly felelőség is. Turisztikai
szempontból
ugyanis
Ausztria
a
második
legjelentősebb forráspiacunk, a lakosságszámhoz
viszonyítva
pedig
fajlagosan
a
legnagyobb.
Örvendetes,
hogy
az
Ausztriából
származó
vendégforgalmunk a kedvezőtlen külső körülmények
ellenére ellenére három éve folyamatosan gyarapszik, s
évtizedes rekorderedmények születnek. Az osztrák piac
további tartalékokkal rendelkezik: a hazai turisztikai
piac aranytojást tojó tyúkja. Az elmúlt évben hazánk
tovább erősítette piaci részesedését az osztrák beutazó
forgalom tekintetében, s megőrizte dobogós helyét a
rövid távú (1-3 napos) szabadságok terén. E fontos
szegmensben Németország és Olaszország után
Magyarország a harmadik legnépszerűbb turisztikai
célpont az osztrákok körében. Az utazási motivációk
közül az egészségturizmus mellett kiemelhető a kultúra
iránti erőteljes érdeklődés, s ez utóbbiban benne van a
vállási célú turisztikai motiváció is.
Hazánk általános megítélése Ausztriában jónak
mondható, a szomszédos országok közül felmérések
alapján
svájciak
után
minket
tartanak
a
legszimpatikusabb szomszédnak. Kölcsönös szimpátia
alapján az osztrákok is hajlamosak a közös múlt
alapján szoros együttműködést feltételező közös jövőt
elképzelni
Magyarországgal.
Turisztikai
szolgáltatásaink (el)ismertek, a nálunk megforduló
vendégek kb. 60%-a rendszeresen visszajár, s
„Magyarország-szakértőnek” tartja magát, jóllehet
ismereteik
többnyire
Nyugat-Magyarországra
vonatkoznak. Elismerik a jó ár-érték arányú
szolgáltatásainkat, ezért főleg az alsó-középosztály és
az
idősebbek
körében
kedvelt
desztináció
Magyarország. Gyengeségünk, hogy hazánk (még
mindig) nem kellően divatos desztináció a fiatalabb
osztrák utazók szemében, amely keresleti oldalról a
rövid tartózkodási időben, a lehetőség alatti költési
hajlandóságban,
valamint
az
erős
területi
koncentrációban érhető leginkább tetten.
Magyarország az osztrákok számára az egyik
legjobb ár-érték arányú turisztikai desztináció, amely
fizikai és „lelki” közelségével és erős szimpátiával,
továbbá
magas
színvonalú
professzionális
szolgáltatásokkal, s a XXI. század kívánalmainak
mindenben megfelelő turisztikai szuprastruktúrával

Másokért Együtt
várja a szinte családtagnak (sógor) tekintett osztrák
turistát. A gazdag kulturális és természeti kincseink, a
hozzánk látogatónak egyszerre biztosítják a testi, lelki,
szellemi
feltöltődést/kikap
csolódást,
gyógyulást
és
rekreációt.
Az
osztrákok
számára hazánk
egyben
a
legközelebbi
egzotikum is, a
közös történelmi
múlt és a hasonló
mentalitás miatt
ugyan
jól
megértjük
egymást,
de
nálunk egész más
nyelvet
beszélnek, más a
gondolkodásmód,
a fizetőeszköz, s igen válozatos a természeti környezet,
amely komoly turisztikai vonzerő.
Az utazás az osztrákok számára bizalmi termék: az
idősebb korosztály igényli a törődést, fontos a
személyes kontaktus, amelyre elsősorban a vásárok, a
nagyközönségi kommunikáció és az információs iroda,
valamint a call center biztosít lehetőséget. Évente
többször utaznak, gyakori a főszabadság mellett 3-4
hosszú hétvégézés. Magyarországon az osztrákok
érdeklődése főként Nyugat-Dunántúlra, Budapest és
környékére, valamint a Balatonra irányul. E három
turisztikai
régióban
realizálódik
az
osztrák
vendégéjszakák
közel
90
százaléka.
KeletMagyarország ebből a szempontból rejtett tartalék, s a
2,8 napos átlagos tartózkodási idő megnyújtásának
egyik forrása. A jövőben továbbra is azért dolgozunk,
hogy minél több osztrák vendég forduljon meg
hazánkban, minél hosszabb ideig, s élményekkel
hazatérve ajánljon minket barátainak is.
Magam és valamennyi munkatársm nevében ennek
jegyében kívánok e lap minden kedves Olvasójának
nagyon
sok
gazdagító
élményét,
miközben
megismertetik a csodaszép Magyarországot osztrák
barátaikkal ismerőseikkel. Ehhez kívánunk szövetséget,
és további információt a képviselet weboldalán:
www.ungarn-tourismus.at
Dipl.eoc. Kovács Balázs
A Magyar Turizmus Zrt. ausztriai képviseletének
igazgatója

Másokért Együtt
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Presbiterválasztás a gyülekezetben
A 2011. novemberi Bécsi és Grazi istentiszteleteinket követően került sor a gyülekezet presbitereinek
megválasztására. Röviden itt mutatjuk be új presbitereinket. Életükre, munkájukra, valamint gyülekezetünkben
felvállalt szolgálatukra Isten áldását kérjük!
Andorka Rudolf – Bécs, diplomás gazadasági mérnök.
1986 óta Bécsben él és azóta a gyülekezetünk tagja. 17
éve presbitériumi tag, 7 éve a gyülekezet
felügyelője. Két fiúgyermekük (Rafael és Rudolf)
tavaly konfirmált gyülekezetünkben.

Münchenből költöztek férjével és két gyermekükkel
Badenbe, bekapcsolódtak gyülekezetünk életébe, fiúk
Marc-André tavaly konfirmált. Rendszeresen ír
művészettörténeti témájú cikkeket a "Másokért együtt"
újságunkba.

Hámos Árpád – Bécs, a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökségtől ment nyugdíjba, egy fiú és egy leány
édesapja. Az USA-ban konfirmált. Évtizedek óta
gyülekezetünk aktív tagja, jelenleg is presbiter.
Johannita lovag.

Szeitl Zita – Graz, a grazi "Universität für Musik und
darstellende Kunst" intézet hallgatója, ahol ez évben
fejezte be "Bachelor"- tanulmányait zongora és orgona
szakon. Szeptember óta a grazi St. Peter zeneiskolában
zongoratanárként dolgozik. Gyülekezetünk grazi
orgonistája 2007 óta.

Kiss Viktor – Graz, kereskedő, 2008-tól él feleségével
és három gyermekükkel Grazban. Bár gyermekként
keresztelték, közösségünkben felnőttként konfirmált.
Rendszeresen segíti gyülekezetünk életét.
Páll Csilla - Baden bei Wien, Bécsben és Münchenben
végezte el az egyetemet művészettörténész szakon.

Takács János – Bécs, eredeti szakmája autószerelő, 18
évig volt a karlsplatzi evangélikus iskola gondnoka.
1971 óta gyülekezetünk aktív tagja. Segítségére mindig
számíthat a gyülekezet.

Kedves Olvasóink!
A mellékelt csekken adakozásra hívjuk támogatóinkat! Kérjük és köszönjük támogatását, amellyel
gyülekezetünk életéhez, működéséhez és újságunk megjelentetéséhez járul hozzá. Itt köszönjük meg
mindazokat a támogatásokat, amelyekkel eddig is segítette gyülekezetünk életét. Kegyelemben gazdag,
áldott, békés és meghitt ádventi időszakot kívánunk, amely felkészít az ünnepre, a Krisztussal való
találkozásra és a benne való életre.
A gyülekezet presbitériuma

Meghívó
2011. december 15.-én 18.00 órai kezdettel zenekari hangverseny keretében
Joó Imola tanítványai lépnek fel tanárnőjük a Zeneművészeti FőiskolánEgyetemen való 40 éves munkásságának megünneplése alkalmából.
Közreműködik a Franz Schmidt Kammerorchester Michael Radulescu
vezényletével. A belépés díjtalan, de mivel a zenekart a szereplők fizetik, egy
kis hozzájárulást köszönettel elfogadnak. Helyszín: 1030 Wien, Anton-vonWebern-Platz 1 (Haydn-Saal, a régi Állatorvosi Főiskola épületében)
Joó Imola 1964-ben érkezett Bécsbe, miután a budapesti Zeneakadémiára
kétszeri próbálkozás után sem vették fel: Joó Sándor lelkipásztor gyerekeit
nem szívesen látták felsőfokú iskolákban.
A bécsi Zeneakadémián 1964. februárjában kezdte meg zongora-, később
pedagógiai tanulmányait, és 1971-ben mindkét szakott kitüntetéssel végezte
az akkor már Főiskolává lett intézményben. Ugyanez év őszén tanárként
kezdett működni tanulmányainak színhelyén. A „Különleges tehetségek
osztályát“ 1976 óta vezeti, és a Főiskola egyetemmé válása után 2000-ben
habilitált. Három gyermeke van: Áron, Victoria és Gábor
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„Csak ő az én kősziklám és szabadulásom,
Ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg.” (Zsolt 62,7)

Napfényes őszi vasárnap Őriszigeten

Egy újabb kiránduláson vehettünk részt a grazi magyar
protestánsok maréknyi kis gyülekezetével. Hála legyen
az Úrnak, hogy férjemmel együtt ennek a közösségnek
tagjai lehetünk. Nagy örömmel látogatjuk istentiszteleti
találkozóinkat,
melyek
minden
alkalommal
megerősítnek bennünket a hitben és nemzeti
öntudatunban. Úgy érzem, ebben a rohanó világban
nagyon fontos, hogy legyen mindannyiunknak
lehetősége a közösségi hitélet megélésére, bárhol is
éljünk, hiszen csak így tudunk megmaradni szeretetben
azon az úton, mit Isten nekünk kirendelt.
2011. október 30.-án, vasárnap gyülekezeti
kiránduláson vehettünk részt Őriszigeten. Látogatásunk
reformációi istentisztelettel kezdődött, amelyet közösen
ünnepeltünk az Őriszigeti evangélikus gyülekezettel.
Ezután egy hangulatos kerti bográcsozás következett.
Házigazdáink, Hollós Béla és Petra szeretettel vettek
körül bennünket, a kis Andrét is mindnyájan szívünkbe
zártuk, Olívia pedig vidáman és fáradhatatlanul játszott
a gyerekekkel és vizsla-tekintettel figyelte a számára
le-le hulló húsdarabokat.

Kicsiny
csapatunkban
minden
korosztály
képviseltette magát, egész kicsitől az idősebbekig. A
22 jelenlévő Grazból, Bécsből és Badenből érkezett.
Véget nem érő beszélgetesek sorozata kezdődött,
ismerkedések, egy kis séta és persze lelki táplálék is,
imával és énekléssel. A reformáció üzenetére és a
teremtett világ szépségeire, valamint az érette való
felelősségre került a hangsúly a sétát követő rövid
áhítaton.
Nem utolsó sorban megemlítem a testi táplálékot is,
hiszen nagyon finomra sikeredett babgulyást és ízletes
süteményeket ehettünk.
Azt gondolom, mindazok akik ott voltak, szívesen
emlekeznek vissza a közös élményekre azon a
gyönyörű, napfényes őszi vasárnapon. Köszönjük
mindazoknak, akik hozzájárultak a kirándulás
megvalósításához.
Osztaffy Orsolya

Kedves Orsi és Csaba! Mi is köszönjük a finom
babgulyást, az elkészítés szeretetét és azt, hogy aktívan
és örömmel vesztek részt gyülekezetünk életében.

