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„ A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, 
hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. „

(Róm 15,13)

A LéLek vihArA
„Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom néked, ha 

valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Is-
ten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélek-
től született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam 
neked: Újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amer-
re akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és 
hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.” 
(Jn 3,5–8) 

Az egyház születésnap-
jának ünnepén – minden 
esztendőben – megemléke-
zünk arról az alkalomról, 
amikor a Szentlélek kiáradt 
az apostolokra. A húsvét 
utáni ötvenedik napon tör-
tént mindez, erről bővebben 
az Apostolok cselekedetei-
ről írott könyvben olvasha-
tunk, kérem, lapozzák fel 
ezt a részt a Szentírásban is 
(ApCsel 2,1–12).

Ez a bibliai szakasz így 
végződik: „Álmélkodtak 
mindnyájan, és nagy zavar-
ban kérdezgették egymás-
tól: Mi akar ez lenni?”

Tényleg: mi akart ez len-
ni…? Mi is történt akkor va-
lójában? A jelenlévők megtapasztalhatták, milyen 
az, amikor a Szentlélek munkálkodik. A Szentlé-
lek, vagyis a Szentháromság egyik személye. A 
Szentháromságról pedig tudhatjuk, hogy tagjai, az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek egyek, mégis maga Jézus 
mondja azt, hogy a gyökeres változás, a megtérés, 
az újjászületés a Lélek munkája. Annak a Lélek-
nek a munkája – amely Luther Nagykátéja szerint 

– „először is szent gyülekezetébe visz, és az egy-
ház ölébe tesz minket, rajtuk keresztül prédikál ne-
künk, és elvezet Krisztushoz.” S ha ez megtörténik, 
ha Jézushoz vezet Szentlelke által az Isten, megta-
pasztalhatjuk, átélhetjük azt az újjászületést, amiről 
Nikodémus is kérdezte Krisztust. Ez a tekintélyes 
írástudó tisztelettel érdeklődött, és Jézus válaszolt 
is neki, nem ismerve megalkuvást: ha valaki az Is-
ten országához akar tartozni, annak egészen Istenre 

kell hagyatkoznia, vállalva 
annak minden következ-
ményét is. Ezért követelte 
a Megváltó Nikodémustól 
is az újjászületést víztől és 
Lélektől, ezért kérte tőle a 
maga isteni tekintélyébe és 
messiási küldetésébe vetett 
hitet.

Jézus ezt várja tőlünk is; 
de ezt az elvárást Isten ke-
gyelme és Lelke által tel-
jesíthetjük csupán. Hogy 
mégis hogyan lehetséges 
ez? Ha Istenhez megyünk, 
ha hozzá térünk. És miután 
ez megtörtént, bekövetkez-
het az újjászületés, vagyis 
Isten elkezdhet munkálkod-
ni az egyes ember életében. 

Minden, ami ekkor, Isten közelében, az ő Lelke által 
ma is megtörténhet, ma is megtörténik, az az ő ke-
gyelmének, irgalmának és szeretetének köszönhető 
ajándék, amit Krisztus miatt és Krisztus által kap-
hatunk meg.

Gazdag Zsuzsanna
lelkész
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Slávnosť svätodušná 
“Odpovedal mu Peter: Nech zahynie tvoje striebro aj s 

tebou, pretože si sa nazdal, že za peniaze si nadobudneš 
dar Boží.“ Sk 8,20

Milé sestry a bratia v Kristu Pánu!

Hmota a duch, peniaze a dary Ducha Svätého - toho 
sa dotýka náš text. Biblické kresťanstvo bolo a má zostať 
Duchaplné - plné Svätého Ducha, no nie preduchovnelé. 
Biblické kresťanstvo neopovrhuje telesnou stránkou 
života. Napríklad v 3. Liste Jánovom čítame: „Milovaný, 
prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, 
ako prospieva tvoja duša.“ Pisateľ má na mysli telesné 
zdravie.  To, že duch nie je oddelený od hmoty potvrdila 
už vtelenie  keď si Boh k nám vyhľadal cestu v Ježišovi 
Nazaretskom. Slovo (Božie) sa stalo telom. Tiež vo Večeri 
Pánovej prijímame duchovné dary - milosť, v telesnom - 
hmotnom chlebe a víne. Reformácia zdôraznila, že kňazi 
žijúci v celibáte nie sú duchovnejší ako ľudia, ktorí žijú 
v peknom, usporiadanom, harmonickom manželstve.  
O hmote a peniazoch, ktoré to hmotné zhutňujú, 
symbolizujú, je v Biblii napísaného veľmi veľa. Skúste 
si niekedy zobrať farbičku alebo zvýrazňovaciu fixku a 
podčiarknuť si zmienky o peniazoch, na ktoré natrafíte 
pri dennom čítaní Písma. Napríklad sa im venuje značný 
počet Ježišových podobenstiev. Biblia neoddeľuje ducha 
od hmoty. Kresťanstvo verne sa pridržiavajúce Písma je 
Duchaplné, no nie preduchovnelé.

Správne sú teda obe nasledujúce tvrdenia:
1, Cirkev potrebuje peniaze. Aj: 2, Cirkev tu nie je kvôli 

peniazom. 
1, Cirkev potrebuje peniaze, lebo za mnohé musí platiť. 

- Za energie, za rekonštrukcie, za misijné programy. 
Peniaze sú potrebné. Cirkev ich potrebuje. Je odkázaná 
na dary, ofery, zbierky svojich členov a priaznivcov. 
Evanjelista Marek referuje, že Ježiš sa prizeral, ako ľudia 
oferujú . Pochválil obeť chudobnej vdovy. - Nie preto, že 
dala málo, ale preto že dala všetko. Aj nás Pán Ježiš vidí a 
hodnotí nie podľa toho, koľko dáme, ale podľa toho, koľko 
nám zostane, koľko si necháme. No keby sme dali hneď 
aj všetko, čo vlastníme, nikdy tým nemôžeme zaplatiť to, 
čo nám Pán Boh z lásky dáva. Preto platí nielen tvrdenie: 
Cirkev potrebuje peniaze, ale aj: 

2, Cirkev tu nie je kvôli peniazom. To najdôležitejšie v 
cirkvi je nezaplatiteľné. Božiu milosť, to, čo dáva Duch 
Svätý, môžeme dostať len ako dar. - Nikdy nie ako čosi 
nami zaslúžené, povedzme za protihodnotu v práci pre 
cirkev alebo peniaze venované na cirkevné ciele. To bol 
nesmierny omyl Šimona, o ktorom sme počuli z knihy 
Skutkov apoštolov. Šimon zažil ako sa cez apoštolov diali 
veľké znamenia a zázraky, ako ľudia skrze skladanie 
rúk apoštolov prijímali Ducha Svätého. Prišiel teda za 
apoštolmi a priniesol - ponúkol im peniaze s prosbou, 
aby aj on dostal takú moc, že na koho položí ruky, ten 
prijme Ducha Svätého. Keď to Peter počul, Šimonove 
slová ho veľmi pobúrili a prísne ho karhal: “Odpovedal 

mu Peter: Nech zahynie tvoje striebro (tvoje peniaze) aj s 
tebou, pretože si sa nazdal, že za peniaze si nadobudneš 
dar Boží.“ - Tvoje peniaze ťa ešte privedú do zatratenia! 
Šimon má raz a navždy pochopiť, že Božieho Ducha si 
nemožno kúpiť. On zostáva vždy darom, o ktorý smieme 
prosiť.

“Nech zahynie tvoje striebro aj s tebou“, to je prísne 
slovo - varujúce aj nás. Nikto sa nemá - ako Šimon - 
nazdávať, že na Božie dary máme nárok, že ich môžeme 
nadobudnúť za peniaze alebo inú službu v cirkvi. Iste, v 
tom, že budeme horlivo v cirkvi slúžiť, že ju budeme aj 
obetavo podporovať, neustaňme. Veď všetko dobré, čo 
máme, k nám prichádza ako nezaslúžený Boží dar. Máme 
nekonečne veľa dôvodov k vďačnosti voči Pánu Bohu. V 
našom svete plnom úplatkov, bohatstva a materializmu 
sa môže zdať, že všetko sa dá kúpiť. Tomuto pokušeniu 
podľahol Šimon a - hoci len podvedome - toto pokušenie 
ohrozuje aj nás. Viera nie je obchod s Bohom. Bohu 
dôverujeme, slúžime Mu a milujeme Ho nie preto, aby 
sme od Neho ako protihodnotu čosi „vymámili“, ale 
preto, lebo On prv miloval nás. Naša dôvera, služba a 
láska k Pánovi je len odpoveďou na bezpočet prejavov 
Jeho lásky naša dôvera, služba a láska k Pánovi nesmie 
byť vypočítavosťou. 

Pán nám žehná a dáva množstvo dobrých darov. Aj 
dar Ducha Svätého. Jedinou cestou ako prijať Božiu moc 
je to, čo Peter povedal Šimonovi: „Kajaj sa z tejto svojej 
prevrátenosti a pros Pána, či by ti azda neodpustil úmysel 
tvojho srdca“ - teda odvrátenie sa od hriechu, prosba k 
Bohu o odpustenie a o naplnenie Duchom Svätým. Bez 
Ducha Svätého sa totiž k zlu rýchlo vraciame. Odpustenie 
hriechov, spasenie, moc Božieho Ducha, ani žiadne 
duchovné dary sa nedajú kúpiť za čo ako vysokú sumu. 
Človek ich môže prijať iba ako dar od Boha - vierou v Pána 
Ježiša Krista - ako nášho Záchrancu. Veriť Bohu neznamená 
mať k Nemu vzťah ako k obchodnému partnerovi - v 
zmysle dačo za dačo: dám Ti (Bože), aby si Ty dal mne, 
Kresťanská viera je vzťahom lásky, dôvery a poslušnosti 
k Pánu Bohu. Presvedčením, že Pán Boh má pravdu a 
vždy mi chce to najlepšie. A to je omnoho vzácnejšie ako 
peniaze; to sa nedá kúpiť za nič na svete. Amen.

Attila Szpisák farár

Slová nás oslovojú!
...každého denne!
A osobne!
Nukajú!
Vieru, lásku, úctu 
a porozumenie!
Nosia vo sebe
svoje
...svojrázné umenie!

Nukajú nám
lásku, nádej dobrotu
a trvalú ochotu!

Pomáhaj nám v tom
k tomu Ty večný
Pán Boh
trojjediný!

V Slovenskom Komlóši, r. 2011 

Juraj Dolnozemsky:
K turičnym sviatkom
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Tavasz van, naponta vártam újraébredését, hogy 
hétköznapjainkba belopja magát melegsége. Az au-
tóbuszról fehér botjával igyekszik tájékozódni a lá-
tássérült fiatalember. Arcát az ég felét tartja, kíván-
ja a nap érlelő melegét. Figyelem az arcát, a lehunyt 
szempillák mozgását, bőrén kirajzolódnak a mosoly 
vonásai. Hozzánk igyekszik az Evangélikus Szeretet-
otthonba és az Idősek Klubjába, ahol masszőrként 
dolgozik. Átkísérem a zebrán, közben beszélgetünk 
az életéről és a munkájáról. Mosolyog ismét, és ez a 
mosoly nagyobb gazdagságot jelent minden szónál. 

Elmesélné milyen volt a gyermekkora?
Búzás Tamás vagyok, nyolc éves koromig éltem 

a fiúk átlagos életét, kerékpároztam, fociztam, fára 
másztam és iskolába jártam. Egy betegség következ-
tében elvesztettem látásomat, csak a fényt érzékelem. 
Budapestre kerültem a Vakok Intézetébe, ott fejeztem 
be általános iskolai tanulmányaimat. 

Milyen végzettséget szerzett?
Nagy gondot jelentett hova jelentkezzem. A család 

döntése az lett, hogy Gyulára iratkoztam be a Göndöcs 
Benedek Szakiskolába, ahol a kosárfonást tanultam 
meg, közben Békésre jártam dolgozni. A kosárfonás 
nehéz fizikai munka volt, úgy éreztem többre vagyok 
képes, tanulni akartam: Orosházán a Táncsics Gimnázi-
umban sikeresen érettségiztem. Azt el kell mondanom, 
hogy a szüleim sokat segítettek és a mai napig is segíte-
nek, hálás vagyok nekik a gondoskodó szeretetükért. 

Felvetődött egy diploma megszerzése is, majd ké-
sőbb felvételt nyertem a Szegedi Egészségügyi Főis-
kola Szociálpolitikai szakára. Küzdelmes és szép négy 
év volt, mert bizonyítani kellett az egészséges társaim 
mellett, hogy én is tudok jó eredményt felmutatni. 
Boldogsággal töltött el a diploma megszerzése, szoci-
ális munkás lettem. 

Hogyan került ebbe a munkakörbe?
Célom mindig az volt, hogy emberekkel foglalkoz-

zam és úgy döntöttem, hogy a gyógymasszőr képesí-
tést is megszerzem. Nagy kérdésként vetődött fel, hogy 
a diploma vagy a szakmák közül melyiket válasszam? 
A látássérülésem miatt a masszőr szakma mellett dön-
töttem. Több helyre is pályáztam, de elutasítottak. Egy 
véletlen folytán jelentkeztem a Szeretetotthonba, aho-
va örömömre fel is vettek. Boldog voltam, mert végre 
lett munkám, és megtaláltam a célom, hogy idős em-
bereknek tudok segíteni mozgásukban, járásukban. 

Milyen aktivitással vesz részt a gyülekezet életében?
Orosházáról járok be dolgozni Tótkomlósra, ha van 

időm és lehetőségem a munkámon kívül igyekszem 
részt venni a gyülekezet életében is. A hit az időse-
ket és a fiatalokat is átsegíti a mindennapok nehéz 
küzdelmein, ezt saját magam is tapasztaltam. A fia-
talokkal kirándulunk, kerékpározunk Sámsonházára, 
hangversenyre járunk, június elején pedig Drezdában 
voltunk. A Mesterségek Háza megnyitóján a kosárfo-
nást mutattam meg az érdeklődőknek. 

LáthatatLan színek

Tamás vidám, szerény, szelíd, mindenkihez van 
kedves szava, szereti az idős embereket. Lénye békét 
és emberséget áraszt, munkája az önzetlenség, őszin-
te példája. A színek számára láthatatlanok, de Tamás 
gyógyító keze érezhető. 

A válaszokat köszöni: 
Scnetterné Lóczi Ilona, főszerkesztő

Nyár elején rendezzük dolgainkat és felújítunk. Ez a 
gondolat késztette a Nőegylet tagjait a templom belső 
megújítására, miután megtudták, hogy a nyáron négy fi-
atal pár járul az Úr elé házassági áldásért. Az ügyes kezű 
asszonyok napokon át szabtak, varrtak és esztétikus es-
küvői dekorációt készítettek, hogy a fiatalok esküvőjét 
még bensőségesebbé, szebbé tegyék. Karbantartóink 
pedig hófehérre meszelték a templom falait. A felújítók 
azon fáradoztak, hogy a házassági igehirdetés és az áldás 
után, a szépen feldíszített templom, és a megújított kör-
nyezet is hozzájáruljon ahhoz, hogy az ifjú pár életének ez 
legyen a legmeghatározóbb eseménye.

Köszönet a Nőegylet tagjainak az áldozatos munkáért 
és a karbantartóknak a meszelésért!

Schnetterné Lóczi Ilona, főszerkesztő

Köszönő levél
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„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerő-
sít.” Fil. 4,13

„Spomoci Boží wistavil tento dum Boros Márton, roku 
Pane 1902-hom 10 apríla”

Erről tudósít a gerenda faragott felirata. Magyarul: 
Isten segítségével építette ezt a házat Boros Márton, 
az Úrnak 1902. évében. A ház elmúlt 100 éves, több 
generációt kiszolgált. 

Felújítása nem csak takarítást jelentett, hanem egy 
időutazást is. A legalább 4 generációval ezelőtti parasz-
ti önellátó gazdaság eszközei kerültek elő, mindenki 
nagy meglepetésére és mindannyiunk örömére. Jelen-
tős adakozás is gyarapította az előkerült gyűjteményt.

A mesterségekhez a szülők, nagyszülők által örökí-
tett tudáshoz, valamint a létfenntartáshoz szükséges 
eszközök egész soráról porolták le szorgos kezek az 
elmúlt évtizedekben vastagon rárakódott port.  A 
szomszédból az evangélikus óvoda gyermekzsivaja 
szűrődik át, örülünk, hogy a gyerekek számára adott 
lesz a hagyományos kézi mesterségek közvetlen meg-
ismerése, átélése, a rajzolás, gyurmázás, játékok készí-
tése során. A különleges berendezésű alkotói környe-
zet számukra természetes lesz, formálni fogja őket.

A kismesterségek és az élethez valamikor nélkülöz-
hetetlen háziipar sok eleme ma is megtanulható, elsa-
játítható, értékteremtő, az alkotás örömét rejti, szerete-
tet jelent, a családról való gondoskodást szolgálja, de 
a közösség megtartó erejét, az anyanyelv megőrzését 
is. Néha fel kell idéznünk a gyökereket, hogy megis-
merésükkel újra átéljük a családi közösségekben rejlő 
értékeket, örömet, nevetést, megélhessük a paraszti 
munka élményét is. 

Komlósiak vagyunk, ragaszkodásunkat mai szóval 
úgy hívják, hogy identitás.

A 265 évvel ezelőtti városalapítástól a 2. világhá-
borúig minden lakóház egyben munkahely is volt: a 

A mAgvetők fárAdozásA...
paraszti önellátó gazdálkodás színhelye. A berende-
zésből, bútorok festéséből tudjuk, hogy ebben az épü-
letben evangélikus szlovákok laktak. A falon hitükre 
emlékeztető kép is látható, de Tranoscius is volt a hát-
só szobában. Sok mesterséget ismertek és műveltek, 
a rájuk bízott talentumokat nagy szorgalommal, jól 
kamatoztatták. 

Jó néhány mesterséget felidézhetünk, ha a kapun 
belépünk és körültekintünk.
- Azok, akik meszeltek, alaposan megfigyelhették a 

melléképületeknél a falverés mesterségét, a padlá-
son az ácsok, az öreg bútoroknál az asztalosok, bú-
torfestők precíz munkáját.

- Az udvar a paraszti életformát idézi. Földművelés 
és állattartás látta el a családot, a rokonok, szomszé-
dok segítették egymást a termények feldolgozásá-
ban, eltárolásában. A góré és a melléképületek az 
állattartás és a házi húsfeldolgozás mesterségének 
titkait őrzik, a messze földön híres komlósi kolbász 
készítésének nemzedékről nemzedékre hagyott 
receptúráját is.

- Káposztáshordó is van, a savanyítás módja is meg-
tanulható. Érdemes otthon készíteni, bár a káposz-
táshordók ma már műanyagból készülnek!  A téli 
C-vitamin forrást ez jelentette régen is, ma is. Eredeti 
receptjét Koppány János ev. lelkész közlésében meg-
találjuk a Komlós története könyv néprajzi részében

- A konyha igen nagyméretű. Hely volt a tésztakészí-
tésekre is, pici tésztadarabokból a szövőszék bordáin, 
vékony kötőtűvel sodorták a csigatésztát, vagy ahogy 
itt hívták, a brdóucát. A metélt levestésztákért, száraz 
tésztákért, tarhonyáért nem szaladtak a boltba. A ma-
lomban őröltették a búzát, a lisztet a kamrában tárol-
ták. Onnan mérte ki a háziasszony a kenyérsütéshez, 
a kvaszjenka főzéséhez, haluskához, sprickához, ka-
lácshoz. A tojás az udvarból került elő. 

- A konyhából nyílt valamikor a kemence szája. A szo-
bákban látszik, hogy kemencével fűtötték őket. Az ál-
latok etetéséből visszamaradt kukoricaszárkúpok jó 
meleget adtak, a forró kemencében pedig elkészültek 
a nevezetes népi ételeink. Agyagfazékban megfőtt 
a szárma, a nagy fém tepsikben megsült a kenyér, a 
kapusznyík, a lepnyík, az opekance (guba). 

- A kukoricaszár és a csuhé alkalmas volt a népi játé-
kok készítésére is, hiszen jól formálható, faragható. 
Babák, kis ökrösszekerek, gémeskút és más gye-
rekjátékok készültek, és készülhetnek ma is belőle. 
Láthatjuk a kiállításon néhai Karaszné Dénes Anna 
naiv festő országos kiállításon díjnyertes babáit, 
gyermekjátékait és képeit is

- Az első szobában a textilművesség erőteljes bizonyí-
téka látható, a hatalmas parasztszövőszék. A család 
majdnem  összes textilszükséglete ezen készült, 
anyáról leányára öröklődött a házivászon készíté-
sének tudása, a mintakincs,a fonás, szövés módjai, 
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Egy-egy gyülekezet életében ritka és nemes pillanat 
az, amikor valami újat útjára indíthat. Az új mindig 
formabontó és sok ember számára okoz örömet, de 
okozhat meglepetést is akár pozitív akár negatív érte-
lemben is. Azt hiszem, az idei gyülekezeti újdonság, 
Komlós szerte is igazi unikumként jelent meg, hiszen 
nem csak valami gyülekezeti jelenségről van szó, ha-
nem olyan régi-új kezdeményezésről, mint a Mester-
ségek Háza.

Komlós kulturális életének sok színes foltja van. 
Magángyűjtemények, városi fenntartású múzeumok, 
a kulturális életet a művelődési ház mellett jelentősen 
megpezsdítő Természet Háza, majd azt hiszem sze-
rénység nélkül ide sorolhatjuk gyülekezetünk kezde-
ményezését, a ma már működő Mesterségek Házát is. 
Istennek kell hálát adnunk azért, hogy áldását adta 
ahhoz, hogy ez az ötlet megvalósulhasson, mindnyá-
junk megelégedésére, kulturális és közösségi élmé-
nyeink gazdagítására.

Köszönet illet mindenkit, aki ennek a műintéz-
ménynek a megszületésénél bábáskodott. Akár az 
ötlet megvalósításának kezdetén, akár a praktikus ki-
vitelezésnél, a takarításnál, a szépítésnél segédkezett. 
Hálás köszönet illeti mindazok a felajánlók szándékát 
is, akik féltve őrzött régiségeik odaajándékozásával il-
letve időleges felajánlásával színvonalasabbá tették a 
kiállítást, a ház berendezését.

Köszönet a Mesterségek Háza megnyitása alkalmából

amelyet alkalmaztak. Hímeztek is a szövőszéken, 
hímzett vásznak sokasága maradt ránk a múlt szá-
zadból. Ma már lehetőség van a kisebb helyet fogla-
ló álló szövőkerettel is dolgozni. Pokróc, tarisznya, 
falvédő készülhet rajta. 

- Fonni jó. A kosárfonás minden alapanyaga megta-
lálható a Száraz-ér menti nádasokban, a kosárfűzek 
még ma is láthatók, de termeszteni is lehet őket.

- A főzés eszközeit, a tároló és tálaló edényeket a fa-
zekasok készítették a környék agyagkincseiből. A 
korongozás lehetősége is adott, hiszen jó nevű kera-
mikusaink vannak, akik ismerik a korongozás min-
den fortélyát. 

- Öreg varrógép bizonyítja, hogy a gépi varrás mes-
terségének a megismerésére is lehetőség lesz. Az 
egyszerű ruhákat otthon megvarrták, a vásznakat 
beszegték, kötényeiket maguk varrták, foltozták.  

- A seprűkötéseket is maguk végezték, a susnyásból 
kikerülő alapanyagokból némi kötöző anyag felhasz-
nálásával és egy nyéllel tartós darabokat készítettek.

- A fafaragás a népi díszítőművészet nagyon dekora-
tív, maradandó ága. A néprajzi gyűjteményekben 
számtalan szép darab maradt ránk. Jeles ma élő fa-
faragók élnek városunkban, akiktől tanulni fognak 
a fiatal alkotók.

- Lehetőség lesz gyöngyfűzésre is, ami nagyon sok 

türelmet igényel, szép, egyedi és dekoratív ékszere-
ket eredményez.

- A kovácsoknak fontos feladata volt, hiszen a lovakat 
kellett elsősorban patkolni. De finomabb munkákat 
is készítette. Például a kerítéseket, de a kontydísze-
ket is. Valamikor a menyasszonyok nem gyűrűt 
kaptak jegyajándékba, hanem ihličkákat, kontydí-
szeket, amelyeket főkötővel rögzítettek a fejhez.

- Legalább 10 kismesterség megtanulásának lehetősé-
ge rejlik ezen a helyen, ilyen a felépítése, a szellemisé-
ge, a szándék, amely létrehívta a Mesterségek Házát.
A 21. században élünk. Miért kell nekünk ragasz-

kodni a kézművességhez? Miért jó mégis, ha megta-
nulunk néhány kismesterséget? A kézművesség elsa-
játításában benne van a tudás, a szeretet, a pontosság, 
az alkotás és a közös munka öröme, amelyet az óvodás 
korosztály és a jelentkezés szerint mindenféle korosz-
tály a Mesterségek Házában gyakorolhat. Nagy öröm, 
a gyűjtemény gyarapodása, és az, hogy egyre több 
kézműves, vagy mester csatlakozik a ház programjá-
hoz, ahol igazi alkotóházi levegő van kialakulóban. 

Az ünnepélyes átadás 2011. április 8-án volt.
Isten segítse a résztvevőket és az oktatókat a közös 

munkában, az alkotó közösségek erősítésében!
Stirbiczné Dankó Katalin

gyülekezeti tag

Köszönet illeti Sávolt Zoltánt a szőnyegkiállítás 
gyönyörűséges darabjaiért. Köszönet mindazoknak, 
akik anyagi felajánlást tettek a Ház működtetéséhez. 
Köszönet a mestereknek, hogy oktató munkájukkal 
támogatják a működést.

Végül a protestáns köszönéssel fejezzük ki hálánkat 
Istenünk felé, aki lehetőséget adott mindehhez. 

Soli Deo Glória - Istené a dicsőség!
Szpisák Attila, lelkész
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Az édesanyák, nagymamák örömmel jöttek, hogy gyö-
nyörködhessenek gyermekeik, unokáik köszöntő versei-
ben, dalaiban. A műsorok után virággal és ajándékokkal 
kedveskedtek a gyermekek édesanyjuknak, nagymamá-
juknak. Az édesanya minden ember szívében, legyen az 
gyermek vagy felnőtt különleges helyet foglal el. Az édes-
anyák és nagymamák azok, akik hangjukkal, szavaikkal 
formálták és formálják ma is életünket. Az édesanya az, 
akinek halljuk útmutató hangját, akinek érezzük gyöngéd 
érintését, melyet az idő és a távolság sem mos el soha.

Szerető gyermeki ölelés köszöntse az édesanyákat!
„Édesanyám, áldjon Isten, milliószor áldjon, megcsókol-

ja áldott kezed kicsi gyermeked százszor.”
Bohácsné Szkupeny Angéla, óvodapedagógus

Május végén, egy szép délelőtt kiránduláson vettünk 
részt óvodásainkkal. Most nem távoli úti célt választot-
tunk, hanem a közelben lévő Gyúrós tanyára látogattunk 
ki lovas kocsikkal. Maga az utazás is nem mindennapi 
élmény volt.

Az állatok, a természet megismerése, megismertetése 
már az óvodában is feladat. Erre jó lehetőség nyílt ezen 
a kiránduláson is. Szinte minden háziállattal élőben is 
megismerkedhettek a gyermekek, némelyeket meg is si-
mogathattak. 

A közös program, majd játék után jól esett az otthonról 
hozott uzsonna elfogyasztása.  Hazafelé jövet még egy 
kis fagyizásra is volt lehetőség.

Meleg Edit, óvodai titkár

A Gyermeknap az egyik olyan 
nap az évben, melyet nagyon 
vár minden gyermek. 

Ilyenkor mindent egy kicsit jobban 
szabad, ilyenkor mindenki igyek-
szik a gyermekek kedvében járni. A 
mi óvodánkban is más volt ez a nap, 
mint a többi.

Az idén ragyogó idő volt, így kinn az 
udvaron kézműves játékokkal kezd-
tük a napot. Aztán jött egy előadó, aki 
vidám gyermekműsort mutatott be, 
együtt énekelhettünk, tapsolhattunk 
vele. Egyik szülő jóvoltából egy igazi 
nagy hátasló érkezett az óvodaudvar-
ba, és minden gyermek kipróbálhatta, 
hogy milyen is lovagolni.

Óvodai életképek
„Anyák napja felvirradt...” 

csendült fel az ének a gyermekek ajkán május első 
hetében.

Év vÉgi kirándulás
az óvodásokkal

 A hasunknak is kedveztünk egy kis vattacukor evéssel. Még tovább színesítette ezt a napot, hogy az egyházközség 
és a szeretetszolgálat adományából udvari játékokat és tornatermi eszközöket, - labdákat, hullahopp karikákat - vá-
sároltunk, melyeket a gyermekek igen nagy örömmel, rögtön használatba vettek. Meleg Edit, óvodai titkár
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A zene az élet szépségét, S ami benne érték, Azt mind 
meghatványozza!

(Kodály Zoltán)
A tótkomlósi zeneiskolában 1969 óta folyik iskola-

rendszerű zeneoktatás. A hangszeres tanszakokon egy-
re több növendék tanul. 1990 óta a helyi óvodákban is 
működik zenei előkészítő foglakozás. Nagyon fontos, 
hogy az óvodás korú gyermekek lelki fejlődését a zene 
jótékony hatásával is segítsük. A zenetanulás fejlesz-
ti a logikai készséget, koncentráló-, állóképességet, 
szépérzéket és alapokat ad a további zenetanuláshoz. 
Az intézményekben az óvodás korú gyermekek a saját 
óvó nénijeikhez ragaszkodnak, így kihívás volt elfo-
gadtatnom magam a gyerekekkel. Elmondhatom, hogy 
rövid idő alatt bensőséges kapcsolatot sikerült kiala-
kítanom a csoporttal és az idő előrehaladtával egyre 
aktívabbak és fogékonyabbak voltak az új anyagra. 
Szívesen vettek részt a foglakozásokon, én pedig öröm-
mel vezettem be őket a zene rejtelmeibe.

A gyerekekhez szeptember óta heti rendszeresség-
gel jártam és a zeneiskolai éves anyagunk alapján ké-
szítettem fel őket. Módszereimben a változatosságra 
és a játékosságra egyaránt figyeltem, értékelésemben 
mindig a realitásra törekedtem. A tanév végére a gye-
rekeknek sikerült elsajátítaniuk az eléjük állított köve-
telményeket, otthonosan mozogtak a ritmusok világá-
ban és jól használták a Kodály-módszer alapelemét a 
szolmizálást. 2011. május 9-én nyílt zeneóvodai fog-
lalkozásra hívtam - vártam a szülőket és az Evangé-
likus Egyházközség képviselőit. Célom az volt, hogy 
a szülők bepillantást nyerjenek gyermekük zenei fej-
lődésébe. Szerettem volna elérni, hogy az érdeklődők 

lássák, milyen lelkesen, aktívan vesznek részt a gyere-
kek a munkában, mennyire élvezik az együtt muzsi-
kálást. Természetesen nem titkolt szándékom, hogy 
a jövő tanévben minél többükkel találkozhassam a 
zeneiskolában. Az együtt dolgozott idő alatt nagyon 
megszerettük egymást a gyerekekkel, szeretném az 
elkövetkezendő években a maximumot kihozni be-
lőlük. A zeneiskola vezetősége ezután is tervezi és 
támogatja a zeneóvodai foglalkozásokat, kielégítve a 
gyermekek zenei érdeklődését. J.G.Tajovszky ÁMK 
AMI vezetősége nevében megköszönöm az Evangé-
likus Egyházközség vezetőinek és munkatársainak, 
valamint az Evangélikus Óvoda dolgozóinak egész 
éves együtt működését. Külön köszönettel tartozom 
az Evangélikus Egyházközség Nőegyletének és a szü-
lőknek a bemutatóra készített jelmezekért.

Hodák Tünde,  zenetanár

Egy néző véleménye
Csodálatos élményben volt részem az Evangélikus 

Egyházi Óvoda zeneovisainak bemutatóján.
Fontos, hogy a kisgyermekek már az óvodás korban 

közel kerüljenek a zenéhez, – természetesen játékos for-
mában – mert a készségeiket fejleszti, ez itt maximálisan 
megmutatkozott. Már a bevonulás is megadta a jó alap-
hangulatot.  Az egyházi énekek szlovákul és magyarul is 
hallhatóak voltak. 

Jó hangulat jellemezte az egész foglalkozást, ahol meg-
mutatkozott a gyermekek és a zenetanár igen jó kapcsola-
ta. A gyermekek arca, szeme szinte sugározta az elénekelt 
dalok szeretetét, amelyeket aztán ritmizáltak, és kézjellel 
mutatva szolmizáltak is. Így idővel ,– reménység szerint 
– közel kerülnek majd a az úgynevezett komoly zenéhez 
is, amit értékelni fognak, ami jó irányba fejleszti egyéni-
ségüket. 

Nagy sikert aratott a sárga színű ruhákban előadott „ka-
csatánc” zenei kísérettel, amit a jelenlévők nagy tapssal ju-
talmaztak. Kellemes zenei délután volt, köszönjük. 

Malya Zoltánné (Piroska néni), gyülekezeti tag

Zeneoktatás aZ óvodában

Pedagógusnap alkalmából
Pál apostol korintusi levelének
egy idézetével, és szeretettel köszöntjük elsősorban 
óvodapedagógusainkat, és a gyülekezetünkhez 
tartozó pedagógusokat egyaránt.

„Áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent 
testetekben.”

1 Kor 6,20
A Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség 

presbitériuma

Pedagógusnapi 
köszöntő
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A Tótkomlósi Evangélikus Szeretetszolgálat Idősek 
Klubja 2011. május 13-án, pénteken először tartotta 
meg családi napját időseinek. A rendezvény délután 
háromkor vette kezdetét, ahol Lopuch Pálné Lipták 
Gabriella intézményvezető, Szabó Zoltánné dolgozó, 
Szpisák Attila gyülekezeti lelkész köszöntötte a meg-
jelent vendégeket. 

A program istentisztelettel kezdődött, együtt 
imádkoztunk mindazért a jóért, amit ez a szolgálat 
nyújt és nyújtott az ellátottaknak és a dolgozóknak 
egyaránt. 

Ezen a napon minden korosztály megtalálhatta a 
magának megfelelő programot. A kisgyermekek arc-
festésben, különböző játékokban vehettek részt. A 
kis játszótéren csúszdázástól volt hangos a gyerme-
kek számára berendezett sarok. Eközben a vendégek 
kötetlen beszélgetésbe kezdtek az ismerősökkel, ba-
rátokkal, egymás családtagjaival. A hangulatról Bod-
rogközi Rita előadóművész gondoskodott, színvo-
nalas műsorának köszönhetően páran táncra is per-
dültek az idősek közül. A dolgozók szendvicsekkel, 
frissítőkkel, kávéval és a csoki szökőkútból, csokival 
leöntött gyümölcsökkel kínálták meg a vendégeket. 
Ez utóbbiról csak annyit, hogy ez volt a leginkább 
várt „esemény” a gyermekek, fiatalok, idősek köré-

ben. Mind-mind csodálva figyelték e masina műkö-
dését. Nekem leírhatatlan élményt nyújtottak e nap 
ajándékai, kis csodái, a mosoly az emberek arcán.

Bízom abban, hogy még sok ilyen szép napot tölthe-
tünk el együtt klubtagjainkkal és az időseinkkel, ahol 
szinte megfogható volt Isten jelenléte és örültünk ál-
dásának.

Zárásként a szervezők, köszönetüket fejezik ki az 
süteményekért, adományokért melyeket a családi 
napra felajánlottak.

Nyiregyházki Kinga, 
kommunikációs referens

Családi nap az
 Idősek klubjában

Immár negyedik alkalommal tartottunk Családi 
napot az Evangélikus Szeretetotthonunkban.

Egy nap, ami más, mint a megszokott hétköznapok. 
Felpezsdíti a Szeretetotthon életét, mert már hetekkel 
előtte készülnek a meghívók, a meghívottak listája, a 
dekoráció, a tárgyak, dolgozók és lakók közös mun-
kája. Jó együtt tervezni, együtt dolgozni. Tervezni egy 
napot, amikor a családtagok, hozzátartozók, körülve-
szik lakóinkat; egy kicsit a családjuk részévé válunk 
mi is, akik nap, mint nap körülöttük sürgölődünk. 

Nem csak a programoktól volt színes ez a nap, ha-
nem a vendégektől, a kicsi és nagyobb gyermekek-
től, fiataloktól. Más így látni az unokát, dédunokát. 
Együtt imádkozni, elkölteni az ebédet, megtapsolni 
a fellépőket és izgulni a tombolahúzáson. Nincs saját 
gyermek? De itt a testvér, barát, kedves volt szom-
széd, és akihez nem tudott eljönni a hozzátartozó itt 
vagyunk neki mi, az otthon közössége. Nincsenek 
magukra hagyva. 

Köszönjük Istenem a szép időt, a jókedvet, a vi-
dámságot, a kellemes perceket. Köszönjük minden 

dolgos, segítő kéz munkáját. Köszönünk minden 
más egyéb segítséget. Köszönjük a lehetőséget erre a 
napra. Köszönjük, hogy egy hajón utazhattunk ezen 
a napon, is.

„Uralma tengertől tengerig ér, és a folyamtól a föld 
végéig.” /Zak 9,10/

Pomuczné Domanovszki Éva, foglalkoztató nővér

Családi nap a 
szeretetotthonban

A szeretetszolgálAt hírei
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A Tótkomlósi Evangélikus Szeretetszolgálat igyek-
szik segítséget nyújtani abban is, hogy az igénylő és 
rászoruló időseinket indokolt esetben az Orosházán 
működő orvosi szakrendelésre elszállítsa. Próbáljuk 
ezt úgy megoldani, - a mostani, meglehetősen magas 
üzemanyagárakat is figyelembe véve, - hogy munka-
társunk kéri meg a beteg időpontját a vizsgálatokra. 
Ezzel elérhetjük, hogy egyszerre több személyt is el 
tudunk szállítani ugyanazon a napon.

Évente egyszer ingyenesen biztosítjuk ezt az ellá-
tottak részére, de ha valakinek többször van szük-
sége a szállításra, akkor különösen fontos az, hogy 
az időpontokat összeegyeztesse munkatársunk. Ezt 
az esetek többségében sikerül elérni, és így térítés-
mentesen juthat el minden beteg a szükséges szak-
ellátásra.

Amennyiben valakinek segítségre van szüksége a 
szállításban, úgy kérem, érdeklődjön személyesen 

munkatársainknál az Idősek Klubjában Tótkomlós, 
Luther u. 1., vagy Ferenczi Gézánénál (Ami) a 06-
20/620-3665 telefonszámon. 

Lopuch Pálné Lipták Gabriella, intézményvezető

a betegszállításról...

A Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség egyik 
intézménye a Szeretetszolgálat, ennek keretén belül 
végezzük a házi segítségnyújtást, ami az alábbi fel-
adatokat jelenti:

- bevásárlás,
- orvoshoz kísérés, orvosi rendelésre szállítás ingye-

nesen, Tótkomlóson a Szeretetszolgálat gépkocsi-
jával,

- gyógyszer felíratása, kiváltása,
- segítségnyújtás a háztartási munkákban: porszívó-

zás, függönymosás, stb.,
- kirándulásainkon, szeretetvendégségeken való 

részvétel lehetővé tétele,
- segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében,
- segítségnyújtás a személyi higiénében fürdésnél, 

hajmosásnál,
- mosási lehetőség felkínálása,
- mentális gondozás, beszélgetés, lelkész által vég-

zett lelki gondozás, 
- egészségügyi gondozás, otthoni ápolás a házior-

vos irányítása mellett, amíg azt az ellátott állapota 
lehetővé teszi.

A szolgáltatás végzését az állam anyagilag támogat-
ja, feladatellátásunkat papíron vezetni, adminisztrál-
ni kell. Az igénybevételhez szükséges a szóbeli vagy 
írásbeli kérelem, orvosi lap és a gondozási szükséglet 
vizsgálata, melyet az intézményvezető végez el. 

E tevékenységek során úgy látjuk el az időseinket 
otthonukban, hogy az számukra is megfelelő legyen, 
elégedettek legyenek. Az önálló életvitel fenntartásá-

ban segítünk azoknak, akik idős napjaikat otthonuk-
ban kívánják eltölteni.

A gondozónő akár naponta felkeresi otthonában 
– előre megbeszélt időpontban – az idős, segítséget 
igénylő személyt, s a szükséges feladatot elvégzi. Tö-
rekszünk arra, hogy az idős ember és a gondozónő 
között minél jobb, korrekt kapcsolat alakuljon ki.

A szolgáltatás ingyenes.
Szeretettel várjuk a segítséget igénylők érdeklődé-

sét, jelentkezését Szeretetszolgálatunknál.

Lopuch Pálné Lipták Gabriella,
intézményvezető

szeretetszolgálatunk egyIk ellátása:
a házI segítségnyújtás
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„Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy 
jótetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen.“ (Fil 1,14)

Tótkomlóson az evangélikus ifjúság tagjainak lehetősé-
ge van önkéntes munkára az ebéd kihordás keretein belül 
is. Néha kerékpárral, időnként saját autóval vágunk neki 
a kilométereknek. Az önkéntes munka mindenki számá-
ra nagyon fontos, hiszen így jutunk el olyan emberekhez, 
akiknek segíteni tudunk. Az ebéd kihordás szombaton és 
vasárnap maximum egy-két órát vesz igénybe, így köny-
nyen vállalható. Fiatalosságunkkal vidámságot és apró 
színt viszünk az idősek életébe, akik nagy örömmel, és 
szeretettel fogadnak minket. Szívmelengető „köszönöm-
mel”, néha csokival, édességgel fejezik ki hálájukat az ebéd 
eljuttatásáért. Aki teheti, nyugodtan jelentkezhet, erre a 
munkára, ezáltal átérezheti a munka adta lehetőségeket. 
De mi is az önkéntesség? Egy mondatban annyi, hogy 
segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében.

Rusznák Sándor, ifis

Önkéntes munka
Az idei passió előadás megszervezésében és le-

bonyolításában a szeptemberben alakult kis ifi-
sek vettek részt. Ez már a második alkalom volt, 
amikor a gyülekezetnek megmutathatták magu-
kat a fiatalok. 

Rendhagyó előadással készültek a kis ifisek, 
melyben hatásos képekkel és zenével illusztrál-
ták Jézus Krisztus szenvedéstörténetét. A kivetí-
tett képek alá a passió történetből vett szövege-
ket olvastak, ezzel  olyan élményt nyújtottak a 
nézőknek, mely hűen tükrözte Jézus szenvedésé-
nek pillanatait. 

A fiatalok nagy lelkesedéssel és elszántsággal 
vágtak bele a próbák és gyakorlások forgatagá-
ba, hiszen tudták, hogy milyen fontos ez az ese-
mény egy keresztény ember életében és emiatt 
szerették volna hűen előadni és prezentálni a 
gyülekezet tagjainak. Az előadás maga nem tar-
tott tovább 20 percnél, mégis ez a kevesebb, mint 
fél óra elegendő volt, ahhoz, hogy gondolatban 
valóban visszamehessenek a szereplők és a né-
zők az időben, és átélhessék mindazt, amit Jézus 
keresztre feszítés előtt és után átélt.

Sajnos, a gyülekezet felől nem nagy érdeklődés 
mutatkozott az idei passió iránt, s ez egy kicsit 
megtörte a kicsik lelkesedését, de azért annak 
örültek, hogy saját szolgálatukon keresztül ad-
hattak valamit a gyülekezet jelenlévő tagjainak. 
Remélik, még sok ehhez hasonló előadásban 
vehetnek részt és tehetik egy kicsit boldogabbá 
szolgálatukkal a gyülekezet és az érdeklődők 
életét.

ifj Ferenczi Géza, ifis

kIs IfIs passIó

A K2 söröző rendezésében idén ötödik alkalommal 
tartották meg a már hagyománnyá vált Bográcsos 
főző- és házi pálinka-versenyt, melyre ifjúságunk is 
benevezett. A májusi időjárás kedvezett a szabadtéri 
programnak.

A délelőtt folyamán sátrunk előtt nagy volt a sürgés 
–forgás, nem csak az ifjúság tagjai segédkeztek hanem 
a gyülekezet, a presbitérium tagjai is kivették részü-
ket a munkából. Az elvárások nagyok voltak, hiszen 
tavaly a legjobb hangulatú csapat díját a tótkomlósi 
evangélikus ifjúság nyerte meg. Hála Istennek, ez 
ebben az évben sem történt másképp, 2011-ben is a 
legvidámabb csapat díját nyerte el a kis illetve a nagy 
ifjúság vegyes csapata. 

Estebédként a gyülekezettel együtt fogyasztottuk 
el az elkészült vörösboros pincepörköltet. A csülkös-
tarjás vörösboros pörkölt, beleszeletelt savanyú ubor-

milyen a pincepörkölt?

kával -  a tavalyi sikeres palóc leves után - úgy tűnik 
ismét jó választásnak bizonyult. Az este vidáman telt 
el, jövőre is gondoskodunk a fesztivál jó hangulatáról.

Nyiregyházki Kinga, kommunikációs referens
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A Jankó János Általános Iskola és Gimnázium által 
szervezett családi nap keretén belül, az evangélikus 
ifjúság az érdeklődőknek bemutatta az amerikai fo-
cit, amit több éve gyakorlatban is űz a lelkes ifjúság. 

Ehhez a kellemes tevékenységhez szükség van sok 
emberre, egy nagy szabad térre, egy kis jó időre, ha-
talmas lelkesedésre és az őrangyalok védelmére. 

A szabályok minimális ismertetése után, a fokoza-
tosan bővülő jelentkezőknek köszönhetően megkez-
dődött a játék. Voltak a csapatban kicsik, nagyok, lá-
nyok, fiúk szóval mindenki kivette a részét, rengeteg 
embert érdekelt ez a Magyarországon annyira még 
nem ismert sportág. A kezdeti finomabb ütközések 
után fokozatosan belelendült mindenki a játékba és 
kezdett ráérezni annak lényegére. Fél óra elteltével 
már az újoncok is tudták a helyüket és megértették 
elsőre az idegennél idegenebb szakszavakat. Ezen 
felül mindenki teljes erőből játszott, egyre erősebb 
és hatásosabb ütközések történtek a pályán, ennek 
köszönhetően a partvonalon álldogáló számos néző 
is fellelkesült és erőteljes szurkolásba kezdett. Több 
mint másfél óra intenzív, de  óvatos játék után, kel-
lemesen elfáradva ültünk le az árnyékba és kezdtük 
kielemezni a meccsen történteket. Mind a mérkőzés 
előtt és után (szerény személyem a meccs alatt is) há-
lát adtunk Istennek, hogy így együtt élvezhetjük vala-
mi újnak a kipróbálását és örültünk áldásának, hogy 
vigyázott ránk, hogy semmi bajunk ne essen. 

Összességében pozitívan lehet értékelni ezt a napot, 
hála az Úrnak, tanultunk és tanítottunk valami újat. 
Ennek köszönhetően olyan emberek is közel kerültek 
hozzánk, akik eddig nem ismertek bennünket, és ha 
Isten is úgy akarja, lehet, hogy a későbbiekben csat-
lakoznak ehhez a lelkes kis csoporthoz. Mi továbbra 
is folytatjuk ezt a sportot és azon leszünk, hogy mi-
nél több emberrel megszerettessük, és ezáltal egy kis 
pluszt csempésszünk az életükbe. Ezért a nyár folya-
mán lesz egy tanfolyamunk is, ahol megismertetjük 
az érdeklődőket az amerikai foci szabályaival és vilá-
gával és ezek után egy komoly mérkőzést szeretnék 
megrendezni, hogy még élethűbb körülmények kö-
zött tudjuk élvezni a játék szépségeit.

Nyiregyházki György, ifis

AmerikAi foci keresztyén módrA

Kedves Ifjúság és Kedves Gyerekek!
Táboraink hittan táborok, ami azt jelenti, hogy 

valamilyen bibliai téma köré szervezzük a hetet, 
és a beszélgetésekben erre is kitérünk. Az iskolai 
év folytatása a nyári hittan tábor, de természe-
tesen azokat is szeretettel várjuk, akik még va-
lamilyen ok folytán nem kapcsolódtak be az év-
közi hitoktatásba. A nyári alkalmak lényege ter-
mészetesen a játék, a kaland, egymás minél jobb 
megismerése. Már tapasztalat az, hogy a nyári 
egy-két heti alkalmak jobban összekovácsolják a 
csapatot, és kellő alapot adnak az egész évi talál-
kozásokhoz.

Szerettel várunk idén is táborainkba minden 
kedves érdeklődőt az alábbi időpontokban:

1., Zárečie Szlovákia
2011. július 7-9. 
SEMFEST 2011 evangélikus ifjúsági fesztivál
Részvételi díj: 10 e Ft+ étkezés, napi 2 EUR
Javasolt korosztály: középiskolások, egyetemisták 

2., IV. Kerékpáros 
ifjúsági tábor 
Sámsonháza,

 2011. augusztus 1-6.
Részvételi díj: 10 e Ft
Javasolt korosztály:
felsősök és középisko-
lások, egyetemisták
+ kerékpár
  (működő fékekkel és váltóval, mivel nógrádi dom-

bok között és a Mátrában is biciklizünk)

3., II. Kistábor Kopáncs,
    2011. augusztus 15-19. 
    Részvételi díj: 5 e Ft
    Javasolt korosztály: alsósok, óvoda nagycsoport
    + kerékpár 

További információk és jelentkezés
a lelkészi hivatalban. 

(Tótkomlós, Luther utca 1.)

nyárI táborok
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Szabadságra vagyok elhívva…….” A gyermekek 
szabadok”-

Ezzel a címmel került megrendezésre a Déli Egyház-
kerület misszió nap Bonyhádon, 2011. május 28-án.

A korai kelés nehézségei, a távolsági utazás fáradal-
mai ellenére, amikor régen látott személyekkel ösz-
szeakadt a tekintet, minden érzés az őszinte örömmé 
volt, üdvözlések- ölelések zajlottak a fúvósok hango-
lása alatt.

Püspök úr köszöntötte az egybegyűlteket, - a részt-
vevő fogyatékokkal élőket, a vak misszió tagjait. 

Ezután Szabóné Mátrai Mariann- püspök helyettes 
–szolgálata következett. Az igehirdetésben elhang-
zott…” mi Isten gyermekei vagyunk, mondja Jézus 
Péternek. Szabad emberek vagyunk, méltóságunk 
van. Királyfik és királylányok vagyunk. Istentől ka-
pott szabadságunk van és belül kapjuk a fényt és bol-
dogságot. Mindennap újra lehet kezdeni, mindennap 
kérhetünk és megkapjuk….”

Bakai Péter - a cigánymisszió vezetője -  Sárszentlő-
rinci roma gyerekekkel lépett fel, akik reménységgel 
jöttek és egy dalt tanítottak nekünk a szabadságról gi-
tár kísérettel:

„Gyere velünk és kacsints az égre, kiáltunk együtt, 
Jézus él. Ujjongva és örvendezve kiáltsuk együtt Jézus 
él. Mint a madár fenn az égen én is olyan szabad let-
tem mióta Jézust ismerem.”

A roma táncosokat nézve megállt az idő, a néző be-
feledkezett a csodálatos tánc kavalkádba- semmi je-
lét nem mutatták az izgalomnak, minden porcikájuk 
megmozdult a zenére, jó lenne, ha jobb életük lenne, 
ehhez kérnek segítséget mindannyiukon keresztül.

Radosné Lengyel Anna vendégei voltak: Levente 
Péter és felesége Döbrentey Ildikó, akik a hitvallásuk-
ról beszéltek.

„…. mindenki kapott egy talentumot, ki- mit talál 
meg, ismer fel…”

A közös étkezés után, néhányan részt vettünk, 
Döbrenety Ildikó: A személyes imádság című beszél-
getésén, a moderátor: Radosné Lengyel Anna volt. 

„…minden szenvedésben ajándék van elrejtve, 
amely egyszer csak nagyobb örömmé válik, mint a 
fájdalom volt… az imádság őszinte beszéd az Úrral, 
nem a fogalmazáson múlik…”

„Istenem, arra kérlek, hogy taníts és szeress, hogy 
ne feledkezzem meg soha arról ami fontos: család, ba-
rátok és a Te akaratod Uram.”

Visszatérve a sportcsarnokba püspök úr áldását 
hallgattuk meg, majd a sportpályára kivonulva, kör-
beállva azt, megtekintettük a gyermekek által útra 
bocsátott lufikat- melyeken a nap mottója volt felsza-
lagozva…. „A gyermekek szabadok…”

Tóth Pálné, presbiter

Missziói nap a déli evangélikus egyházkerületben

2011. május 28-án, Magyarországon az Evangéli-
kus Egyházkerületek három városban missziói na-
pot tartottak.

Gyülekezetünk Bonyhádon vett részt a találkozón. 
A programot olvasva ráakadtam egy kedves, ismerős 
névre: Döbrentey Ildikó nevére. A meseíróról már 
többször olvastam, de a személyes találkozás az más. 
Ildikó egyike azoknak, aki saját szavaival mondja el, 
írja le imádságait, s ezek az imádságok könyv alak-
ban is megjelentek. Az egyik címe: Beszélgetek az Úr-
ral. Imaverseiből tükröződik a szeretet, emberség, az 
Úrral való kapcsolat. Megosztja velünk imádságait, 
melyeket olvasva belőlem hol sírást, hol mosolygást 
(mert kedves volt a téma), hol tiszteletet váltott ki, pl. 
a hazaszeretet tükröződése miatt. A délelőtt folyamán 
Döbrentey Ildikóval (katolikus vallású) és férjével, 
Levente Péterrel (evangélikus vallású) beszélgetett 
Radosné Lengyel Anna, egyházkerületi felügyelő. 
Mindketten gyermekek között, Isten gyermekeként 
élnek, mert a gyermekek világa az őszinteség, a tisz-
taság, és ők ilyenek. Ildikó az evangélikusok között 
tanult meg imádkozni, s úgy olvasott fel imádsága-
iból néhányat lassan, hogy az mindenkit belülről 
megérintsen. Nem kötött templomi imádságok az 
övéi, hanem saját szavaival szól, beszélget az Úrral, 
gondolataival pedig formál minket, embereket. Dél-
után még egy alkalom volt találkozni az írónővel: egy 

osztályterem kevés volt, olyan sok érdeklődő akart 
erőt meríteni abból, amit ő vall, hogy az Úr közel van 
mindenkihez, aki őszintén imádkozik. Sikerült hoz-
zájutnunk második imaverses könyvéhez is, melynek 
címe: És képzeld Uram…

Az alábbi idézet egy, a második kötetben megjelent 
verséből való:

„Uram Te azt mondtad:
közel az Úr mindenkihez, aki hozzá kiált, 
Mindenkihez, aki tiszta szívből hívja.
Taníts bennünket Uram,
tiszta szívből kiáltani,
tiszta szívből hívni Téged!”

Francziszti Jánosné, presbiter

szabadon szólnI az úrhoz
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A feltétel nélküli szeretet A beszédünkben
„Élet és halál van a nyelv hatalmában.” (Péld 18,21)

Minden embernek szüksége van arra, hogy ne csak 
önmagáért szeressék. A legtöbb ember betartja a má-
sik tiszteletének parancsát, azonban minden ember 
másféleképpen fejezi ki azt, hogy őt hogyan szeretik, 
és ő hogyan szeret másokat.

A másik emberrel való napi kommunikáció minő-
sége természetesen attól függ, hogy mi hogyan gon-
dolkodunk, milyen értékrend alapján ítélünk, milyen 
világnézet alapján látjuk a világot, vizsgáljuk a mellet-
tünk élő embert.

A szeretetet nélkülöző megszólalások, vélemények 
jelenléte egyre riasztóbb méreteket ölt nemcsak a ha-
tárokat feszegető ember, de sajnos a keresztyén ember 
közösségében is. Pedig, minél összetettebb egy közös-
ség, annál nagyobb szeretetre, nagyobb együttérzésre, 
egymás iránti toleranciára van szüksége.

Gary Chapman és Campbell Ross több könyvében 
is ír a szeretet különböző megnyilvánulási formáiról. 
A szerzőpáros öt szeretetnyelvet különböztet meg: a 
testi érintés, az elismerő szavak, a minőségi idő, az 
ajándékozás és a szívességek.

Azt hiszem közösségeinkre legjobban az első kivé-
telével a többi használata jellemző. Érdemes szólni ta-
lán az elismerő szavakról és a minőségi időről.  

„Élet és halál van a nyelv hatalmában.” (Péld 18,21) 
Szándékosan adtam ezt a bibliai igét alcímnek, mely 
érzésem szerint jól tükrözi a beszéd pozitívumát és 
egyben negatívumát is. Tehát azt, hogy szavainkkal 
tudunk építeni, de ugyanakkor borzasztóan rombolni 
is. Kérdezni és javaslatot tenni sokféleképpen lehet. 
Segítő szándék is sokféle lehet, ezért kell nagyon meg-
gondolni azt, hogy ha valakinek segíteni akarunk, ak-

kor mit és hogyan mondjuk. Főleg arra kell nagyon 
figyelnünk, amikor valakinek valami komoly dolgot 
szeretnénk mondani, ami esetleg kritikaként jelenhet 
meg, hogy azt ne bántó módon fogalmazzuk meg. Ha 
valakivel problémánk van, azt neki mondjuk el, és ne 
egy harmadik embernek, és továbbá fontos, hogy ne 
feketítsünk be senkit a másik háta mögött. Tudnunk 
kell, hogy a mi véleményünk az csak a sajátunk, és 
nem biztos, hogy rajtunk kívül más is egyetért vele, 
csak nem akar velünk vitába szállni. Ezért ne hangoz-
tassuk azt követendő példaként, főleg abban az eset-
ben, ha mi sem vagyunk éppen teljesen tiszták, érin-
tetlenek az adott témában.

Sok olyan kényes téma van, amely megoszthat kö-
zösségeket, ezért rendkívül óvatosan lehet egy-egy 
kérdésben nyilatkozni. Pl. a politikáról, azok képvise-
lőiről, történelemről, stb.  

Talán azt a legnehezebb kivitelezni, hogy 
felebarátaink számára minőségi időt tudjunk bizto-
sítani. A minőségi idő azt jelenti, hogy csak rá kell 
figyelnünk, azaz időt kell szakítanunk beszélgető-
partnerünkre. Sokszor nem az a fontos kérdés, hogy 
mit csinálunk, hanem hogy abban az időben csak rá 
figyelünk. Ezért rendkívül tapintatlan az is, ha meg-
beszélés alatt megszólal a telefonunk, hacsak nem 
tájékoztattuk partnerünket előtte arról, hogy fontos 
hívást várunk, és adott esetben kénytelenek leszünk 
megszakítani a megbeszélést.

E két rövid elemzésből is kiderül, hogy a másikkal 
való kommunikáció, egyszerűsége ellenére láthatóan 
bonyolult lehetőség. Sok minden lehet a segítségünk-
re abban, hogy felebarátunk, partnerünk, barátunk, 
ismerősünk szemében megszólalásaink ne keltsenek 
rossz érzéseket.  

Szpisák Attila, lelkész

Tranoscius est

Évszázados örökséget tartunk a polcainkon!- kijelen-
téssel indította előadását Mótyán Tibor, a Szarvasi Szlo-
vák Önkormányzat elnöke. A tranoscius kegyesség jel-
lemzi szinte az egész alföldi evangélikusságot és szinte 
minden olyan gyülekezetet, amelynek felmenői között 
szlovák ősök találhatók. Ide tartoznak a nógrádi, a Pest 
környéki és a bakonyi evangélikus gyülekezetek is.

Erről a gazdag örökségről elmondható, hogy nagy-
ban meghatározta őseinket, és meghatározott tulajdon-
képpen minket is.

Mótyán Tibor bemutatta a tranoscius liturgia egyes 
elemeit, amelyek ma is meghallgathatók az Országos 
Szlovák Önkormányzat által kiadott CD-n.

A jelenlévők nosztalgiával gondoltak a ma már Tót-
komlóson nem használt liturgiára, örömmel hallgatták 
a régi felcsendülő dallamokat.

Szpisák Attila, lelkész
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Idén a 33. Német Protestáns Egyházi Napokat 
(Kirchentag 1-5. júl. 2011.) Drezdában rendezte meg 
a Német Evangélikus Egyház. Az idei Egyházi napok 
érdekessége volt, hogy befogadta a kelet- európai szer-
vezésben működő “Hat népek találkozóját” is. Így na-
gyon sokan érkeztek a néhai keleti blokk országaiból 
Drezdába, még színesebbé téve az idei Egyházi napo-
kat. A rendezvény fő témái: a kirekesztés, az idegengyű-
löletre adott keresztyén válaszok voltak.

Tótkomlóson az utóbbi években hagyománnyá vált, 
hogy a gyülekezet is bekapcsolódik a nagy egyházi fo-
lyamatokba. Így pár évvel ezelőtt részt vettünk a po-
zsonyi “Hat népek találkozóján”. Az ottani pozitív él-
mények meghatározták a gyülekezet döntését abban, 
hogy az idei Kirchentag sem történhet meg a komlósiak 
részvétele nélkül. 

Harminc fős delegáció jelentkezett Drezdába. A csapat 
korfája nagyon különböző volt: a legifjabb kisiskolás, a 
legidősebb utastársunk pedig nyolcvanas évei felett jár. 
Továbbá csatlakozott hozzánk 12 fő Szarvasról is.

Magyar szemmel a rendezvény egyik nagy érdeme 
volt megélni a kisebbségi létből való kitörés lehetőségét, 
hiszen a találkozóra több, mint százhúszezer látogató 
jött el. Mindenhol a Kirchentag jelszavával ellátott zöld 
sálas embereket lehetett látni Drezdában az öt nap alatt. 

Meghatározó és hiterősítő volt az az élmény is, amit 
az éjszakai vonaton élhettünk át naponta a szállásunk 
felé menet. Olyan sokan voltunk a vonaton, hogy a pad-
lón is ültünk, majd az ifjúság belekezdett az evangéli-
kus énekek éneklésébe.... Isten végeláthatatlan szerete-
tét éreztük abban az órában is.

Mivel az egész városban tartottak rendezvényeket, 
így nagy séták vártak a kíváncsiakra. Azt hiszem, a mi 
csoportjaink is kivették a részüket eme fizikai megter-
helésből, hiszen átlagosan több mint napi tizenöt km-t 
gyalogoltunk. Út közben frissítőként hatott a zenekar-
ok és kórusok utcai játéka. Elfáradtunk, de az élmények 

és Isten megújító ereje minden napra adott erőt, hogy 
újabb és újabb feltöltekezésen vehessünk részt.

Az utolsó, záró alkalom istentisztelete is több szem-
pontból érdekes volt számunkra. Az egyik, hogy az Elba 
partján rendezték meg a záró ünnepséget, ahol a folyó 
két partján ültek az emberek, mintegy százhúszezren. 
Az igehirdetést prágai lelkésznő végezte, amit természe-
tesen a tévé és rádió is közvetített. A mintegy 70 jelenlé-
vő fúvószenekar hangszerein pedig a délelőtti napsugár 
víg táncot lejtve hirdette a Teremtő Isten dicséretét. 

A másik, számunkra nagyon érdekes jelenség az volt, 
hogy a német egyház mennyire odafigyel a kisebbségi 
kérdésekre, a záró liturgiában az egyik ének, mintegy 
gesztusként szorb nyelven is nyomtatásba került. A 
német evangélikusság így tisztelgett a már több, mint 
ezer éve a vidéken élő állam és egyház alkotó szlávok, 
a szorbok előtt. 

Azt hiszem, ezen a gesztuson kívül is sok mindent 
tanulhattunk ezen a Kirchentagon. Mindenekelőtt azt, 
hogy nem szabad szégyellnünk az evangélium hirdetés 
lehetőségét, és meg kell ragadni minden lehetőséget arra, 
hogy ezekkel a formákkal is élni tudjunk. Legközelebb 
három év múlva Hamburgban lesz a német Kirchentag, a 
“Hat népek találkozójának” pedig 2014. júliusában a len-
gyelországi Wroclav ad otthont. Már most készülünk...

Szpisák Attila, lelkész

NAgy sétA drezdábAN

Egy májusi délelőtt szorgalmas mozgolódásra figyelhe-
tett fel az utca népe Tótkomlóson. A komlósi tűzoltók gya-
korlatot hirdettek az evangélikus templom ódon falai közé. 
A templom mellett felállították az új szerkocsit, amelyből 
pillanatok alatt speciális felszerelésekkel szerelték fel ma-
gukat és indultak a parancs végrehajtására. Kíváncsiak 
voltak, hogy a vizes tömlőik milyen messzire érnek, hogy 
mennyi idő alatt érnek fel a toronyba, hogy biztonsági 
adóvevőik és mozgást jelző rendszerük hogyan működik 
a vastag falak között. Furcsa, de mégis biztonságot adó 
volt a gázmaszkban való szuszogásuk, ruháik susogása, a 
szigorú, de bölcs parancsszavak. Jó volt látni a látnivalóra 
rácsodálkozó tűzoltókat, ahogy elődjeik a komlósi tűzőrök 
helyét ideig-óráig elfoglalták a templom párkányán, és 
nyogodtan tekintettek le a hétköznapi életét élő városra.

Szpisák Attila, lelkész

láNglovAgok A komlósi templombAN
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Idén másodszor is közelről láthattuk a komlósi 
lánglovagok munkáját. Hála Istennek most sem az 
eredeti foglalkozásuknak tettek eleget. Most favá-
gásnál segítkeztek. Az evangélikus óvoda területén 
van egy hatalmas fa, amelynek ágai messzire belóg-
tak  a szomszédok fölé, lombja nem kis bosszúságot 
okozva. Elhatároztuk, hogy visszavágjuk a fát, de 
sajnos egyedül nem boldogultunk vele, így ismét a 
tűzoltókhoz folyamodtunk segítségért. A mellékelt 
fotókon is látszik, hogy hivatásukhoz méltóan, pro-
fi módon oldották meg tűzoltóink ezt a feladatot is. 
Hálás köszönet érte.

Szpisák Attila, lelkész

tűzoltók,
nemcsak tűzoltásban

Vzťah ku koreňom sa volá identita 
„Spomoci Boží wistawil tento dum Boros Már-

ton Roku Páne 1902“ – stojí na hrade bohatého 
sedliackeho domu v Slovenskom Komlóši, v 
ktorom začiatkom apríla otvorili Dom remesiel. 
Stojí tesne vedľa evanjelickej cirkevnej materskej 
školy a vlastní ho miestny evanjelický cirkevný 
zbor.  Nebude ďalším múzeom, veď v meste existuje 
niekoľko bohatých národopisných zbierok, ale 
priestorom, kde sa deti, ale aj dospelí môžu 
aktívne stretávať s remeslami minulosti. Z múrov 
a zo zariadenia sála duch minulosti, pamiatka na 
usilovných predkov, ktorí v tomto dome dokázali 
vyhotoviť všetko, čo potrebovala jedna rodina. O 
tom, že obyvatelia mesta dom už teraz pokladajú 
za svoj, svedčí, že napriek studenému počasiu 
prišli mnohí, aby spolu s organizátormi slávnostne 
uviedli do života Dom remesiel. Už v prvý deň sa 
tu vystriedalo niekoľko skupín zo škôlok a škôl. 
Deti si vyskúšali tkanie, prípravu ozdobných 
predmetov z textílií a farebných koráľov, prácu s 
hlinou a ďalšie remeslá. 

Terajšiu podobu dom dostal vďaka usilovnosti 
dobrovoľníkov a veľkodušnosti obyvateľov 
mesta, ktorí darovali a zapožičali predmety na 
jeho zariadenie.

Symbolické bolo, že ako prví obsadili objekt 
škôlkári, ktorí sa na slávnostné odovzdanie 
pripravili riekankami a tancami. Po nich, ako inak, 
vystúpili príslušníci staršej generácie. 

Po kultúrnom programe inštitúciu vypravil na 
cestu a pozval hostí na prehliadku domu farár Atila 
Spišák. Deti spolu s dospelými doslova „obsadili“ 
dom remesiel. Okrem hlavnej budovy bolo živo aj v 
„krížnom stavení“, kde predvádzali svoje remeslo 

Dom remesiel v slovenskom komlóši

košikári a kde vďaka mestu bola zariadená aj 
kompletná kováčska dielňa. V priebehu dňa sa tu 
vystriedalo niekoľko skupín detí, ale aj dospelých 
návštevníkov. Organizátori pripravili pre nich 
ochutnávku tradičných komlóšskych jedál. Okrem 
už dobre známych špecialít, akými sú kvasienky 
(parené buchty) a špricky (vysmážané odpaľované 
cesto), bola tento krát aj varená kukurica s makom, 
herovke (fánky) a na rajnici ohriate tvarohové 
haluške (rezance). Súčasťou bohatého programu 
dňa bola aj výstava kobercov majstra ľudovej 
umeleckej výroby Zoltána Šávolta. Ako sme sa 
dozvedeli od A. Spišáka, prevádzkovatelia domu 
okrem detských skupín zo Slovenského Komlóša 
a jeho okolia sú pripravení prijímať záujemcov o 
osvojenie, alebo aspoň vyskúšanie remesiel, aj zo 
vzdialenejších kútov Maďarska. 

Text prebratý z Ľudových Novín autorka:
 A. Račková
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Állandó Gyülekezeti
alkalmaink

Istentiszteletek
Vasárnap - 8.30 Tótkomlós, szlovák nyelvű
                  - 10.00 Tótkomlós, magyar nyelvű
                  - 13.30 Szeretetotthon
                  - 15.00 Mezőhegyes

Áhítatok:
Szerda  -   8.30 Szeretetotthon
              - 11.00 Idősek Klubja
Minden hónap első vasárnapján úrvacsoravételi lehetőség!

Június 12. Pünkösdvasárnap
08.30 h szlovák nyelvű, úrvacsorás IT
10.00 h magyar nyelvű, úrvacsorás IT
13.30 h magyar nyelvű, IT, Szeretetotthon
15.00 h magyar nyelvű, IT, Mezőhegyes

Június 13. Pünkösdhétfő
09.00 h ballagás az óvodában.
10.00 h tanévzáró istentisztelet az óvodások műsorával, 
             templom
11.00 h fogadás a parókia udvarban
13.30 h magyar nyelvű, IT, Szeretetotthon

Június 14. 15.00 h Nőegylet
Június 20-25. Konfirmandus tábor, Bonyhád
Június 28. 15.00 h Nőegylet
Július 07-10. SEMFEST Zárečie, Evangélikus Ifjúsági 
                      Fesztivál
Július 12. 15.00 h Nőegylet
Július 26. 15.00 h Nőegylet
Augusztus 01-7. Egyházközségi ifis, hittantábor,
                             Sámsonháza
Augusztus 09. 15.00 h Nőegylet
Augusztus 15-19. Gyülekezeti gyermektábor (Kopáncs)
Augusztus 20. 10.00 h Ünnepi két nyelvű istentisztelet, 
Augusztus 19-20-21 Mesterségek Háza ünnepi 
                                    nyitvatartás
Augusztus 23. 15.00 h Nőegylet
Augusztus 30. 15.00 h Nőegylet
Szeptember 04. 10.00 h Tanévnyitó istentisztelet
Szeptember 05. 16.00 h Ökumenikus bib.óra, Bapt., 
                                         káp., Gazda Istvánné, ref. lelkész
Szeptember 13. 15.00 h Nőegylet
Szeptember 16. 16.30 h Őszi családi nap az Evangélikus 
                                         Óvodában 
Szeptember 17.  Diakóniai nap
Szeptember 18. 10.00 h  Diakóniai istentisztelet
Szeptember 18. 16.00 h  Családi kör
Szeptember 27. 15.00 h Nőegylet

tovÁbbi Gyülekezeti
proGramjaink

Adományok a gyülekezeti újságra:

 

Köszönjük adományaikat, és szeretettel várjuk
további támogatásaikat!

Hit, Remény, Szeretet 
Halandókért 
ismételgetjük-e 
magunknak 
magunkért
magunkban és
mindenkiért eleget?!

Megszólítattunk: 
Úr által 
Jézuson keresztül
Szentlelkek nevében!
A Pünkösd ünnepében
Folyamot tart;
Imához zárja a kart,
Nemzedékek óta tart
Időtlen időkig!

Valóságtól a meséig
A reményig!
Szeretet nélkül nincs
Teljes boldogság!
… Áldás nyugalom!
Hit-szemünk számára
Teljes fényével
Ott világít
A parázson!
Hogy megtestesítsen
Átsegítsen 
Minden bajon 
Nyűgös magányon!
Reménytelenség 
Az már nem!!!
Köszönetről szól az Ámen!

Tótkomlós, 2011. májusában

Juraj Dolnozemsky:
Fohász

ünnepi istentiszteleti rend

Mesterségek Háza 
Augusztus 19-20-21.-én ünnepi nyitva tartás.

Várjuk a kedves látogatókat a következő foglalkozásokra:
szövés, hímzés, gyöngyfűzés, gyöngyszövés, 

nemezelés, agyagozás, gobelin. 

A további információkért a lelkészi hivatalban 
érdeklődjön. (Tótkomlós, Luther utca 1.)

Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség

Skrabák Mártonné     10 000,- Ft
Prisztavok Jánosné     10 000,- Ft
Klement Jánosné       3 000,- Ft
Wahlberg Jenőné       5 000,- Ft
Roszkos Márton       4 000,- Ft
Libor Mihályné       2 000,- Ft
Krcsmériné Gyurkovics Mária    1 500,-Ft
Tóth Pál         5 000,- Ft


