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„Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet” 
                                                                                                                                   (Zsolt 119,9)

Új kezdet...
Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, 

ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, 
ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami 
nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelem-
be!  Fil 4,8 

Kedves Diákok, Kedves Szülők!
Új hónap, új hét, új tanév kezdődik 

szeptember elsejével... 
Valószínűleg sok ember életében hoz 

változást ez a mai nap. Az iskolai év 
kezdete mindig arra figyelmeztet min-
denkit, hogy egész életünk tanulás, az 
új keresése, a felfedezett és megismert véleményezé-
se, s használata. Ami hasznos és építő, azt könnyen 
„beemeljük” a saját életünkbe, ami pedig nyilvánva-
lóan romboló, attól igyekszünk jó messze távoltartani 
magunkat. A pedagógia legnagyobb eredménye, ha a 
kitűzött célt sikerül megláttatni, s szimpatikussá ten-
ni - a többi szinte magától alakul-fejlődik tovább. Ha 
a világ felfedezésére való tanítást csak szolgáltatás-
alapú tevékenységként értelmezzük, akkor sikerül 
hamar elérni, hogy a következő generációnak kedve 
se legyen élni! Rossz előjelek bőven akadnak: közöm-
bösség, depresszió, kapunyitási pánik - a munkakedv 
totális hiánya... 

„Ha ilyen pocsék ez a világ, akkor minek igyekezzek 
benne részt venni?” A kérdés sok fiatal végső-előtti 
sóhaja, mielőtt feladná, hogy küzdjön azért, ami tisz-
tességes, igazságos, ami tiszta, ami nemes és dicsére-
tes... Pál apostol - mint minden jó tanító mester - arra 
hívja fel a figyelmet, ami szép és jó, ami építő. Ezek 
akkor válnak életünk részévé, ha figyelembe vesz-
szük őket, azaz folyamatosan látóterünkben vannak. 
Emberré nevelni nem lehet csak fakultatív szakköri 
keretek között! Ahhoz, hogy felelős emberré váljon 
a gyermek, ahhoz iskolának, családnak, a kisebb és 

nagyobb közösségnek építően kell(ene) hozzá állnia. 
Dilletantizmus és rossz szándék jellemzi a közélet 
sok képviselőjének nyilatkozatait és életét. Ne csodál-
kozzunk ezen! Csak azt reprodukálják, amit otthon 
a „családjukban” a szűkebb környezetükben láttak, 
eltanultak... ők erre szocializálódtak, nekik ez a ter-
mészetes, s el sem tudják képzelni, hogy lehet más-
képpen is! Az önző ember szívébe más nem fér bele, 
csak saját maga, ezért önző. 

A keresztény ember szívében azonban titokzatosan 
ott honolnak az istenes gondolatok is, s minél több 
van belőlük, annál inkább meglátszik az életén is, 
hogy ő nemcsak ennek, hanem egy másik (mennyei) 
országnak is a polgára. Az ilyen ember nemcsak előre 
néz, hanem fölfelé is, s ezért olyan távlatok is meg-
nyílnak előtte, amilyenek az anyagbaragadt ember 
számára soha... Ámen

Foglaljuk össze gondolatainkat imádságban: Urunk! 
Kiváltságos létre hívtál el minket, s mi úgy élünk, 
mintha semmilyen kötelezettségünk nem lenne... 
Add, hogy felismerjük feladatainkat, s egymásnak 
szolgálva épülhessünk hitben és szeretetben, ismeret-
ben és Benned való reménységben! Ámen. 

Szpisák Attila
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Text: Prosím Vás aby sme vyhľadali a prečítali nasledujúci 
text z Novej Zmluvy, evanjelium Marek, 10 kapitola, 46-52 
verš.

Milé sestry a bratia, milé deti! 
Jeden muž sedel pri brehu horskej rieky. Vytiahol z nej 

tvrdý, oblý kameň a rozbil ho. Vnútri bol celkom suchý. 
Hoci tento kameň predtým ležal vo vode dlhý čas, voda 
doň nevnikla.  Taký kameň je neraz obrazom aj nás 
samých. Žijeme v krajine, ktorá si hovorí kresťanská, 
máme možnosť chodiť do kostola, na biblické hodiny, 
na náboženstvo, na konfirmačnú prípravu, stretnutia 
mládeže – ale napriek tomu do mnohých ľudí kresťanstvo 
nevniklo. Pán Ježiš v nich nežije. - Lebo ich srdce sa 
podobá  k tomu tvrdému kameňu. 

Keď začíname opäť práce v škole a teda aj na hodinách 
náboženstva,  a konfirmácie, chceme prosiť Pána Boha, 
aby nás to, čo sa učíme, iba neobmývalo ako horská 
voda spomínaný kameň. Aby naše srdcia neboli a 
nezostali tvrdé. Veď pri vyučovaní náboženstva nejde 
len o vedomosti o Pánu Bohu, o Pánovi Ježišovi Kristovi. 
Čítať oňom, učiť sa o Ňom je iste dôležité a potrebné, 
no to podstatné je prísť k Nemu, pustiť Ho do srdca, 
žiť s Pánom Ježišom. A tak sa, vy deti, i my dospelí 
modlievajme: „Pane Ježiši Kriste, nechcem, aby ma to, 
čo sa o Tebe dozvedám iba obmývalo, ako voda obmýva 
kameň v rieke.  Prosím, príď do môjho srdca, ži vo mne.  
Nech sa o Tebe nielen mnoho naučím, ale nech s Tebou 
žijem, dôverujem Ti, nech Ťa máme radi a poslúchame 
Ťa.  Veď Ty si zomrel aj pre našu neposlušnosť, pre naše 
hriechy.“ Večera Pánova nám to i dnes pripomína.  Ako 

sa môže stať, aby Pán Ježiš žil v nás? Kedy spoznáme 
Pána Ježiša Krista nie iba ako postavu z dávnej histórie, 
ale ako nášho Priateľa a Záchrancu z hriechov? 

To nám naznačuje, že Ježiša Krista spoznáme ako 
Pána a Záchrancu, keď nám On otvorí oči. Keď nám 
daruje duchovný zrak. Telesným zrakom vidíme len to, 
čo je smrteľné. Nesmrteľného Boha nemôžeme vidieť 
telesným – smrteľným zrakom. Keď nám Ježiš otvorí oči, 
budeme Ho poznať nie iba ako historickú osobnosť, ale 
ako blízkeho Priateľa, Pomocníka, Pána – ktorý dobre 
vedie náš život. Napríklad človek slepý od narodenia len 
počul o rôznych farbách: červenej, žltej, modrej, zelenej.  
Počul, že každá z nich je iná. Naučil sa ich mená. Nemá 
však skutočnú predstavu o ich kráse. Vidíte, hoci máme 
dobrý telesný zrak, nejednu vec si predsa nedokážeme 
predstaviť. Platí to aj v duchovnej oblasti. Človek môže 
byť aj vzdelaný, môže všeličo poznať, no kým nemá 
duchovný zrak, kým nám Pán Ježiš neotvorí oči, nebude 
Ježiš v nás a pre nás živý. 

Z evanjelia sme počuli o slepom mužovi. Ježiš sa stal 
pre neho najjasnejším svetlom. Pán Ježiš Kristus sa aj dnes 
pre každého, kto Ho Mu verí, kto Ho vo viere nasleduje, 
stáva jasným svetlom, najväčšou pomocou v živote – i v 
škole, v živote vôbec. 

Prosme o toto svetlo pri začiatku prác v novom školskom 
roku. Prosme o odvahu prichádzať za Ježišom s našimi 
biedami, dať si Ním otvoriť oči - aby nás to, čo sa učíme 
iba neobmývalo, ako horská bystria kameň.

Aby naše srdcia neboli -nezostali tvrdé, ale dôverujúc 
Ježišovmu slovu sme Ho nasledovali. Amen. 

Attila Szpisák

Cítíť sa tam doma
kde mosty
spájaju brehy!
Kde láska
núka svoje nehy!
A kde ľudia cítia
že obete svedomito treba
prežiť!
Slabých, sklamaných denne tešiť!
Zodpovednosť,
nezaprieť na žiadny- pád
nikdy!
Žiaľ, bez požehnania sa rodia 
krivdy!
A tú prostarú pravdu si primálo všimli!?
Zlodeji bez trestu zmizli!

V Slovenskom Komlóši, 29. augusta r. 2011.

Juraj Dolnozemský: Cítíť...
Záhadné dni
poletujú sni!
Čarovné javisko
-životné príbehy.
Frašky?!
Želané výlety!!!

Osudy formujú ľudí!
Túžby núkajú čudy!

Po horách
veľký tieň majú
prastaré duby!

Došla im sezona
Zrejú huby.

V Slovenskom Komlóši, 29. augusta r. 2011.

Juraj Dolnozemský: Dni

KÁZEN Pri začiatku školského roku - 2011
‹
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Szeptember elseje nemcsak a gyermekes családok éle-
tében jelent változást, hanem evangélikus közösségünk-
ben is megkezdődik a nyári pihenések, szabadságok, tá-
borok utáni aktívabb időszak.

Azt is szokták mondani a közösségi élet ezzel az idő-
vel tér vissza a rendes kerékvágásba.

Isten kegyelméből sok jó dolgot, szép, építő alkalmat 
élhettünk meg az elmúlt félévben és a nyáron is. Drezda 
(D), Záriečie (Sk), Sámsonháza, Kopáncs után felüdül-
ve, sok-sok élménnyel gazdagodva indulunk tovább, a 
szeptemberrel kezdődő évadba.

Új időszak, új kihívások, új lehetőségek várnak ránk, 
melyekben szükséges a közösségi lét megtalálása, szük-
séges a közös igehallgatás, pl. az istentiszteletek látoga-
tása, hiszen a Bibliából tudjuk: az ige hallásból van. Ne-
héz a Biblia szerint tájékozódni, ha nem is ismerjük...

Aki nem él ezzel a lehetőséggel, saját magát, család-
ját és gyermekeit zárja ki elsősorban Isten kegyelméből, 
majd rendre a közösségből is.

Mindig áhítottan várjuk a megújulást a gyülekezeti, az 
intézményi életben. Az intézményekben sok olyan dol-
gozónk van, aki nem támogatja személyes jelenlétével 

közösségi alkalmainkat, nagy kérdés, hogy ők mennyire 
akarnak ehhez a közösséghez tartozni. Mindenki tudja 
ez nem csak egy munkahely, ez sokkal több annál, azt 
hiszem nem mondok nagyot: egy új élet lehetősége. Azt 
utasítja el az, aki nem illeszkedik be a közösségbe, ráadá-
sul negatív példát is hordoz, ami nem jó a többség szá-
mára. Másrészt senki sem került ide saját akaratán kívül, 
és a nélkül, hogy ne tudná, hová jött dolgozni. 

Ezért mindenkit szeretettel kérek az intézményeinkben 
dolgozók közül, hogy ha már minket választott, lehet, 
hogy azért mert máshol nem volt munkája, lehet, hogy 
másért, kérjük mindenkitől a megfelelő lojalitást.

Kérjük mindenkitől azt, hogy próbálja ki rétegalkal-
mainkat, ezekből sokféle van. Lesznek újak is, jöjjön el 
családjával a családi istentiszteletre, próbáljon meg fel-
szabadult lenni... Isten előtt mindannyiunknak el kell 
számolnunk az életünk lehetőségeiről, ne legyen ez el-
szalasztott alkalom...

Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra, tájékozód-
janak, válasszanak a sokféle lehetőség közül!

Szpisák Attila

TiszTújíTás A 2012. év kezdeTén
Az egyházunkban, ahogy a civil életben is a tisztség-

viselők szolgálati idejét, választási ciklusok szabályoz-
zák. Az egyházi törvényeink hat évre adnak lehetőséget 
egy szolgálati periódusra, pl. egy presbitérium mandá-
tumára. Ez az időszak következő év, 2012. március 31-
vel véget ér, és addigra már be kell iktatni a január és 
február hónapban megválasztott presbitériumot, igaz-
gatótanácsot és egyéb egyházi grémiumokat. 

Ezzel kapcsolatban már most ősszel ki fogja jelölni a je-
lenlegi presbitérium a jelölő bizottságot, mely előkészíti 
a gyülekezeten belüli választásokat.

Szeretettel kérek mindenkit, hogy jól gondolják meg ki 
milyen egyházi tisztséget szeretne betölteni. Megfelel-e 
az egyházi törvény minden pontjának, ne a bizottságot 
hozzuk kényelmetlen helyzetbe akkor, ha nekik kell fi-
gyelmeztetni a jelöltet akár a méltatlanságra, akár más 
összeférhetetlenségre. A törvény megtekinthető a lelké-
szi hivatalban.

Azt hiszem nyugodtan kijelenthető, hogy az elkövet-
kező szolgálati ciklus meghatározó lesz az egyházunk 
életében is, hiszen rengeteg változás várható az egyház  
országos szervezetét illetően is. Ezért nagyon kérek min-
denkit, csak olyanok gondolkodjanak ebben a szolgála-
ti ágban, akiknek később nem lesz terhes a rendszeres 
szolgálat, a rendszeres, minden vasárnapi istentisztele-
ti részvétel. Tudjuk, egy jó zenekar is csak akkor lehet 
sikeres, ha a rendszeres próbákon mindenki részt vesz, 
és odafigyel a karmesterre, és követi a kottát. Természe-
tesen a karmester a mi példánkban az Úr Isten, a kotta 

pedig a Szentírás igéje és törvényeink.
Ezek azok a minimumok, amelyek alól a jövendő pres-

bitere nem kaphat felmentést, hiszen azzal a szolgálata 
létjogosultságát kérdőjelezi meg. 

Komlóson is szükség van a megújulásra, a példamuta-
tó életre, a gyülekezeti élet minden területén, s ebben a 
presbitérium tagjainak élenjárónak kell lenniük. 

Itt sem lehet kivétel, nem lehet hivatkozási alap a vi-
lág, hiszen ez nem világi értékrend alapján tájékozódó 
közösség. Példamutatás kell a közösség építésében is, 
hiszen hogyan tud felelősen dönteni az, aki nem része a 
gyülekezeti alkalmaknak.

A népegyházi keret az egész egyházunkban felbom-
lott, ezért missziói gondolkodású új vezetésre van szük-
ség minden területen. Isten adjon mindannyiunknak 
megfelelő bölcsességet, alázatot, békességet, majd szol-
gálatkészséget ehhez a szolgálathoz is.

Nem kell mindenkinek presbiternek lennie, bőven van 
rendszeres szolgálati lehetőség az egyházban, az intéz-
ményeinken belül, szükség van arra jelentkezőkre, szol-
gálat végzőkre is.

Szeptemberi számunktól kezdve egészen a választáso-
kig mindegyik megjelenő lapszámban helyet adunk az 
aktuális kérdéseknek, a tájékoztatásnak a tisztújítással 
kapcsolatban is. 

Végezetül szeretettel kérek mindenkit a gyülekezeti 
adatlapok mielőbbi visszajuttatására. 

Szpisák Attila

GYÜLEKEZET Új tanév, Új lehetőségek...
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Az elmúlt nyár elején a tótkomlósi evangélikus ifjú-
ság eleget tett a tavalyi meghívásnak, melyet a SEM, 
a Szlovákiai Evangélikus Ifjúság vezetésétől kapott a 
nyári ifjúsági fesztiválra, a Semfest-re. A komlósiak 
árnyjátékos passiójátékukat mutatták be a rendez-
vényre látogatóknak és családjaiknak.
„Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít maga is felüdül.”                                                                       

Péld 11, 25
A fellépés szombaton az esti órákban zajlott, melyen 

nagy létszámú publikum előtt került sor a produkció 
bemutatására. A meditatív előadásmód úgy tűnik jól 
támogatta a fesztivál küldetését: a Krisztus felé fordu-
lást. A készülődés nagy izgalomban telt el. „Megvan 
minden? Hol van a lepedőm?” - hangoztak egymás-
nak a felesleges kérdések, hiszen a szerepléshez min-
den apró tárgy precízen elő volt készítve. 

A Semfest hasonló rendezvény, mint itt Magyaror-
szágon a Szélrózsa, csak kicsiben, és magától értető-
dően szlovák nyelven zajlanak a programok. A nyelvi 
nehézségek ellenére a csapat tagjai feltalálták magu-
kat a 4 napos rendezvénysorozaton. 

Számos játék került kipróbálásra, melyekkel nagy 
élvezettel játszottak az ifisek. Legnagyobb és legked-
veltebb játék a vízi foci volt a magyarországi delegá-

szélrózsA - kicsiT másképp

ció számára. A befejező alkalomra vasárnap délelőtt 
került sor a záró istentisztelet keretein belül, ahol az 
ifisek a többi résztvevővel együtt hálát adtak a Terem-
tőnek az eltelt négy napért, magáért a rendezvényért. 
Elmondható, hogy a nyelvi nehézségek ellenére szá-
mos élménnyel gazdagodva indultunk haza Magyar-
országra. 

Nyiregyházki Kinga

eke Tábor
Ezen a nyáron - Komlósról először - 11 kisgyermek vett 

részt az EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéliu-
mért)  szervezésében lévő kis táborban a Nógrád megyei 
Lucfalván. Tavaly a mi gyermekeink már jártak egy ilyen 
táborban, és mivel nekik tetszett, elmesélték a barátaik-
nak is, és első körben ennyi gyerkőc győzte meg a szüleit 
arról, hogy szeretne részt venni ebben az évben a mesz-
szi EKE táborban. Azt hiszem Isten szentlelke megtette a 
magáét, hiszen minden szülő áradozott a táborról, hogy 
a gyermekeik milyen jól érezték magukat a mintegy hat-
van gyermeket számláló táborban, annak ellenére, hogy 
egy hétig nem voltak a szüleikkel. Bízunk benne, hogy 
jövőre ismét el tudunk vinni egy kis csapatot a szép nóg-
rádi dombok közt fekvő Lucfalvára, az EKE táborba.

Szpisák Attila

A napraforgó olyan növény, melynek szép sárga virága 
közepén növekszik a termés, mely sok apró magból áll. 
Minden egyes mag fontos a növény tányérjában, minden 
virágszirom a teljességet mutatja, de csak egyben. 

Azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy Isten ke-
gyelmét élvezzük a gyülekezetben, amikor a közössé-
gen belüli csoportokról beszélünk. Az Úr gazdag áldá-
sa kísérte az előző négy esztendőt, amikor jobbnál jobb 
programokat szervezhettünk, szerénység nélkül mond-
hatjuk, hogy jó volt, és bizakodunk a jövőben is, hogy 
továbbra is jó lesz. Most gyülekezetünk talán egy szép 
napraforgóhoz hasonlítható, melyben sok apró pici ma-
gocska növekszik...

A gyülekezet sokszínű: ifjúság, nőegylet, családi kör, 
baba-mama kör, s reménység szerint még bővülhet a fel-
sorolás… 

Az idén lehetőség adódott arra, hogy a gyülekezeti 
csoportjaink számára egy közös alkotóházat létesítsünk, 
ahová saját programokat szervezhetnek, ahol a gyüleke-
zet területén belül, de mégis önállóan élhetik az életüket, 
legalábbis azt az időt, amelyet nálunk töltenek.

Október 23-ra tervezzük a ház átadását, ünnepélyes 
szenteléssel egybekötve.

Tehát a Napraforgó-ház beindítására szeretettel vá-
runk minden érdeklődőt!

Szpisák Attila

napraforgó-ház

ifjúsÁG
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Ha augusztus, akkor biciklistábor! Az Úrnak köszön-
hetően már negyedik éve sikeresen juthat el a tótkomlósi 
evangélikus ifjúság Sámsonházára, ahol Isten igéje, a 
kilométerek és a jókedv vár mindenkit.

Idén augusztus első hetében szállta meg az ifjúság 
Sámsonháza dombokkal, hegyekkel tarkított vidékét. 
Vasárnap késő délután indult el a 13 fős különítmény a 
Tótkomlósi főhadiszállásról, de ez a létszám nem tükrö-
zi a valóságot, hiszen az ország több pontjáról is érkez-
tek még bátor önkéntesek, így a végső létszám majdnem 
elérte a 30 főt. A késő esti órákban gördültek be járműve-
ink az új főhadiszállásra, amit nyomban birtokba is vett 
a lelkes csapat. Új volt a környezet, újak voltak az em-
berek, de egy óra leforgása alatt, mindenki megismerte 
még a legeldugottabb helyet is és mindenki barátjának 
tudta a 10 perce megismert új arcokat. 

Összesen három napot biciklizett a csapat, ez lehet, 
hogy kevésnek tűnik, de a megtett kilométerek száma és 
a közben szerzett élmények sokassága mást mutat. Gyö-
nyörű helyeken jártunk, melyeknek szépségét szavakba 
szinte lehetetlen leírni. 

A hétfői nap jó szokásunkhoz híven saraztunk egy ke-
veset, eltévedtünk, majd zuhogó, ömlő esőben tekertünk 
hazafelé. Kedden kicsit könnyebb táv következett, hogy 
rágyúrjunk a szerdai nagy napra, ugyanis szokásunkhoz 
és hagyományainkhoz híven minden évben meghódít-
juk Galyatetőt és ez idén sem történt másképp. Vagy ta-
lán mégis. Először a tábor történetében két szakaszra lett 
osztva a társaság, a fiúkat pár lánnyal kiegészülve a kora 
reggeli időpontban Recsk közelébe szállították majd on-
nan biciklivel vonultak be Recskre és várták a második 
szakasz érkezését. A két csapat egyesülve vágott neki a 
hosszú és fáradtságos útnak, melynek végén ott van az 
áhított galyatetői csúcs a maga 900 méteres magasságá-
val.

Őszintén megmondva nagyon megszenvedte minden-
ki, hogy felérjünk a csúcsra, egymást váltogattuk a bi-
ciklin, hogy friss erőre tegyünk szert, de végül is egy kis 
segítséget igénybe véve felértünk a csúcsra és örömmel 
száguldoztunk le a meredeknél meredekebb lejtőkön. 

A csütörtök egy amerikai focimérkőzéssel kezdődött, 
a meccs és a biciklizés okozta fáradalmakat délután a 
bükkszéki strandon pihentük ki és itt töltekeztünk fel új 
energiával. 

Az utolsó este - ahogy az összes - igen mozgalmasan és 
hangosan telt, senki sem akart aludni, mert mindannyi-
an vágytunk a másik társaságára és nem akartuk, hogy 
vége legyen az együttlétnek. 

Péntek a pakolás, az angyalos játék és hazautazás szel-
lemében telt, délután megfáradva, de törve nem tértünk 
haza a szülői fészekbe. Mindenki úgy volt vele, hogy egy 
jó zuhany és egy nagy pihenés után indulhatunk is visz-
sza a hegyek közé.

Nem csak azért jó ez a tábor, mert egy jó buli, hanem 
azért mert rengeteget tanulunk egymástól, és az Úrtól. 

Isten igéje erősebbé és ellenállóbbá kovácsolta kis társa-
ságunkat, mivel az első perctől kezdve megszűnt min-
denki, mint egyén. Nem harmincan voltunk, hanem 
ketten: az Úr és a mi közösségünk. Egy olyan közösség, 
melyben számíthatsz a társadra, ha kell, felhúz, feltol a 
hegyen, megbízhatsz a másikban feltétel nélkül, meg-
oszthatod vele örömöd és bánatod. Ezért jó ez a tábor 
évről évre, mert a kicsitől a nagyig mindenki tanul a má-
siktól és mindez erősebbé teszi a közösséget. 

Nagyon fontosak az élmények, a biciklizés, a jókedv, de 
a legfontosabb, - amit szerintem ismét sikeresen értünk 
el - hogy Isten igéjét hallgatván váltunk erősebbé, mint 
közösség és lettünk még erősebb talapzata a Tótkomlósi 
Evangélikus Egyházközségnek. 

Nyiregyházki György

kerékpárrAl is Az úr felé
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„velem az én Uram mindörökké, glóri, hallelujah!”

Szülői vélemény
Az immár hagyományosnak mondható egyházi kis tá-

bor ez idén is megrendezésre került. A tábor megszerve-
zése és lebonyolítása igen időigényes feladat volt, hiszen 
az egészen kicsi gyermekektől a serdülőkorig minden 
korosztály képviseltette magát.

A nomád körülmények közt megszervezett táborban 
a gyerekek megismerkedhettek olyan praktikus és hasz-
nos eszközökkel, melyeket a későbbiekben hasznosíthat-
nak (sátorban aludtak, nem volt víz, áram). A gyerekek 
megtanultak gondoskodni magukról és egymásról, az 
idősebbek segítették, óvták a kicsiket. 

A szervezők a gyermekeknek minden nap folyamatos 
programokat és  elfoglaltságot biztosítottak: vetélkedő-
ket szerveztek, volt közös éneklés, strandolás, ellátogat-
tak a Mesterségek Házába, ahol a gyerekek új ismereteket 
szerezhettek. A szülők igen aktívak voltak, minden nap 
valamilyen meglepetéssel szolgáltak, sütöttek, főztek.

Az utolsó előtti nap estéjén közös áhítaton vettek részt 
a családok, melyet jó hangulatú szalonnasütés előzött 
meg. Ezen az estén rég nem látott ismerősök, barátok ta-
lálkozhattak, és egy gondtalan, meghitt estét tölthettek 
el együtt.

Az éneket, melynek egyik sora a fenti cím, számtalan-
szor zengte a gyermekhad, mely augusztus harmadik 
hetében gyűlt össze a nagykopáncsi római katolikus ká-
polna területén. A régi falak új éneket visszhangoztak, a 
kertet betöltötte a gyermekzsivaj.

Idei evangélikus kis táborunkban 64 gyermek vett részt 
az óvodás és kisiskolás korosztályból. Segítők is akadtak 
szép számmal, gyülekezetünk ifjúságának tagjai lelke-
sen vettek részt a tábor megszervezésében és lebonyolí-
tásában így a létszám meghaladta a hetven főt. A gyer-
mekek szüleitől és más támogatóktól rengeteg segítséget 
kaptunk, a hét folyamán mindenki azon munkálkodott, 
hogy a gyermekek táborozása és öröme teljes legyen.

A tábor programjának gerincét a közös beszélgetések 
adták. Ezek a játékkal egybekötött foglalkozások temati-
kájukban a bibliai állatokra, azok szerepére, tulajdonsá-
gaikra és a hozzájuk köthető szimbolikára fókuszáltak. 
A programok között szerepelt még kézműveskedés, 
strandolás, íjászat, lovaglás, kincskeresés és egyéb krea-
tív programok. Az utolsó közös estén a szülőkkel együtt 
ültük körül a tábortüzet, ahol a vidám beszélgetések 
mellett a sült szalonnák és zsíros kenyerek is elkészül-
tek. Minden napot áhítattal indítottunk, és nyugovóra is 
Isten igéjének üzenetével tértünk.

Bár a tábor hétfőtől péntekig tartott, vasárnap közös 
hálaadó istentiszteletre gyűltünk össze a táborozókkal, 
megköszönve a hét során kapott ajándékokat a mi Meny-
nyei Atyánknak, aki megőrzött minket és az ige magvait 
hintette el a gyermekek szívébe.

Ferenczi Ágnes, teológus hallgató

Konfirmáció
Ebben az évben október elején indul gyü-

lekezetünkben a konfirmációi oktatás. Kérek 
mindenkit, hogy adjuk tovább a hírét, és küld-
jük a 12. életévüket betöltött gyermekeket az 
oktatásra, a felkészülésre.
Jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban

szeptember 30-áig, péntekig. A konfirmá-
ciói vizsga előre látható időpontja 2012 pün-
kösdi ünnepek ideje.

Szpisák Attila

A gyermekek számára fontos és felejthetetlen volt az 
itt eltöltött egy hét, új barátokat szerezhettek, jól érezték 
magukat egymás társaságában. A közösségépítő jellegű 
tábor ideje alatt a gyermekek igazi csapattá formálódtak, 
szókincsük bővült, új élményekkel, ismeretekkel, tapasz-
talatokkal lettek gazdagabbak. 

- egy szülő -
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Az evangélikus egyházban évek óta szerveznek vak-
tábort Bonyhádon. Az idei évben erre július 4-10. kö-
zött került sor.

Az egyhetes alkalmon Buzás Tamás, gyülekezetünk 
egyik tagja is részt vett. Az első napok kirándulással 
teltek, majd később kulturális és kreatív foglalkozások-
kal bővült a tábor programja.
Arra kértem Tamást, hogy meséljen nekünk a táborról.

- Hányan vettek részt a táborozáson?
Összesen negyvenöten táboroztunk, körülbelül fele-

fele arányban volt a látók és a látássérültek száma. Sok 
segítő érkezett, a látássérültek igényeinek nem volt ne-
héz megfelelni. Az áhítatokat és istentiszteleteket lelké-
szek és teológusok tartották.

- Milyen programokat szerveztek, hogyan segítették a kö-
zösség formálódását?

Gazdag élmény volt a pécsi kirándulás, ahol a szé-
kesegyház megtekintése mellet az evangélikus temp-

láThATATlAn láTók
lomban is tartottak reggeli áhítatot. A hidasi főtemp-
lom és a dombóvári Fekete István Emlékmúzeummal 
való ismerkedés is érdekes volt. A tárgyakat tapintás 
útján fedeztük fel, ezek többsége felidézte gyermekkori 
olvasmányunkat, a Vukot. Esténként miután már nem 
volt hőség a látókkal együtt sokat sétáltunk. A baráti 
beszélgetések még erősebbé tették a misszió kiteljese-
dését.

- Mi volt az idei tábor mottója?
A tábort a „Lélek gyümölcsei” mottó kísérte.
- Tamás, hogyan érezte magát?

A testvéri közösség ereje mindenkit felüdített, de szá-
momra különösképpen fontos egy ilyen jellegű tábor, 
ahol a lelki táplálék mellet érezhető Isten szeretete és 
ebből a szeretetből meríthetnek a látók és a látássérül-
tek egyaránt.

Schnetterné Lóczi Illona

mozdUlj rá…
Eme kicsiny iromány, melyet a kedves olvasó elé tá-

rok arra hivatott, hogy a tótkomlósi evangélikus ifjú-
ság pezsgő-nyüzsgő közösségébe nyerjen betekintést. 
Igyekszem megmutatni azt is, hogy az evangélikus if-
júság olyan közösség, amit áthat a jókedv, fő eleme a 
mosoly, továbbá nem nélkülözi a kacagást sem és nem 
utolsó sorban tud megfelelően komoly is lenni!

Az ifi lényegét továbbá az egymás iránti megértés-
ben, elfogadásban látom, ami az evangélikus hitből 
adódóan minden tagunknak természetes jellemzője. 
Így várunk nagy szeretettel új, érdeklődő embereket is, 
akik a XXI. század viharos tengerén ki kívánnak kötni 
akár néhány órára a Jókedv-szigetére szombatonként, 
18 órai kezdettel a Luther utcai gyülekezeti házban. 

A szombati találkozások alkalmának fő motívuma 
pedig az, hogy közösen a Biblia, a hit, a keresztyén ér-
tékrend segítségével megoldást találjunk egyre bonyo-
lultabb világunk és a mindennapok problémáira. Ezen 
beszélgetések nem feltétlen kötöttek: bármit, bárhol, 
bárkit, bármiről, mindenről meg lehet kérdezni, tapasz-
talatokat, új felfogásokat, véleményeket meghallgatni, 
kitárulkozni arról, amit egyszerűbb egy jó társaságban 
megosztani. Tehát, mozdulj rá a témákra és hangolódj 
rájuk, mivel mindezeket gitár és ének hangja teszi él-
vezetesebbé-szórakoztatóbbá.

A szombati tevékenységeken túl örömeinket, egymás 
megismerését az egész éves programok kísérik. 

Úgymint: sítábor, biciklistábor, túrázás, mindenne-
mű sportolással kapcsolatos tevékenység szervezése, 
külföldön való szereplések-fellépések, különböző jel-

legű missziókban való részvétel, általunk kreált egyéb 
programok (hússütések, bográcsozások).

Legutóbbi nyarunkat is színes, lendületes progra-
mok töltötték ki, ami örömünkre az unatkozásra sem-
miképp nem adott okot! Beszámolhatok ilyen módon 
arról, hogy pl. megjártuk Szlovákiát saját, több helyen 
elismert Passió színjátékunkkal. Mind maga a színpadi 
játék, mind az új helyek felfedezése közösségformáló 
hatással bírt számunkra. Ha ilyenben még nem volt 
részed éld át te is az utazást velünk! Az evangélikus 
egyház által kisgyermekeknek szervezett sátortábor-
ban ifiseink aktívan, egyben boldogan segédkeztek. 
Itt említést tennék a legutóbbi táncházról is, amit az ifi 
közösen hozott össze a táncot tanulni, mulatni vágyók 
számára az augusztus huszadikai forgatagban az új 
Mesterségek Házában!

Nagy hírrel számolhatok be arról, hogy folyamatban 
van az Ifjúsági-ház kialakítása (amiben az ifjúsági ta-
gok is szorgosan tevékenykedtek), aminek funkciója 
mindenekelőtt a mára már jelentős létszámmal jeles-
kedő csapatunk befogadása, és a széles skálán mozgó 
foglalkozásaink kibővítése! A megnyitó október 23-án 
lesz.

Remélem, hogy a közösség szellemét sikerült némi-
leg megfoghatóvá tennem és a leírtak bátorító, ösztön-
ző erővel bírnak majd!

Gyere és építsük együtt tovább a programokat! Na-
gyon nagy szeretettel vár Téged a tótkomlósi evangé-
likus ifjúság!

Hrivnák Mihály Balázs
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Keresztyén nevelés az az óvodában
„Ti az Úrnak, Isteneteknek a gyermekei vagytok.” /5Móz 14,1a/

Ez a rövid, de sokat kifejező bibliai ige áll óvodánk 
folyosójának falán, melyet a nevelőtestület a 2011/2012. 
nevelési év igéjének választott, a nyári szünet után ezzel 
várjuk vissza a gyermekeket. 

A takarítási szünet ideje alatt elvégeztük a fontosabb 
munkálatokat, a folyosó és a kerítés festését, a termek-
ben a játékeszközök, bútorok fertőtlenítését. 

Köszönet a fenntartónak, az egyházközségünknek, 
hogy ebben a nevelési évben is 3 korcsoporttal indulha-
tunk, jelenleg 47 gyermek jelentkezett óvodánkba, ami-
nek nagyon örülünk, mert az előző év létszámához ké-
pest növekedést tapasztalunk. Igyekszünk a továbbiak-
ban is minőségi pedagógiai munkával emelni az óvoda 
színvonalát. A nyári időszakban elkészítettem az óvoda 
Minőségirányítási Programjának felülvizsgálatát, 
amelyet a napokban fogad el a nevelőtestület, a Szülői 
munkaközösség, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és 
legvégül a fenntartó egyházközség hagy jóvá. Elkészül-
tek az új magyar és szlovák csoportnaplóink is, ame-
lyeket a Helyi Óvodai Programunkban foglaltak alapján 
terveztünk meg közösen. 

Terveink a jövőre nézve igen sokrétűek:
Szeptember elején a közös tanévnyitó istentisztelet 

után megkezdődik a csoportokban a magyar és szlovák 
nyelvű oktatás is. Miskeiné Imre Anikó a GYES letelte 
után visszajött dolgozni óvodánkba délutánosként, és a 
kiscsoportban vállalta a szlovák nyelv oktatását is. 

Mindhárom csoportban ismét lesznek hittan foglalko-
zások. Szpisák Attila lelkész úr segítségével a gyerekek 
megismerkedhetnek bibliai történetekkel, imádkozhat-
nak, énekelhetnek, beszélgethetnek az Úrról. Szeret-
nénk beindítani újra az ovis énekkart, ahol az érdeklődő 
gyerekek egyházi énekeket tanulnak, amit aztán előad-
nak az év ünnepein. Az ovis énekkar vezetésére Szabó 
Zoltánnét kértem fel.

Újdonságként lovaglást szervezünk a középső és 
nagycsoportos gyermekek részére, aminek a vezetését 
egy kedves apuka, Seben Lajos vállalta.

Szeptember végén megtartjuk a már hagyománnyá 
vált őszi családi délutánt, melyre ezúton is minden ér-
deklődőt szeretettel várunk. Most a Termtésvédelem 
Hete keretein belül a kukorica téma köré szeretnénk cso-
portosítani a tevékenységeket, mely által a gyermekek 
közelebb kerülhetnek a természethez, és a teremtett vi-
lág mögött álló Teremtő Istenhez.

Októbertől beindul az úszásoktatás és a rászorulók 
részére a logopédiai és fejlesztő foglalkozások is meg-
kezdődnek. Továbbra is igénybe vesszük a Mesterségek 
Háza nyújtotta lehetőségeket és az orosházi bérletes 
színházi előadásokra megszervezzük a nagycsoporto-
sok utaztatását.

Terveink közt szerepel a gyülekezettel, a gyermekek és a 
szülők bevonásával, egy közös disznóvágás megrendezése 

majd a régi, tótkomlósi hagyományok felelevenítése céljá-
ból tollfosztást, vagy csigatészta készítését is tervezzük.

A későbbiekben az adventi készülődés, a Mikulás-
várás, a karácsony, Jézus születésének meghitt ünnepe 
tölti ki óvodai napjainkat.  A következő félév, az előző 
nevelési évhez hasonlóan, eseménydús lesz. Az újév 
után a nagycsoportban lezajlanak az iskolaérettségi fel-
mérések, amit aztán a külön megtartott szülői értekezle-
ten megbeszélhetnek a szülők a leendő tanító nénikkel. 
A farsangon, a nyílt napokon, az anyák napi ünnep-
ségeken a szülőkkel közös programokat szervezünk. 
Megünnepeljük a nemzeti ünnepek mellett az egyházi 
ünnepeinket is: vízkereszt, húsvét, pünkösd, amikről 
igyekszünk többet beszélgetni, a gyermekek keresztyén-
lelki nevelését mélyíteni.

Még egy nagyon fontos eseményre kell készülnünk 
ebben a nevelési évben: óvodánk most fogja ünnepelni 
megalapításának 20. évfordulóját. Ezt az eseményt sze-
retnénk méltóképpen megtartani: a gyerekek szereplé-
sével ünnepséget szervezni, a vendégeknek emlékként 
ajándékot készíteni, régi képekből, tárgyakból kiállítást 
rendezni, az óvodáról színvonalas szórólapot nyomtatni.

Szeretettel fogadjuk az egyházközségtől és a szülőktől 
jövő segítséget, igyekszünk az eddigi jó kapcsolatot to-
vábbra is megtartani.

Napi imádságainkban kérjük Istent, hogy ehhez a sok-
rétű munkához adjon nekünk erőt, kitartást, a gyerekek-
hez türelmet és megértést. 

Motyovszki Éva, mb. óvodavezető

Az éneklés és az imádság a legrégibb eleme az élő Isten-
nel való találkozásnak. Amit nem tudunk szavakba önteni, 
- elmondjuk énekkel. Énekünkbe belefér a hálaadás, Isten 
dicsőítése, bűnvallás, bánat, sóhaj, de belefér tanítás és hit-
vallás is. Az éneklésbe bele tudjuk adni szívünket-lelkün-
ket. Mindmáig emlékezünk azokra az énekekre, dallamok-
ra, amiket kisgyermekkorunkban tanultunk, amelyekhez 
valamilyen egyéni vagy közösségi élményünk kötődik. 
Óvodánkban 2011. október 3-ától minden hétfő délután fél 
4-től 4 óráig lehetőségük lesz a gyermekeknek minél több 
egyházi éneket elsajátítani (Szabóné Ági néni vezetésével), 
ezáltal közelebb kerülni a bibliai történetekhez és Istenhez.

Majd a zeneovi foglalkozásokon keresztül - melyet Hodák 
Tünde zenepedagógus tart, minden hétfőn délelőtt 9.30-tól 
a nagycsoportosoknak, -  hasznosítani tudják ezt az ének-
kincset is.

Szeretettel várjuk ezekre az alkalmakra óvodásainkat!

„Énekeljetek az Úrnak új éneket” (Zsolt 98,4)

„Erőm és énekem az Úr!” (Zsolt 118,14)

Szabó Zoltánné

Keresztyén nevelés az
ének-zenén keresztül
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2011 - az Önkéntesség európai éve
Ez alkalomból tartottak konferenciát az Evangélikus 

Hittudományi Egyetemen 2011. június 15-én. Gyüleke-
zetünkből néhány fiatallal mi is részt vettünk ezen a ren-
dezvényen. Több előadót meghallgatva szeretnék pár 
gondolatot megosztani Önökkel, a fenti témával kapcso-
latban.

Ahogyan a Luther-rózsában, úgy a diakóniában is 
sokféle színt fedezhetünk fel. Így például a közösség, 
vigasztalás, vagy ilyen, ha egy szívvel, egy szájjal dicső-
ítjük Istent. A önkéntes szeretetszolgálatnak nem erőlte-
tettnek, hanem természetesnek kell lennie, mert ez egy 
felvállalás. A fiataloknak az idősekkel való személyes ta-
lálkozása más, mint a médiumokban hallott tapasztalat, 
vagy könyvből tanult isneret.

Az előadásokat követően gyakorlati példák következ-
tek, hogy a fiatalok milyen módon vesznek részt a karita-
tív programban. Az Aszódi Evangélikus Gimnáziumban  

ez a kezdeményezés immáron 5 éve működik. A tanulók 
céladományokat gyűjtenek, amelyekkel minden évben 
más-más csoportot támogatnak. A SZÉK (Szociális és 
Életviteli Kompetencia) programban 5-10. évfolyamo-
sok vesznek részt, ahol alapvető szociális készségüket 
fejlesztik. Pl.: környezetért való felelősség, együttműkö-
dés, empátia, tolerancia vagy a konfliktusok kezelése. A 
miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban a projekt 
neve: A tevékeny hitre nevelés, melynek célja „másokért 
élő emberek nevelése”. A tantárgy neve pedig: szolgálat, 
ennek keretében Jézushoz vezetik a diákokat, hogy meg-
ismerjék, szeressék és kövessék őt. Délután a résztvevők 
szekcióüléseken beszélték meg az elhangzottakat. 

Az önkéntes munkára igaz a Teréz anyától vett idézet: 
„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis 
dolgokat tehetünk nagy szeretettel.”

Francziszti Jánosné

diakóniai konferencia 
előzetes

Szeptember 10-én tartjuk Tótkomlóson a már hagyo-
mányos Szláv Diakóniai Platform II. Konferenciáját. 

Az idei összejövetel „Az önkéntesség a gyülekezeti és in-
tézményi életen belül” tematikáját kívánja feldolgozni.

Meghívott vendégeink között vannak a Szlovákiai 
Diakónia munkatársai, A Nagyszombati Egyetem Prof. 
Ing. Libuša Radková, PhD önkéntesség és szociális mun-
kás katedra vezetője, aki „Az önkéntesség történelmi 
gyökere, mint a jelen inspirációja” címmel tart majd elő-
adást.

Várjuk, mind a szerbiai, mind a romániai szlovák evan-
gélikus diakóniák képviselőit. Természetesen a konferen-
cia tagja a MEE Diakóniája is, így várjuk a pesti kolléga-
nőket, akik a Háló önkéntes programot mutatják be.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket konferenciánkon,
Szpisák Attila

In memoriam: Zátonyi János 
evangélikus lelkész (1947-2011)

2011. június 10-én szíve utolsót dobbant, ami azt je-
lenti, hogy 63 esztendő és 6 hónap 20 nap után Meg-
váltó Ura hazaszólította ebből a világból, és most gyá-
szolják szerettei. Temetésére 2011. június 20-án került 
sor a szarvasi (Tessedik) Ótemplomban, ahol  Ribár 
János esperes, Ézs 41,10.13. alapján hirdette személyes 
hangvétellel Isten igéjét erősítő és vigasztaló szándék-
kal: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert 
én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt 
győzelmes jobbommal támogatlak. Mert én, az ÚR, a 
te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom 
neked: Ne félj, én megsegítlek!”

Mindannyiunk reménysége, Isten kegyelme Jézus 
Krisztus által.

Szpisák Attila

Megyünk, megyünk
ezernyi úton
ezernyi tempóban.

Ki-ki a magáén
előre-előre.

Lázadva, bánkódva
keressük a XXI. század
elárvult szeretetét!

Mindenki boncolgatja
a saját kis esetét.

A tisztelet, a szeretet
-igen-igen
sorsunk is tőlük függ?!

Egyre többször
tág teret kap a düh.

Már az élet is
alig elviselhető nyűg.

De tán egyszer
eljön az idő,
amikor a lényegét is
megértjük.

Juraj Dolnozemský: Megyünk…

Tótkomlós, 2011. augusztus
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nyári diákmunka a szeretetszolgálatnál

a szeretetszolgálat hírei
Gyülekezetünk diakóniai intézménye, a Szeretetszolgá-

lat jelenlegi felállása szerint az alábbiak szerint működik:
A feladatok ellátásában 54 fő alkalmazott, - melyből 14 

fő részmunkaidős -, és 2 fő tiszteletdíjas gondozó mun-
kálkodik.

Ellátottaink száma a bentlakásos ellátásban 49 fő, nap-
pali ellátásban 52 fő, házi segítségnyújtásban 86 fő, ét-
keztetésben 162 fő.

Terveink között szerepel ez évben: kirándulás Nyíregy-
házára otthonlakókkal, múzeumlátogatások Békéscsa-
bára, Diakóniai konferencia lebonyolítása, idősek napja 
megtartása, operett-délután megszervezése, az Orszá-

gos Diakóniai napon és a diakóniai alapképzésen való 
részvétel, valamint kézműves foglalkozások keretében 
készülődés halottak napjára. Az advent első vasárnap-
ján a gyülekezeti szintű „Adventi koszorúkészítés”-ben 
vállalunk szerepet, de mind a Szeretetotthonban, mind 
pedig az Idősek Klubjában ezt programként a megelőző 
héten ugyancsak lebonyolítjuk.

Karácsonyra való készülődéssel telik majd az év utolsó 
időszaka, melyet szeretnénk reménységgel és jókedvvel 
megtölteni.

Lopuch Pálné Lipták Gabriella
intézményvezető

Ez évben már harmadik alkalommal adott lehetőséget 
a gyülekezet fenntartásában működő Szeretetszolgálat a 
nyáron dolgozni vágyó ifjúságunknak. A nyár folyamán 
három fiú és négy lány régi/új munkatársat fogadtak a 
dolgozók az intézményünkben. Régi, mert négyen már  
dolgoztak az elmúlt nyári szünetekben is, új mert hárman 
újak voltak, s ugyanakkor  mindannyian új munkaviszonyt 
létesítettek erre az 1-2 hónapra nálunk. S munkatársak, 
mert valóban együtt dolgozott a fiatal az idősebbekkel a 
szolgálatban: a fiúk kinti munkát végeztek, – a karban-
tartók segítségére voltak; a lányok a Szeretetotthonban a 
takarításban és a mosodai munkában jeleskedtek. 

A nyári munkára jelentkezést lehetőségként ajánljuk 
fel a gyülekezet ifjúsági közösségéhez tartozó fiatalok-
nak. Előfordult, hogy más fiatalok is kaptak így munkát, 
de ifjúságunk az, aki elsőbbséget élvez a munkavállalás-
ban. Fiúk, lányok mind felelősségtudattal, lelkiismerete-
sen és szorgalmasan dolgoztak. Magatartásukat udvari-
asság és kellő tisztelet jellemezte az intézmény dolgozói 
és lakói felé egyaránt. Számomra, mint munkáltató, és 
mint gyülekezeti tag számára is fontos (volt, és a jövő-
ben is az), hogy ifjúságunkat bevonhatjuk az intézmény 
feladatellátásába; hogy előttük jó példával járjanak dol-
gozóink, és legfőképpen, hogy mint első munkahely po-
zitív tapasztalatokat ébresszen, s majd később pozitív 
emlékeket idézzen fel e közeg. 

Fontos üzenet, hogy
- a fiatalok közénk tartoznak,
-  az intézmény övék is, mint gyülekezeti tagoké,
- fizetést kapnak munkájukért, melyben megérzik 

azt, mennyit kell esetenként fáradozni egy új ru-
háért, cipőért, telefonért, vagy bármi másért, 

- átélhetik, hogy munkájukra szükség van, mert az 
elvégzett feladat értékteremtő, s végül

- mit jelent felelősséggel jelen lenni a munka világá-
ban, a dolgozók, a munkatársak között.

A 2012. év nyarán – terveink szerint – ismét fogadunk 
majd diákokat ifjúságunk köréből. Jövő év nyarát illetően 
2012. május 20-ig várjuk a jelentkezőket, akik 2012. júni-
us 20. – augusztus 25. között végezhetnek majd munkát. 
Fontos szempont az egyéni alkalmasság (életkor, orvosi 

vizsgálat eredménye), az ifjúsági közösséghez való tar-
tozás, előny a végzett önkéntes munka. 

Addig is szívesen vesszük, szeretettel várjuk az önkén-
tes munkát vállaló fiatalokat ebédhordásra, idősekkel 
való találkozásra, az intézmény körüli munkákra, melyek 
szervezését Nyiregyházki Kinga munkatársnőnk látja el. 

Lopuch Pálné Lipták Gabriella
intézményvezető

APró csodA
„Megismer engem?” „Nem tudom.” „Hogy érzi ma-

gát?” „Nem tudom.” „Beszélgessünk?” „Nem tudom” 
– így zajlottak a szokásos párbeszédeink a nénivel. A né-
nivel, akiről tudtam, hogy korábban nagyon szerette az 
Istent, mélyen és őszintén hitt benne, és követte őt.

De ma már nem emlékszik erre. Erre sem… Kedvessé-
ge, egész lénye „mégis” sugárzó. Ahányszor csak meglát-
tam, mindig mosolyt csalt az arcomra. Jó volt leülni mel-
lé. Ránézni, megfogni a kezét, megsimogatni a karját.

A szakirodalomból tudtam ugyan, hogy az olyanok-
nak, mint ő, vannak tiszta pillanataik, és tudtam azt is, 
hogy a legmélyebb gyermekkori emlékek tovább élnek 
mindenki szívében. De hamarosan megtapasztalhattam 
azt is, hogy milyen más, ha mindezt csak tudja, vagy ha 
át is éli az ember.

Akkor történt, amikor a néni meg én egy haláleset mi-
att bementünk a templomba, hogy imádkozzunk az el-
hunytért. Már az megrázó volt, hogy amikor először el-
énekeltük az eltávozott kedvenc énekét – amelyet a néni 
is jól ismert az istentiszteletetekről és az áhítatokról - , 
azt ő is velem énekelte, hibátlanul. Majd mondtam egy 
rövid imát, és elhallgattam. Tán csak egy másodpercre; 
nekem legalábbis annyinak tűnt.

És ekkor… a néni erős, tiszta hangon imádkozni kez-
dett. Szabatos, kerek mondatokban kérte Istent, hogy 
hallgassa meg fohászát, vegyen körül minket szereteté-
vel, irgalmával és árassza ránk áldásait.

Én ott és akkor, abban a pillanatban nemcsak  éreztem, 
de tudtam is, hogy már meg is tette; és szemem könnybe 
lábadt, szívemet hála öntötte el…

Gazdag Zsuzsanna
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kereszTyén nAp piTvAroson
Régi elhatározásunk vált valóra, mikor augusztus 6-án 

missziói napra Pitvarosra érkeztünk. A nap szinte per-
zselt, nehezen bírtuk a rekkenő hőséget. A nap célja a 
találkozáson kívül az volt, hogy hitünk tartalmának kér-
déseivel és a közös gondolkodásról testvéri közösségben 
együtt lehessünk. Egy egész napon összegyűjtse a fiata-
lokat, felnőtteket, akik hitbeli erősítést nyerhetnek és sze-
mélyes kapcsolatokat építhetnek a helybeli  gyülekezet 
tagjaival. A rendezvény különböző korosztályú,  meg-
szólítható embereknek színes és tartalmas programot kí-
nált. Az esemény színhelyéül az iskola zöld, parkosított 
pályája szolgált. A háziakon kívül lassan érkeztek a ven-
dégek akik fontosnak találták a részvételt. Gyors eligazí-
tás után meg is kezdődött a program, a kerekesszékesek 
akadályversenyével, ami próbára tette a fiatalokat, hi-
szen megtapasztalhatták milyen a sérült emberek min-
dennapi élete. Részesei lehettünk a vakfocinak is, ahol 
bekötött szemmel, csörgőlabdával játszották a mérkő-
zést. Mindkét esetben érezhették a résztvevők, hogy a 
sérült emberek legnagyobb ajándéka a feltétel nélküli 
őszinte, tiszta szeretni tudás képessége. A nőegylet tag-
jai már délelőtt kicsomagolták és árulták a Luther Kiadó 
legfrissebb kiadványait, igés lapjait, a nőegylet által ké-
szített horgolt kézimunkákat. A Mesterségek Házából a 
gyöngyfűzők és a szövők munkáit is megcsodálhatták és 
kipróbálhatták a vendégek. A helyszínen kiderült, hogy 
a szervezők a gyermekekre is gondoltak, hiszen a kreatív 
textilfestés angyalszárnyakon, nekik is alternatív elfog-
laltságot jelentett. A pálya végén érezhettük a több, mint 
hatszáz embernek főzött babgulyás kellemes illatát.

A fiatal látássérült emberek számára nagy segítséget 
jelent a Braille-írás, hiszen így tanulnak meg írni és ol-

vasni, az ő bemutatójukkal mi is megismerhettük ennek 
a rejtelmeit. A sátrakban a résztvevők gondolataikat, él-
ményeiket csendes beszélgetések keretében oszthatták 
meg egymással. Az esti áhítatot lelkészünk Szpisák Atti-
la és a helyi lelkésznő Csonka Zsuzsanna közösen végez-
ték. Az est nemcsak a szemnek, da a fülnek is tartogatott 
meglepetést, hiszen a Mezőhegyesi Ifjúsági Fúvószene-
kar sikeres koncertet adott. A templomban mindenki 
tetszését elnyerték és arról tettek tanúságot, hogy zené-
vel is lehet evangéliumot hirdetni. A nap befejezése az 
ételosztás volt, ahol sok ember kóstolhatta meg a finom 
és bőséges babgulyást.

Azzal a boldog reménységgel indultunk haza, hogy 
fáradozásunk nem volt hiábavaló.

Schnetterné Lóczi Ilona

Keresztyén nap szeptember 17-én
TóTKoMLósoN

A Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség és a 
Tótkomlósi Evangélikus Szeretetszolgálat közreműkö-
désével 14.00 h-kor veszi kezdetét az idei őszi keresztyén 
nap a Hősök terén. 

Programjaink között szerepel: textilfestés angyalszár-
nyakra, csörgőlabda bemutató, vakfoci, Braille írás ta-
nulmányozása Buzás Tamás segítségével. Kerekes szé-
kes akadálypálya kipróbálása, kerékpáros ügyességi 
verseny, gyöngyözés, szövés a Mesterségek Háza alko-
tói segítségével. 

E közben a Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltóság eszközbe-
mutatót illetve az evangélikus ifjúság tagjai akrobatikus 
gördeszka bemutatót tartanak az érdeklődők számára.

18:00 h-tól igehirdetés a színpadról, és a kőszegi Echo 
zenekar koncertje következik, majd utána képes medi-
táció. A program befejező része az ingyenes ételosztás a 
téren, ahol közel 600 adag babgulyást osztunk szét.

Minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel hívunk és 
várunk rendezvényünkre!  

Keresztyén nap október 8-án 
MEZŐHEGYEsEN

A Mezőhegyesi Evangélikus Egyházközség és a 
Tótkomlósi Evangélikus Szeretetszolgálat közreműkö-
désével jön létre 14.00 h-kor veszi kezdetét az idei őszi 
keresztyén nap Mezőhegyesen. 

Programjaink között szerepel: textilfestés angyalszár-
nyakra, csörgőlabda bemutató, vakfoci, Braille írás ta-
nulmányozása Buzás Tamás segítségével. Kerekes székes 
akadálypálya kipróbálása, kerékpáros ügyességi verseny, 
gyöngyözés, szövés a Mesterségek Háza alkotói segítsé-
gével. E közben az evangélikus ifjúság tagjai akrobatikus 
gördeszka bemutatót tartanak az érdeklődők számára. 

18.00 h-tól igehirdetés az evangélikus templomban, 
majd ugyanott a Mezőhegyesi Ifjúsági Fúvószenekar jóté-
konysági koncertje következik. A program befejező része 
az ingyenes ételosztás, ahol közel 600 adag babgulyást 
szeretnénk szétosztani. 

Minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel hívunk és 
várunk rendezvényünkre!  

Nyiregyházki Kinga

DiaKóNia



Evangélikus Újság12 Evanjelické Listy

táncház a Mesterségek házában
„Dicsőítsétek nevét körtánccal, játsszatok előtte do-

bon és hárfán!” (Zsolt 149,3)

2011. augusztus 21-én este 18 órától minden kicsit más 
megvilágítást kapott a Mesterségek Házában, amikor a 
Tótkomlósi Evangélikus Ifjúság szervezésében megren-
dezésre került az első táncház, mely reményeink szerint 
hagyományteremtő alkalom volt. Sok érdeklődőt von-
zott a rendezvény, voltak idősek, fiatalok és igen pici 
gyerekek egyaránt. A Komlós Néptáncegyüttes néhány 
tagja és vezetőjük - Krcsméri Milán - segített a táncot ta-
nulni vágyó embereknek, amihez természetesen vidám 
hangulat is társult. Az aktív tanulásból jó hangulatú este 
alakult, amihez persze hozzájárultak a Tótkomlósi Ifjú-
sági Koncert Fúvószenekar zenészei, ifjai is. Voltak idő-
sek, akik ülve gyönyörködtek a táncolókban, de voltak 
olyanok is, akik a zene örömével, lehetőségével csatla-
koztak a fiatalokhoz. Az apróbbnál apróbb gyerekek, fo-
lyamatos mozgásban voltak, élvezték a rendezvény adta 
„szabad” lehetőségeket.

Istennek hála jól sikerül az este, és természetesen sok 
hálával tartozunk az ifiseknek, a zenészeknek és a tánco-
soknak. Általuk visszamehettünk egy estére a múltba, a 
Mesterségek Háza megmutatta egy más arcát is ezen az 
estén. Megmutatta, hogy a sok mesterség mellett régen 
az emberek nagy hangsúlyt fektettek a közösségi életre, a 
közös kikapcsolódásra, mulatságokra, és mi ezzel, a régi 
dolgok felidézésével valami újat tanulhattunk, melyre 
próbálunk mostantól rendszeresen odafigyelni.

Rusznák Sándor

Varga Mihály: Ünnepeljünk
Örüljünk az elődjeinkért, 
Bennünk megformáltatva élnek,
Az ő testrészeik vagyunk, 
Lelkületük is bennünk honol.
„Hit, Remény, Szeretet”;
Bennünk is láthatóvá legyen. 
Alkotmányunk erőssége ez. 
Ünnepeljünk hát örömmel,
Szeretetben, Békességben…!

                                              2011. augusztus 4.

Michal Varga: Vernosť

Veľký dar je vernosť.
Pokoj nosí v sebe.
Zdedili ho
od predkov,
od otca, od rodiny,
z modlitbách doma,
z kostola!
Aj od celej dediny.
Vernosť žila v nich,

mali požehnanvo
skúsenie.
Nosili ho v srdci!
Ich život
nám je veľký dar!
Chráňme si ho!
Pane: v tej vernosti 
aj nás požehnaj!

sikeres ünnepi rendezvénysorozATAinkról...
Az augusztus 20-ai rendezvénysorozat a Tótkomlósi 

Evangélikus Egyházközségnél folyamatos programok-
kal telt. 

19-én a délutáni órákban Fujara a népművészetben 
című kiállítás megnyitójával vette kezdetét a három na-
pos fieszta. A Gyetvai Népművészeti Kolónia alkotása-
iból láthatott a nagyérdemű egy kis válogatást: fafara-
gások, festmények díszítették a falat és népzene kísérte a 
kíváncsiskodókat. A kiállítás még a mai napig is látható 
a Mesterségek Házában. 

Szombaton 10 órakor az Evangélikus templomban 

ünnepi istentiszteletre került sor, ezt követően a Mester-
ségek Házában egész napos nyitva tartást szerveztünk 
meg. Az oda látogatók  megismerkedhettek a szövés, 
gyöngyfűzés, bábkészítés, nemezelés, agyagozás rej-
telmeivel mestereink segítségével. A látottak, hallottak 
alapján számos turista, gyermek, felnőtt, családi barát 
tette tiszteletét az alkotóházban. A ház megtelt vidám-
sággal, örömmel, jókedvvel és kacagással. A vasárnapi 
napról részletesebb cikket olvashatnak „Táncház a Mes-
terségek Házában”című írásban. 

Nyiregyházki Kinga

Ajánló a Mesterségek Háza programjaiból:

Szeptember 17. 14.00:  Keresztyén nap I., Mesterségek 
                                          a rendezvényen
Szeptember 30. 16.30:  Őszi családi nap az 
                                          Evangélikus Óvodában
Október 3.: A Mesterségek Háza szaköreinek a kezdete
Október 22. 8.00:  Mesterségek Háza, disznótor
Október 30. 16.30:  Ovis családi délután

Boldoczki Roland
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Füller Timea: Tök Tóbiás kalandjai
Kicsoda Tök Tóbiás, és hogyan kerül az ádventi koszorú-

ra? Kik lesznek a barátai és milyen kalandokban lesz része, 
mire elérkezik a szenteste? S ami talán a legfontosabb kér-
dés: ki mivel tudja leginkább az Urat szolgálni? Mindezekre 
a kérdésekre választ ad az írónő elbűvölően tanulságos és 
mulatságos története, amelyet Jenes Katalin bájos illusztrá-
ciói tesznek még élvezetesebbé kicsiny és felnőtt olvasók 
számára egyaránt.

Döbrentei Ildikó:
„Beszélgetek az Úrral – 21. századi imák”

Egy asszony, Ildikó, feleség, édesanya, őszintén tárja fel 
szívét ebben az imádságos könyvben. Nemcsak olvasói előtt, 
hanem Urának, Istenének is. Megosztja velünk imádságait; 
- gondolatai gyakran a mi gondolataink is, a mai emberek 
érzéseit, töprengéseit és hálaadását is kifejezi. Egy gyakor-
ló keresztyén hangját szólaltatja meg, emberi hangot a hét-

köznapokból, de ünnepi stílusban, 
hiszen Istennel beszél. Szépen adja 
tovább, amit ő is úgy kapott. Magasba emel és a magasból 
láttatja meg velünk napi gondjainkat és örömeinket.

Sz. Bérczi Margit: Búval teljes esztendeim
Petrőczy Kata Szidónia életregénye a szerző mély átélés-

sel írt munkáján érződik, hogy teljesen hatása alá került a 
költőnő személyének, ezért a korát és környezetét igen hite-
lesen tudta megrajzolni. Érzékeny lelkivilága, irodalmi ki-
fejezőkészsége kiválóan adja vissza a sokat szenvedő, meg-
váltó Krisztusának váltságába kapaszkodó költőnő életsor-
sát. A sok éve elhunyt evangélikus költőnő életregényét 
szinte lehetetlen megrendülés nélkül végigolvasni. Olyan 
kérdések elé állítja az olvasót, mint a bibliai Jób könyve, mi-
közben részvét és szeretet ébred benne a sokat szenvedett, 
Krisztusába kapaszkodó költőnő iránt.

Kellemes időtöltést!
csete Imréné

könyvAjánló

Túl a kavargó érzelmeken
halk tisztelet hangján
búcsúzni jöttünk, 
ezért lett bánatos a jöttünk!

Tesszük ezt úgy,
mint halandó a halandótól!
A test még itt van, 
itt fekszik!
A lélek (már) elszállt
dacolva az idővel
emlékké, emlékekké változott!

Gyivicsán Mihály embertársunk
amije volt
mint férj, apa, nagyapa, testvér,
rokon, ismerős, tanár, költő,
mindent, de mindent 
a jövőnek áldozott!

Szerettük és tiszteltük,
jellemével rászolgált erre,
Maradt még sok
befejezetlen terve,

kevés volt arra, ahhoz
a több mint hetvenkét éve!

Sorsfordító percekben is
segítőkész volt,
hisz a maradandó érdekelte!
Tiszta forrásból táplálkozott, 
mert jól átgondolt volt
hozzá minden érve.

Szavunk, ha utolér
a nagymesszeségben,
Te, aki a harcod 
becsülettel megharcoltad.
Pihenj csendben
a temetőben
a megérdemelt békességben.

Végszóként a másik anyanyelven:
Hlboko zamyslený
prajeme ti
tu v tomto cintoríne
tichý odpočinok.

in MeMoriaM: gyivicsán Mihály (1939-2011)
Gyivicsán Mihály, Isten ke-

gyelméből 1939. január 17 -én 
született  Tótkomlóson. Édes-
apja Gyivicsán Mihály és édes-
anyja Oláh Julianna első gyer-
mekeként. A szülői házban 3 
öccsével együtt nevelkedtek. 
Általános iskolai tanulmánya-
it szülővárosa szlovák isko-
lájában kezdte meg, majd a 
békéscsabai szlovák iskolában 
fejezte be. Középiskolai tanul-
mányait a Békéscsabai Szlovák 

Tannyelvű Általános Gimnáziumban végezte. Ezt köve-
tően 1 évet dolgozott a Községi Tanácsnál Tótkomlóson, 
majd szlovák – történelem szakos tanárként a Szegedi 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán diplomázott. Békés 
megyei településeken, Sarkadon, Biharugrán és nyugdí-
jazásáig Békéssámsonon tanított közel 40 évig. Szerette 
a gyermekeket, mindene a nevelés, tanítás volt. Öröm-
mel fogadta a felkérést nyugdíjasként is a számára oly 
kedves szlovák nyelv oktatására Pitvaroson. Fiatalabb 
éveiben a sportban is aktívan részt vett, mint kézilabda 
játékvezető. A 90-es évektől több időt tudott szánni ked-
venc hobbijára, a versírásra is, ahol anyanyelvén szlová-
kul fogalmazta meg gondolatait. 

Gyivicsán Mihály irodalmi tevékenységét a gyüleke-
zetünk irodalmi estjeinek egyikén mutattuk be. Azt hi-
szem az a találkozás mindenki számára emlékezetes ma-
rad, hogyan vallott magáról a költő, versein keresztül.

Számomra pedig emlékezetes marad a budapesti ta-
lálkozás, az első beszélgetésünk, majd az abból kialakult 
barátság. Aztán néhány év múlva itt Komlóson a szívé-
lyes üdvözlés, a rendszeres kapcsolat.

Szpisák Attila

Kde sa chmeľ divo rodí… 

Narodil som sa tam,
kde sa chmeľ divo rodí.
Drahá mi je rodná zem,
umretý v nej budem, viem.

Juraj Dolnozemský: Torzó gondolatok

Gyivicsán Mihály: 

Ahol a komló vadon terem…

Születtem ott,
ahol a komló vadon terem.
Drága én szülőföldem
tudom, holtan benned fekszem.

(Elhangzottak búcsúztatóként a temetésen 2011. augusztus 26-án)



Evangélikus Újság14 Evanjelické Listy

Kiadja: a Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség
Felelős kiadó: Szpisák Attila, ev. lelkész

Főszerkesztő: Schetterné Lóczi Ilona
Szerkesztőség tagjai: Gazdag Zsuzsanna, 

Nyiregyházki Kinga, Sovány Zoltán
Lektor: Boborné Tuska Erzsébet

Címünk: 5940 Tótkomlós, Luther u. 1.
Tel./fax: 68/460-820

Web: totkomlos.lutheran.hu
E-mail: totkomlos@lutheran.hu

Számlaszám: 53300074-17000019
Nyomtatás: Yes-Press 2001 Bt. Tótkomlós

Állandó Gyülekezeti
alkalmaink

Istentiszteletek:
Vasárnap -   8.30 Tótkomlós, szlovák nyelvű
                  - 10.00 Tótkomlós, magyar nyelvű
                  - 13.30 Szeretetotthon
                  - 15.00 Mezőhegyes
Áhítatok:
Szerda -   9.00 Szeretetotthon
             - 11.00 Idősek Klubja
Minden hónap első vasárnapján úrvacsoravétel lehetősége!

Hittanoktatás: szervezés alatt 

Bibliaórák: 
Kedd - 13.30 Szeretetotthon dolgozóinak bibliaórája, 
Szerda - 15.00 Idősek Klubja dolgozók bibliaórája 
             - 16.30 Óvodai dolgozók bibliaórája
Csütörtök - 17.00 Mezőhegyes
Péntek - 17.00 Tótkomlós 
Szombat - 18.00 Nagy Ifi

Szeptember 04. 10.00  Tanévnyitó istentisztelet 
Szeptember 05. 17.00  Ökumenikus bibliaóra, Baptista, 

kápolna, Gazda Istvánné, református lelkész
Szeptember 06. 15.00  Nőegylet
Szeptember 10. 10.00  Nemzetközi diakóniai konferen-

cia, Szláv platform II.
Szeptember 11. 10.00  Diakóniai dolgozók iktatása,  

áldása I.
Szeptember 14. 17.00  Irodalmi est, Gyurkovics Zsuzsa 

színművésznővel
Szeptember 17. 14.00  Keresztyén nap I. Tótkomlós,  

Hősök tere
Szeptember 18. 10.00  Diakóniai dolgozók iktatása,  

áldása I.
Szeptember 18. 16.00  Családi kör
Szeptember 20. 15.00  Nőegylet
Szeptember 25. 10.00  Ünnepi istentisztelet, Diakónia 

napja Bp. Deák tér
Szeptember 30. 10.00  Idősek napja az Idősek Klubjában
                    14.00 h Idősek napja a Szeretetotthonban
Szeptember 30. 16.30  Őszi családi nap az Evangélikus 

Óvodában 
Október 02. 16.00  Családi kör
Október 03. 17.00  Ökumenikus bibliaóra, Római Katoli-

kus templom, Szpisák Attila ev. lelkész
Október 04. 15.00   Nőegylet 
Október 08. Országos evangélizáció – Budapest, Deák tér
                     14.00 h Keresztyén nap III.  Mezőhegyes

tovÁbbi Gyülekezeti
proGramjaink

Adományok a gyülekezeti újságra:

 

Az Úr Isten szereti a jókedvű adakozókat!
Köszönjük adományaikat, és szeretettel várjuk

további támogatásaikat!

Lassan vége,
vége a nyárnak!

Gondolatok sodródva
az ősz felé
szállnak!

Zsivajgó gyermeksereg
kicsit feszengve,
már az iskolára
gondol!

Bizakodók egy része
többet, jobbat
vár a sorstól!

Kertekben érik:
szőlő, szilva
alma, körte.

Reménykedők
új erőre
kapnak közben!

Jó azoknak, akik
hinni tudnak!

Hogy a jövőért
esténként
hálát adhatunk
az Úrnak!

Tótkomlós, 2011. augusztus

Juraj Dolnozemský: Lassan vége…

Paulik János...................................... 1.000 Ft
Asztalos Mihályné ........................... 1.500 Ft
Prisztavok Jánosné ........................ 15.000 Ft
Dr. Lehoczky György ....................... 2.000 Ft

Október 12. 17.00  Irodalmi est, Ľudové noviny bemu-
tatkozása

Október 16. 16.00  Családi kör
Október 18  15.00  Nőegylet
Október 22.   8.00  Mesterségek Háza - disznótor
Október 23. 11.00  Ifjúsági Ház szentelése, Luther u. 1.
Október 31. 10.00  Reformáció ünnepi IT, Evangélikus 

templom 
                   17.00 h Reformációi It közösen a reformátu-

sokkal, Református templom


